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Haberler ve Hava Durumu – 23.12.2015

Seviye

B1 – B2

Sayın dinleyiciler bugün 23 Aralık 2015 Çarşamba. Türkçenin Sesi’nde haberleri dinliyorsunuz.
-*-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2016'nın ilk
yarısında hizmet vermeye başlayacaktır." dedi.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul’un iki yakasını bağlayan 3. köprü. Aynı zamanda, 8 şerit kara ve 2
hat tren yoluyla dünyanın en geniş köprüsü unvanına sahip.
-*-Uluslararası Af Örgütü raporuna göre, Rusya’nın hava saldırıları Suriye’deki yüzlerce sivilin hayatını
kaybetmesine sebep oldu.
Af Örgütünün Ortadoğu Programı Başkanı Philip Luther, rapora ilişkin açılama yaptı. Luther, “Bu
alanlarda askerî hedef yok. Saldırılar sonucunda siviller hayatını kaybetti. Bu tür saldırılar savaş suçu
sayılıyor.” diye konuştu.
-*-Suriye ordusuna ait bir helikopterin muhaliflerin kontrolündeki Muaddamiyet eş-Şam ilçesine,
içerisinde ''zehirli gazların'' olduğu varil bombasıyla saldırdığı belirtildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre
10 kişi öldü, 30 kişi de gazdan etkilendi.
-*-Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde meydana gelen heyelandan 67 saat sonra bir kişi sağ olarak
kurtarıldı.
Kurtarma ekipleri, aynı yerde yaşam belirtisi gösteren bir kişiyi daha toprak altından çıkardı ancak bu
kişi hayatını kaybetti.
Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Eyalette, 21 Aralık Pazartesi günü heyelan meydana gelmiş, 900 kişi toprak altında kalmıştı. Ölü
sayısının artmasından endişe ediliyor.
-*--ve spor
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu ikinci maçında Trabzonspor, Gaziantepspor'u 2-1 yendi.
D Grubu 2. maçında ise Mersin İdmanyurdu ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı.
-*-Ligde üst üste 3 maçını mağlubiyetle kapatan Pınar Karşıyaka, lider Galatasaray Odeabank'la yarın saat
19.00'da Karşıyaka Arena'da karşılaşacak.
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İki takımın geçen sezon İzmir'de oynadığı karşılaşmanın ardından ev sahibi takımın aldığı ceza nedeniyle
yarınki müsabaka seyircisiz oynanacak.
-*-FIFA'nın 8 yıl futboldan men cezası verdiği UEFA Başkanı Michel Platini, konuyu yargıya taşıyor.
Platini, “Verilen cezayı kabul etmiyorum. Gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyorum.” diye konuştu.
FIFA, Blatter’in Platini’ye verdiği gerekçesiz 2 milyon dolar sebebiyle FIFA ve UEFA Başkanlarına sekiz
yıl futboldan men cezası vermişti.
-*-Türkçenin Sesinde haberleri dinlediniz.
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