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Sayın dinleyiciler, bugün 4 Kasım 2016 Cuma. Türkçenin Sesinde haberleri dinliyorsunuz.
-*-Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün Bağlar ilçesindeki ek binası yakınlarında patlama meydana geldi.
İlk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı patlama nedeniyle çevredeki bazı binalarda hasar oluştu.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
-*-Türk Silahlı Kuvvetleri, Tunceli'nin Pülümür ilçesi Kızılmescit mevkiine bir hava harekatı gerçekleştirdi.
Hava harekatı sonucunda bölgede tespit edilen silah mevzileri ve 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
-*-Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonların başlamasından bu yana Musul'un çevresinde
kurtarılan bölgelerden, 20 binden fazla sivil güvenli bölgelere göç etti.
Öte yandan, Irak Göç ve Göçmenler Bakan Vekili Casim el-Atıyye, Musul operasyonu nedeniyle bölge
halkının barınma ihtiyacının giderilmesi için 300 bin çadırın hazırlandığını söyledi.
-*-Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Akdeniz'de bir göçmen faciası yaşandığını kaydetti.
Yapılan açıklamada 2 göçmen gemisinin Libya açıklarında battığı ve 239 kişinin yaşamını yitirdiği ifade
edildi. Bugüne kadar Akdeniz'de yaşanan tekne ve bot facialarında 4 bin 220 kişi hayatını kaybetti.
-*-Batı Şeria'da çeşitli adreslere baskın yapan İsrail güçleri, aralarında çocukların da olduğu 31 Filistinliyi
gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasından 8 kişilik bir ailenin nereye götürüldüğü ise bilinmiyor.
-*-Türkiye'nin bu yılki Oscar adayı "Kalandar Soğuğu", ABD'de düzenlenen Asya Dünyası Film Festivali'nde
"En iyi Yönetmen" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.
Yönetmenliğini Mustafa Kara'nın yaptığı film, insan doğa ilişkisini arka fona alarak kişisel bir mücadeleyi
anlatıyor.
-*-Avrupa'nın en büyük kağıt müzesi Türkiye’de açılıyor.
Avrupa'nın en büyük kağıt müzesi olarak 6 Kasım Pazar günü hizmete açılacak Türkiye Cumhuriyeti'nin
ilk sanayi kuruluşlarından Kocaeli'deki SEKA Kağıt Fabrikası'nda, kağıdın yapım serüveni görüntüler
eşliğinde ziyaretçilere anlatılacak.
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Dün akşam oynanan UEFA Avrupa ligi 4. hafta maçlarında üç Türk takımı mücadele etti.
Fenerbahçe, İstanbul’da konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester United'ı 2-1 yenerek gruptaki iddiasını
sürdürdü. Osmanlıspor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda İspanyol
ekibi Villarreal'i 2-1 yendi ve grubunda liderliğe yükseldi. Portekiz ekibi Braga’ya konuk olan Atiker
Konyaspor ise 3-1 mağlup oldu.
-*-Türkçenin Sesinde haberleri dinlediniz.
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