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 يثير الذعر في محطة اإلسكندرية  .. القطار الطائش

تدخل القدر إلنقاذ عشرات المسافرين في محطة مصر 
عندما خرج جرار قطار   , باإلسكندرية من موت محقق

فانحرف   , ركاب عن القضبان بسبب عطل في الفرامل
بشدة مما تسبب في دهسه سيارة إسعاف كانت متوقفة 

كما تسبب في هدم حائط مسجد   , علي جانب الرصيف
قبل أن يتوقف عن اندفاعه   , صغير فوق رصيف المحطة

  . الطائش
 

سارعت قوات الحماية المدنية واإلطفاء وقيادات األمن 
وتم رفع جرار القطار   , إلي محطة سكك حديد مصر

وذكر بيان لهيئة   . وإزالة آثار الحادث  , والعربة الخلفية له
السكك الحديدية أن الحادث وقع في التاسعة صباحا بينما 

ولم يؤثر في حركة سير   , كان القطار خاليا من الركاب
الذي أسفر   , وجار التحقيق في أسباب الحادث  , القطارات

  . عن إصابة سائق القطار ومساعده وأحد المواطنين

 بداية الصفحة

 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
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 اليوم

 الحكم في قتل الفنانة سعاد
 نصر خطأ  3  سنوات لطبيب
  ... التخدير وإحالة
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  ... المدينة من ذاكرة
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  ...   مرشحا20

 الحجز علي أموال سياج
 في البنوك وفاء لديونه
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 دراسة العودة لنظام
 الفترتين في المدارس

 المرحلة الثانية تشغل 131 
 ألف مكان بالجامعات

 تركيا تطلب من مصر
 السماح لها بالوساطة بين
 فتح وحماس
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