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 كرات الثلج أثارت الذعر في نفوس أھل أسوان
 : المحافظات ـ مكاتب ا�ھرام

 

لخص الناجون من كارثة السيول في أسوان مشاعرھم لحظة الكارثة  
  , في جملة معبرة رأينا كرات من الثلج تسقط من السماء فأصابنا الھلع

. وخ]ل عشر دقائق كانت القرية قد غرقت تماما في المياه
 

  

مع زيارة الرئيس مبارك   , وخالل ساعات تبدل إحساس الرعب بالكثير من الطمأنينة  

  . ألسوان وقراراته بتعويض المضارين

نشرت القوات المسلحة وحدات ثقيلة لشفط المياه من داخل مستشفي   , وفي العريش

  . تمهيدا إلعادة تأهيله بعد أن أغرقته مياه السيول  , العريش وخارجه

وكشفت كارثة السيول في العريش عن براءة سوء األحوال الجوية من الدمار الذي لحق 

فقد أكد مهندسون استشاريون أن الهوس بالبناء في مخرات السيول ومنطقة   . بالمدينة

وأوضحوا   , مصب وادي العريش هو السبب الرئيسي لغرق المدينة وشطرها إلي قسمين

أن القرية األوليمبية وعشرات من المحال التجارية أقيمت في موقع مسار السيول قبل 

وأكدوا   . برغم المعارضة الشديدة التي عبروا عنها للجهات المسئولة  , وصولها إلي البحر

  . أن قيمة هذه المباني ال تقل عن مائة مليون جنيه

  
 

 إضافة تعليق  

 البيانات مطلوبة  
      

       اسمك 

     بريد ا?لكترونى

     عنوان التعليق 

تعليق 

 

  

  

  
إرسل 

 موضوعات من نفس الباب
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 04:27   22/01/2010: تاريخ  مريم من الجزائر :تعليق  
  

 ربنا معاكم
?حول و? قوةا? با| الصبر لكل ناس العريش واسوان 

 

 04:20   22/01/2010: تاريخ   Osama M. Ahmed:تعليق  
 العشوائية � ترحم  

خ]ل الخمس عشرةعاما الماضية اختلفت منظومة ا?رصادالجوية تماما فمثل ھذه الكوارث 
فعلينا ان نخطط للبناء بشكل علمى بعيدا عن مسارات ومجاري . سوف نشاھدھا باستمرار

. ?نھا سوف تقھرنا دائما ?محالة, السيول

 

 03:09   22/01/2010: تاريخ   AYMAN:تعليق  
 اسرائيل  

اعتقد ان اسرائيل ھى وراء السيول والدمار التى احدثتة 

 

 02:52   22/01/2010: تاريخ   fahim:تعليق  
  

Israel is the reason 
Israel and international imperialism is the reason of that flood .

 

 02:08   22/01/2010: تاريخ  ناصر : تعليق  
  

A الحمد 
هللا يجعله خيراً لنا وللمسلمين ومغفره لنا فى الدنيا وا?خرة 

 

 12:46   22/01/2010: تاريخ   tamermohi:تعليق  
 الرحمه  

برحمته اغيثوھم يرحمكم هللا هللا يتو?ھم 

 

 11:57   22/01/2010: تاريخ  العمده المصرى :تعليق  
  

 ھذه حكمة هللا فھو ارحم الراحمين
حزام هللا حول مصر بلد ا?من و ا?مان 

 

 11:29   22/01/2010: تاريخ  مھندس محمود عبدالعال :تعليق  
  

 مصر بخير
وقدر هللا وما شاء فعل :ربنا يحفظ مصر واراضيھا دائما من كل سوء

 

 11:15   22/01/2010: تاريخ  عبده المصري :تعليق  
 هللا في العون  

هللا معاكم وقلوبنا معكم وجميع المصريين معكم 

 

 11:12   22/01/2010: تاريخ  محمد :تعليق  
  

 الستر
يارب احمى اھل اسوان جميعا فولو يارب 

 

 11:08   22/01/2010: تاريخ  اس]م :تعليق  
  

 هللا
ربنا معاكم 

 

 11:03   22/01/2010: تاريخ  محمود نور لدين :تعليق  
 ربنا يصبرنا  

ربنا يصبر اھلي كل من العريش واسوان علي ما انزل عليھم 

 10:31   22/01/2010: تاريخ   sakkory55:تعليق  

حجوزات فنادق 
ا(مارات
 فنادق فورية حجوزات

بأفضل ا�سعار 
www.Fendeq.com
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 خير

اللھم حوالينا ?علينا 

 

 10:28   22/01/2010: تاريخ   ahmed:تعليق  
 المسئولين  

الرجاء محاسبة المسئوليين عن اعطاء التراخيس للبناء فى ھدة المناطق 

 

 09:32   22/01/2010: تاريخ  سليم الجزائري :تعليق  
 عليكم بالصبر  

. هللا يرحم اخواننا في سيناء ويعوض اھلھم با?يمان ،الرزق و دوام الصحة

 

 09:20   22/01/2010: تاريخ   hamada:تعليق  
  

 استغفر هللا
المطر خير 

 

 09:00   22/01/2010: تاريخ  ابو على :تعليق  
  

 دائما بعد الكارثه؟
ھكذا نحن نتوصل الى اسباب الكارثه بعد وقوعھا 

 

 08:55   22/01/2010: تاريخ  محمد شريف :تعليق  
كلنا معا   

خالص المواساة aھلنا في أسوان و العريش و كافة الجھات المتضررة و كل أمكانات الشعب 
بين أيديكم و لكن أين كان المسئولين عند البناء في مخرات السيول وكيف يبني المسئولون 

... ?تلوموا العشوائيين اذا!! القريةأaوليمبية في مخرات السيول ب] ضابط أو رابط 

 

 08:04   22/01/2010: تاريخ   ali omran:تعليق  
  

 !!!!!!!!!المسئولية ثم المسئولية ثم المسئولية
لو تحمل كل مخطئ مسئولية خطئه وتم حسابه مدنيا وجنائيا طبقا aحكام الدستور والقانون لما 
صدرت قرارات عشوائية مثل تلك التى تقضى بالبناء فى مخرات ومسارات السيول وتلك التى 
تسمح لسرطان العشوائيات با?نتشار فى بدن الوطن انتشار النار فى الھشيم لما جرؤ أنسان أيا 
كان كبيرا أو صغيرا حاكما أو محكوما أن يتجاوز حدوده التى رسمھا له القانون والنظام العام 

فھل نفيق أو نستفيق قبل أن يضيع من تحت أقدامنا الطريق ؟؟؟ 

 

 07:12   22/01/2010: تاريخ   Emad:تعليق  
 يارب  

يارب عفوك و رضاك يارب 

 

 06:37   22/01/2010: تاريخ  محمد :تعليق  
  

 مستغرب
واله الواحد مستغرب من المسؤلين فى البلد دى مفيش اي كارثة تنحل ا? لما الريس يروح 

بنفسة امال الناس دى شغالة اية بتقبض وخ]ص 
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 جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة اaھرام،و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة اaھرام
  ahramdaily@ahram.org.egراسلنا على البريد ا?ليكترونى 
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