مهمترین حوادث جهان درسال 95
زهره صفاری
خبرنگار

جهان درســال  95شاهد حوادث بســیار تلخی بود .از ســقوط هواپیماهای
مســافربری ،تصــادف قطارهــا ،زلزلــه و حــوادث مختلــف دیگــر که جان
صدهــا نفــر را گرفتنــد و خانوادههــای بســیاری را داغــدار کردنــد .در ایــن
گزارش به مهمترین وقایع سال  95نگاهی اجمالی انداختهایم.

آوار مرگ زیر الشه سوزان

 27دی  ،95هواپیمای باری خطوط هوایی  ACTترکیه که
از هنگ کنگ به مقصد استانبول در پرواز بود ،در حالی که
قصد ســوختگیری درفرودگاه شهر بیشــکک قرقیزستان
را داشــت در مــه غلیظ گیر افتــاد و خلبان بــا وجود تالش
بســیار برای کنترل پرنده آهنین ،بر ســر ســاکنان روستایی
در نزدیکی فرودگاه ســقوط کرد و با تخریب  23خانه35 ،
تن از سکنه روستا که بسیاری از آنها کودک بودند را به کام
مرگ بــرد .در این حادثه که در آغازین ســاعات صبح رخ
داد ،هر  4سرنشین هواپیما نیز جان باختند.

مرگ مسافران قطار

abc news

 30آبــان  ،95یــک قطار مســافری در شــمال ایالــت اوتار
پرادش هند از ریل خارج شــد که این حادثه دست کم 115
کشته و  150مجروح بر جا گذاشت .در این حادثه هولناک
 14واگــن قطــار سریعالســیر از ریــل خــارج شــد و تلفات و
خســارات زیادی به بارآورد .بســیاری از مردم تا ساعتها
پس از این حادثه تلخ در میان الشه قطار محبوس بودند
و بهدلیــل ســطح تخریــب بــاالی بدنــه کار امدادرســانی
براحتی ممکن نبود .علت این حادثه به طور دقیق اعالم
نشد اما بســیاری شکستگی یکی از قطعات را علت خارج
شدن آن از ریل اعالم کردند.
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 3شــهریور  ،95زمیــن لرزهای به بزرگی  6.2ریشــتر در شــهر «آماتریچــه» ایتالیا ،اســتانهای امبریا ،التزیو و
مارکــه در مرکز این کشــور را لرزاند و خســارات و تلفات بســیاری به بــار آورد .بر اثر این زلزلــه آماتریچه که در
سال  2015بهعنوان زیباترین شهر باستانی جهان شناخته شده بود ،با خاک یکسان شد و  284تن از ساکنان
منطقــه جــان خود را از دســت دادند .با توجه به اینکه زمین لرزه نیمههای شــب رخ داده بــود تعداد زیادی
از مــردم در خــواب بــوده و فرصت فرار نداشــتند .این زمین لرزه با چندین پس لرزه شــدید همــراه بود که با
افزایش خرابی ،جادههای داخلی و خارجی مســدود شــده و باعث کندی روند امدادرســانی شــد .مرکز این
زمین لرزه در  10کیلومتری شــهر نورچا در اســتان پروجا در ناحیه امبریا بود .شــدت این زمین لرزه به قدری
بود که مردم رم نیز آن را احساس کردند.

