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شهود العيان يروون فاجعة قطار الموت 
طالب يحتضن مسطرته وسيدة انفصل رأسها 

القاهرةـ  رويترز: طالب يحتضن مسطرة وآخر 
في يده أجندته وأوراقه، وســـيدة أخرى انفصل 
رأسها عن جسدها، تلك كانت بعض املشاهد املروعة 
واملؤملة أثناء عملية انتشال اجلثث السبت، من قطار 
املوت بالعياط في احلادث الذي جاء مبثابة نسخة 
كربونية لقطار الصعيد احملروق منذ سنوات، مع 
اختالف أسباب املوت من احلريق إلى التصادم. 
وقالت وزارة الصحة املصرية امس إن عدد القتلى 
فـــي حادث تصادم قطارين وقع إلى اجلنوب من 
القاهرة ارتفع إلى 18 بعد يوم من وقوع احلادث 
بينما ذكرت جريدة »اليوم السابع« ان عدد القتلى 

قرابة اخلمسني.
 واضافت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء 
الشرق األوسط ان 39 شخصا أصيبوا في احلادث 
لكن 12 منهم خرجوا بالفعل من املستشـــفيات، 
وذكرت مصادر أمنية أن قطارا درجة أولى مليئا 
بالركاب اصطدم بقطار متوقف شـــبه خال على 

نفس القضبان.
 وأظهرت لقطـــات لتلفزيون رويترز عربتني 
محطمتني كما أظهرت جيفة جاموسة حتت اطارات 
أحد القطارين، ونقلت وكالة أنباء الشرق األوسط 
عن شـــهود قولهم إن القطار األول توقف بعد أن 

صدم اجلاموسة.
 وأفادت مصادر أمنية بأن القطار املتحرك كان 
متجها جنوبا من القاهرة إلى أســـيوط وأسوان 
وهي نقطة جذب سياحي رئيسية، ولم ترد أنباء 
عن وجود أجانب بني الضحايا، وقال مسؤول في 
الهيئة القومية لســـكك حديد مصر إنه مت إرسال 

جلنة فنية للوقوف على سبب احلادث.
 وترددت أنباء عن هروب سائق القطار ومساعده 
في الزراعات خوفا من العقاب، وأكد شاهد عيان 
أنه رأى السائق أمير حليم ومساعده بباوي عياد 
مســـؤولي قطار رقم 188، يهربـــان في الزراعات 

والطريق الزراعي.
 وأوضح شـــاهد تابع احلادث من بدايته أنه 
رأى القطار 188 ســـبب احلادثة يتجاوز سرعته 

املقررة، ويتخطى ثالث سيمافورات وهى العالمات 
املسؤولة عن إعطاء السائق إنذارا بوجود قطار 
على السكة ويجب عليه التهدئة أو التوقف، لكنه 

لم يفعل.
 سرد »شهود العيان« من أهالي قرية الزرقة 
حســـب جريدة »اليوم السابع« تفاصيل الواقعة 
بالكامل، فقال محمد فوزي موظف باملجلس احمللي: 
في حدود الســـاعة السادسة أو السابعة ال أتذكر 
جيدا حدث عطل فني في القطار الفيومي القادم من 
محطة أم املصريني إلى الفيوم، وذلك بعدما صدم 
»جاموسة« كانت تعبر شريط السكة احلديد، ما 
أدى إلى تعطل القطار قبل محطة الرقة املوجودة 
بقريـــة الزرقة بنحو كيلومتر تقريبا، في الوقت 
الذي كان القطار القادم من رمســـيس متجها إلى 
أسيوط قادما على نفس الشريط، األمر الذي أدى 
إلـــى اصطدام القطار الثاني مبؤخرة األول، ليتم 
رفع العربة األخيرة من القطار األول من األرض 
بنحو متر ونصـــف املتر، حيث أصبحت العربة 
األخيـــرة كتلة واحدة من الصـــاج بداخلها أكثر 

من 50 جثة.
 وقال شـــاهد آخر ان عمليات انتشال اجلثث 
كانت ســـريعة جدا، إال ســـيدة استغرق انتشال 
جثتها 45 دقيقة متواصلة، وخرجت من القطار، 
وتكاد تنفصل رأسها عن جسدها، مشيرا إلى أنه 
مت انتشال جثة طالب يحضن مسطرة طويلة من 

أدوات كلية الهندسة.
 وأثارت سلســـلة من حوادث الطرق والسكك 
احلديدية في مصر في السنوات األخيرة غضبا 

جتاه أسلوب معاجلة احلكومة لسالمة النقل.
 ووقـــع احلادث أمس االول فـــي العياط التي 
شـــهدت عام 2002 أسوأ كارثة قطارات في مصر 
عندما شب حريق في سبع عربات من قطار مكتظ 
بالركاب مما أدى إلى مقتل 360 شخصا على األقل، 
وأدى حادث قطار في شـــمال مصر إلى مقتل 44 
شـــخصا في عام 2008 بعد عامني من حادث أدى 

الى مقتل 58 شخصا.

راح ضحيته 50 شخصًا.. وأنباء عن هروب سائقه 

العجيري: كويكب »أبوڤيس« سيمر على مسافة 300 ألف كيلومتر من األرض
السيارة أو جاذبية الشمس. وال 
ننســــى أنه حتى ذلك احلني فإن 
العلماء يسعون الى تطوير نظام 
حماية يقي االرض شرور اصطدام 
الكويكبات بها واالجرام السماوية 

االخرى.
العلماء قد  ان بعــــض  ويذكر 
اشاروا في بعض دراساتهم غير 
الدقيقة الى ان كويكب أبوڤيس وهو 
صخرة سيارة كبيرة نوعا ما ميكن 
ان تصطدم بكوكب االرض، غير أن 
هذه احلسابات غير دقيقة ولم يثبت 
منها أي شيء حتى اآلن، وكان موقع 
»استرومني« االميركي املتخصص 
في علوم الفضاء قد قدر احتمال 
وصوله الى االرض واصطدامه بها بنسبة 10000:1 فيما 
ذكر ذات املوقع ان علماء رجحوا انه وطبقا حلسابات 

مسار الكويكب فانه قد يصطدم بالقمر.

 أوضح العالم الفلكي د.صالح
    العجيري أن كويكب أبوڤيس 
الذي اكتشــــفه العلماء عام 2004 
وقــــدروا أنه ســــيمر بالقرب من 
األرض عــــام 2036، ســــيمر بعد 
إعادة احلسابات عن االرض عام 
2029 وحتديدا في الثالث عشــــر 
من ابريل كمــــا أظهرت املتابعات 
املسمرة له وتكرار الرصدات األكثر 
دقة خالل الســــنوات التي أعقبت 
اكتشافه، وقال العجيري ان كويكب 
أبوڤيس ســــيمر على مسافة 300 
ألف كيلومتــــر من كوكب األرض 
وهي مســــافة رمبا تــــكاد تكون ـ 
لو صحت ـ غير مخيفة لســــكان 

االرض. كما ان املتابعة والرصدات له في املســــتقبل 
رمبا تظهر أرقاما اخرى مغايرة، فقد ينحني الكويكب 
ويتحول عن مساره بسبب تأثير قلقلة بعض الكواكب 

علماء أميركيون رجحوا أنه ربما يصطدم بالقمر في حال تغير مساره

صورة تخيلية الصطدام »ابوڤيس« بكوكب األرض

األهالي شاركوا الشرطة في انتشال جثث الضحايا

حتطم القطار يشهد على املأساة 

تطويق أمني حول القطار

الونش أثناء محاولة انتشال عربة القطار                )أ.پ(
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