کنسرت ابدی گروه ارکستر روسیه

 5دی  95و درنخســتین شــب کریســمس ،هواپیمــای مســافری ارتــش روســیه بــا 92
سرنشــین بــه مقصــد اردوگاه الذقیــه ســوریه بــه پــرواز درآمــد .توپولــف  154کــه حامــل گروه
ارکســتر معــروف ارتــش ســرخ ،خبرنــگاران ،تعــدادی ســرباز و یــک نیکــوکار معــروف بــود،

بــرای برگــزاری جشــن ســال نــو در اردوگاه ســربازان روســی در ســوریه از فــرودگاه ســوچی بــه
پــرواز درآمــده بــود امــا لحظاتــی پــس از برخاســتن ،بــر فــراز دریــای ســیاه از رادار محو شــد و
ســاعاتی بعــد بقایــای آن پیــدا شــد .در ایــن ســانحه هوایــی همــه مســافران و خدمه پــروازی
کشته شدند.
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8آذر،95تیمباشگاهیفوتبالچاپکوئنزهبرزیلکهبرایبرگزاریدیدارفینالسرنوشتسازرقابت«سودامریکانا»
بهسمتشهر«مادلین»کلمبیادرپروازبود،درچندکیلومتریمقصدبهدلیلاتمامسوخت،سقوطکردواز77
سرنشــینآنتنهــا 6نفربهطرزعجیبینجاتیافتنــد.دراینپروازعالوهبرترکیباصلــیوذخیرهوکادرفنیتیم
چاپکوئنزه،تعدادزیادیخبرنگارازرســانههایبرزیلوهمچنین 7نفرکادرپروازیحضورداشــتندکه 3بازیکن
فوتبال،یکخبرنگارو 2تنازخدمهپروازجانســالمبهدربردهونجاتیافتند.شــرکتهواپیمایالمیایبولیوی
پسازاینســقوطهولناکمقصرشناختهشدوشرکتهواییاینکشورعالوهبرلغومجوزپروازهایاینشرکت،
مدیراجراییومسئوالنارشدآنرانیزبازداشتکرد.رسیدگیبهپروندهاینسقوطهولناکهمچنانادامهدارد.
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 17آذر  ،95هواپیمــای خطــوط هوایــی بینالمللــی پاکســتان بــا 48
سرنشــین در نزدیکی کوههای «آبوت آباد» دو موتور خود را از دست
داد و بشدت به کوه برخورد کرد و منفجر شد .این پرواز از شهر شمالی
«چیتــرال» در ایالــت خیبرپختونخواه به مقصد اســام آباد در پرواز
بود که درطول مسیر به طور ناگهانی ارتباطش با کارشناسهای برج
مراقبت قطع شــد .براساس اعالم مســئوالن هوایی پاکستان در این
سانحه  42مسافر 5 ،خدمه هواپیما و یک مهندس پرواز جان خود را
از دست دادند .با توجه به صعب العبوربودن محل سقوط هواپیما،
ارتش پاکســتان نیز برای کمک وارد عمل شــد و  500نیروی نظامی و
 8پزشک به کمک امدادگران شتافتند.

فرود درآتش

 15مرداد  ،95هواپیمای مسافربری خطوط هوایی امارات با 300
سرنشــین از هند وارد فرودگاه بینالمللی دبی شــد .این هواپیما
که تا زمان رســیدن به فرودگاه ســفر آرامی را پشــت ســر گذاشــته
بــود ،وقتی بر فراز بانــد بینالمللی آماده فرود بــود ناگهان ،یکی
از موتورهایش را از دســت داد و درخواســت فرود اضطراری کرد.
ایــن هواپیما بــه محض نشســتن روی باند دچار حریق شــد اما با
اقدامات بموقع تیم پروازی و گروههای امدادی ،همه سرنشینان
هواپیما تخلیه شــدند و تنها یکی از آتشنشانان در عملیات مهار
حریق کشته شد.
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