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Hôm nay, một máy bay hạng nhẹ của Brazil rơi khiến 5 người trên máy bay thiệt mạng. Cũng
trong ngày, Máy bay chiến đấu của không quân Pháp bị rơi khi huấn luyện. Cũng may, không
có thương vong.

Giới chức Brazil hôm nay 4/8 cho biết, một máy bay hạng nhẹ nước này rơi xuống ngôi nhà ở
thành phố Balsas thuộc bang Maranhao, đông bắc Brazil, khiến 5 người trên máy bay thiệt
mạng.

Máy bay chiến đấu Mirage. (Nguồn: airforce-technology).

Theo nguồn tin từ Lực lượng cứu hỏa thành phố Balsas, vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm 3/8 (giờ
địa phương), chiếc máy bay Embraer-720 đang trên đường chở một bệnh nhân cao tuổi từ
Balsas (thủ phủ bang Maranhao) đến bệnh viện thành phố Teresina (thủ phủ bang Piuai) thì
gặp nạn.
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Toàn bộ năm người trên máy bay, gồm một phụ nữ lớn tuổi, con gái và cháu nội người này, cùng
một phi công và một y tá đều thiệt mạng trong tai nạn.

Theo hãng tin foxnews, ba thành viên một gia đình đang ngủ trong ngôi nhà bị máy bay rơi
trúng, may mắn thoát nạn, không ai bị thương.

Truyền thông địa phương cho biết, máy bay rơi trúng phòng cậu con trai 11 tuổi, nhưng cậu bé
vẫn xin bố mẹ được ngủ ở phòng mình sau khi tai nạn xảy ra.

Cùng ngày, một máy bay chiến đấu loại Mirage của Không quân Pháp đã bị rơi trong khi tham
gia huấn luyện tại miền Nam nước này.

Nguồn tin quân sự cho biết máy bay Mirage 2000B gặp nạn tại khu vực không có người ở tại
vùng giáp ranh giữa Vaucluse và Alpes-de-Haute-Provence, miền Nam nước Pháp.

Hai phi công đã kịp thời nhảy dù và thoát nạn. Công tác điều tra nguyên nhân gây tai nạn đang
được tiến hành.

Trong thời gian gần đây, máy bay chiến đấu hiệu Mirage của Pháp thường xuyên gặp trục trặc.
Tháng Năm vừa qua, cũng trong khuôn khổ hoạt động huấn luyện, một máy bay loại này đã bị
rơi tại khu vực Đông Bắc Pháp. Phi công đã may mắn thoát nạn.

Mirage 2000 là máy bay chiến đấu đa chức năng và được phiên chế nhiều cho Lực lượng Không
quân Pháp với hơn 300 chiếc.

Các thế hệ máy bay Mirage 2000 được đưa vào sử dụng vào năm 1982 và được coi là “chim
sắt” đắc lực của lực lượng không quân Pháp.
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P.V (Tấm gương/Tổng hợp).
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