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أزمة في السویس حول شائعة1
خصخصة المیاه

تراخیص التعلیة أزمة في القوصیة2
معرض التنمیة بسوھاج3

!للمشروعات الكبیرة فقط
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المحافظات

      

 آالف مواطن بالقناطر بعد انھیار كوبري10عزل 
:بنھا ــ أبو سريع إمام

عزب بالقناطر الخیریة تضم نحو عشرة آالف نسمة 6مواطنو
محاصرون في مساكنھم بعد انھیار الكوبري المعدني الذي یربطھم

بالعالم بسبب سیارة نقل طائشة مرت علیھ.

علیھ ماھو على الوضع ظل أسابیع ثالثة مرور رغم

الكوبري من اقدم الكباري المعدنية يتجاوز عمره العشرين عاما يستخدمه
االهالي منذ عشرات السنين في حركة النقل والعبور لمصالحهم; فجأة بعد

حادث انهيار الكوبري وجد اهالي عزب ابوموسي والبربري وكمال والرمالي
والشوايده انفسهم في منازلهم والتالميذ يعانون االمرين في الذهاب للمدرسة;

والموظفون يضطرون لقطع مسافات طويلة للوصول الي عملهم الكوبري
المنهار كان يربط هذه العزب بطريق خط; القناطر الخيرية; كما يقول الحاج

صالح عبدالحميد من اهالي عزبة محرم بك موسي; ويضيف اننا فوجئنا
بأنهيار الكوبري اثر مرور ـ سيارة نقل بمقطورة من فوقه ومنذ انهيار

الكوبري المعدني فى مارس الماضي نعاني من مشكلة كبيرة في حركة النقل
والمواصالت ويؤكد موسي محمد موسي شيخ عزبة محمد بك موسي ان

الكوبري هو وسيلة للوصول الي خط بالقناطر وطالب االجهزة بسرعة
االصالح او تركيب كوبري معدني جديد في اسرع و قت ويشير اسماعيل

عبدالتواب الي ان الكوبري من اقدم الكباري المعدنية المقامة علي الترع
الرئيسية ودمره النقل برغم انه غير مخصص لمرور سيارات النقل الثقيل

ويؤكد عبدالنبي ابراهيم سكر ان البعض يضطر الستخدام قارب االن للوصول
الي البر االخروهو مايعر ض حياة الكثيرين للخطر كما ان اغلب الخدمات

التي يحصل عليها اهالي العزب الستة من البر االخر ويطالب محمد رمضان
بمحاسبة النقل المجنونة التي مرت من فوق الكوبري برغم حظر مرور النقل

من عليه.

إضافة تعلیق 

البیانات مطلوبة 
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سبق من مؤسسة األھرامجمیع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة األھرام،و یحظر نشر أو توزیع أو طبع أى مادة دون إذن م
ahramdaily@ahram.org.egراسلنا على البرید االلیكترونى 
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