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 كارثة إنسانية برشيد

  .. راكبا  50 اصطدام مركب بمعدية علي متنها نحو

 والبحث عن عشرات المفقودين

  : البحيرة وكفر الشيخ ـ من عالء عبداهللا وتامر عبدالرءوف

شخصا   50 عندما تعرض نحو  , شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة كارثة إنسانية مروعة

إثر اصطدام مركب بمعدية أهلية لنقل الركاب   , للغرق بنهر النيل أمام قرية الجزيرة الخضراء

  . من مركز مطوبس بكفر الشيخ وحتي شاطئ رشيد

 

وذلك عندما كانت إحدي المراكب   , وقعت الكارثة في نحو الساعة السادسة من مساء أمس

وبسبب رعونة قائدها   , والقادمة من مطوبس في طريقها لرشيد  , التي تحمل اسم أبو شاهين

لم ينتبه لوجود معدية أخري كانت قد خرجت لتوها من ضفة النيل برشيد في طريقها لكفر 

  . مما أدي الصطدامه بها وشطرها نصفين  , الشيخ

 

  50 وأسفر الحادث عن سقوط جميع ركاب المعدية الثانية في مياه النيل ويبلغ عددهم نحو

حيث يبلغ عرض النيل بها   , وتأتي خطورة الحادث من اتساع المنطقة التي وقع بها  , شخصا

  . وكذلك لشدة تيار المياه  , متر  500 نحو

 

حيث   , سارع األهالي بالذهاب للمشاركة في إنقاذ أكبر عدد من الغرقي  , وفور وقوع الحادث

وتتراوح إصابتهم ما   , تم نقلهم لمستشفي رشيد العام  , تمكنوا من انتشال نحو ستة أشخاص

كما تم انتشال ثالث جثث من بينها جثتان   , بين صدمات عصبية واشتباه ما بعد االرتجاج

والقيادات األمنية   , وقد انتقل لمكان الحادث السيد محمد شعراوي محافظة البحيرة  . لطفلين

  . والشعبية والتنفيذية بالمحافظة

 

كما تم الدفع بسيارات   , وتم الدفع بقوات اإلنقاذ النهري برشيد ودمنهور وكفر الشيخ

ويجري حاليا إجراء العمليات التمشيطية لنهرالنيل النتشال الضحايا الذين لم يتم   , اإلسعاف

  . تحديد عددهم حتي اآلن

 

 موضوعات اخرى 

 حادث مروع وسط نهر النيل برشيد اصطدام مركب بمعدية  *

رجال الضفادع البشرية يواصلون البحث عن الضحايا  *

 اإلالنائب العام يأمر بإجراء التحقيقات في الحادث

 رفع حالة الطوارئ بمستشفيات رشيد والمحمودية وإدكو

األهالي يشاركون في عمليات اإلنقاذ

 بداية الصفحة

 

 

 موضوعات في نفس

الباب

 إجراءات مشددة لمكافحة

 انفلونزا الخنازير مع عودة

 الدراسة اليوم

 البيئة ضحية حادث

 السفينة الجورجية ! 

 مبارك يزور فرنسا 14 

 ديسمبر

 حالتا وفاة جديدتان

 بانفلونزا الخنازير

 الحوثيون :600  غارة

 سعودية و 5  آالف صاروخ

 خالل شهر

   حادث مروع وسط نهر*

 النيل برشيد اصطدام مركب

  ... بمعدية مما أدي

   رجال الضفادع البشرية*

 يواصلون البحث عن الضحايا

 اإلالنائب العام يأمر

 بإجراء التحقيقات في الحادث 

 رفع حالة الطوارئ

 بمستشفيات رشيد

 والمحمودية وإدكو 

 األهالي يشاركون في

 عمليات اإلنقاذ

 البرازيل في المجموعة

 الحديدية بمونديال 2010 

  ... االتحاد اإلفريقي

 كارثة إنسانية برشيد

 اصطدام مركب بمعدية علي

  ... متنها نحو 50 

   اللجنة المصرية ـ*

 الليبية برئاسة نظيف

  ... والبغدادي تختتم أعمالها

 أبوالغيط في جولة خليجية

 اليوم لدعم االستثمار

 من القاهرة حديث جاد مع

 الدكتور محمد البرادعي

  ... بقلم : د . 

 في ختام اجتماعات اللجنة

 المصرية ـ الليبية توقيع 10 

  ... مذكرات

  200  مليون شاهدوا حفل

 قرعة المونديال بجنوب

  ... افريقيا البرازيل في

 بدء وصول حجاج قرعة

 

 

 

 



 

 

تقارير المراسلين العالم الوطن العربي مصر الصفحة األولي

ثقافة و فنون الرياضة إقتصاد قضايا و أراء تحقيقات

المرأة و الطفل ملفات األهرام أعمدة الكتاب القنوات الفضائية

 البواخر ..  وأول فوج بري

 اليوم

 تأثير األزمة االقتصادية

 علي مصر يمتد لـ  18  شهرا

 إنهاء مشكلة التأمينات

 الخاصة بصحفيي جريدة

 الشعب

 مركز إعالمي إلنقاذ

 موبيليات دمياط من السماسرة

وظيفة؟ ھل تبحث عن
نا المعروضة لدي أضف سيرتك الذاتية و شاھد الوظائف
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