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Haberler ve Hava Durumu – 06.06.2016

Seviye

B1 – B2

Sayın dinleyiciler, bugün 6 Haziran 2016 Pazartesi. Türkçenin Sesinde haberleri dinliyorsunuz.
-*-On bir ayın sultanı Ramazan ayı dün gece kılınan ilk teravih namazıyla başladı.
Tüm Türkiye’de vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.
-*-Osmaniye'de, geziye giden ilkokul öğrencileri ile öğretmen ve velileri taşıyan midibüsün sulama
kanalına düşmesi sonucu 14 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.
Ekipler, akıntıya kapılarak sürüklenenler olabileceği ihtimali üzerine suyu keserek kanalda arama
tarama çalışması başlattı. Kazazede yakınlarının bekleyişi sürüyor.
-*-Cuma akşamı hayatını kaybeden boks efsanesi Muhammed Ali'nin cenaze törenine dair ayrıntılar belli
oldu.
Tören, Ali'nin doğduğu ve yetiştiği Louisville kentinde yapılacak ve herkese açık olacak.
Muhammed Ali, İslam karşıtlığı ve ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle efsane hâline gelmişti. Ali, tüm
zamanların en iyi boksörü olarak kabul ediliyor.
-*-Nijer'de Boko Haram'la çatışma!
Nijer'in güneydoğusundaki Poso kentinde, ordu güçleri ile terör örgütü Boko Haram militanları arasında
çıkan çatışmalarda 32 asker öldü, 15 asker de yaralandı.
-*-İsviçre'de herkese maaş yasası referandumda reddedildi.
Yasa kabul edilseydi her yetişkin vatandaşa aylık 2500, 18 yaşından küçüklere 625 İsviçre frangı maaş
verilecekti.
Referandumda halkın yüzde 46'sı oy kullandı. Yüzde 23’lük evet oyuna karşı, yüzde 77 hayır oyu
kullanıldı. Referanduma karşı çıkanlar, koşulsuz aylık gelir verilmesinin çalışmamayı özendireceğinden,
ülkedeki işsizlik oranının artıracağından endişe ediyordu.
-*-Elazığ'da yapımı tamamlanan Çöpten Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi törenle hizmete açıldı.
350 ton atıktan elde edilen elektrikle 10 bin konutun ihtiyacı karşılanacak.
-*--ve spor
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A Millî Futbol Takımı, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri öncesi son hazırlık maçında Slovenya'yla
deplasmanda karşılaştı.
Maçı Burak Yılmaz’ın tek golüyle kazanan A Millîler, moralli bir şekilde Fransa'nın yolunu tutacak.
-*-Millî atletler rekor kırdı.
51. PTS Atletizm Yarışmalarında erkeklerde Türkiye'nin bayrak takımı, 4x100 metre kategorisinde rekor
kırarak birinci oldu. Milliler, elde ettikleri derece ile 1987'den bu yana kırılamayan 38.92'lik Küba'ya ait
yarışma rekorunu kırdı.
-*-Türkçenin Sesinde haberleri dinlediniz.
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