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Seviye
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Sayın dinleyiciler, bugün 07 Ekim 2016 Cuma. Türkçenin Sesinde haberleri dinliyorsunuz.
-*-İstanbul Yenibosna'daki polis merkezi ve askerlik şubesi yakınında bombalı saldırı düzenlendi.
Saldırıyı gerçekleştiren PKK üyesi terörist, beraberindeki 2 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Patlama
sonucu 10 kişi yaralandı.
-*-Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Başika Kampı'ndaki askeri varlığına yönelik açıklamaları
değerlendirdi.
Çavuşoğlu, "Irak yönetiminin bilgisi dahilinde oraya dahil edildik ve bugüne kadar oradaki yerel güçleri
DEAŞ'e karşı eğitiyoruz, donatıyoruz. Biz burada ciddi bir sorun görmüyoruz ve bunu aşacağımızı
düşünüyoruz." şeklinde konuştu.
-*-Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Basyan ve Kandil bölgelerine hava
harekatı düzenlendi. Bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 4 barınak, 1 mağara ve 1 malzeme
deposu imha edildi.
Öte yandan 45. gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı’nda bugüne kadar bin 992 DAEŞ hedefi vuruldu.
-*-Nijer’in batısındaki Tazalit sığınmacı kampına saldırı düzenlendi. İnsani yardım kuruluşlarından alınan
bilgiye göre saldırı, 10'a yakın terörist tarafından gerçekleştirildi. Saldırıda, çoğu güvenlik görevlisi
olmak üzere 20'ye yakın kişi hayatını kaybetti.
-*-Karayip Denizi'nde yer alan Haiti'de, Matthew Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e
yükseldi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
-*-ABD'nin Alaska eyaletinde büyük bir petrol rezervi keşfedildi. Kutup bölgesinde bulunan Smith Bay adlı
bölgede 10 milyar varil ham petrol rezervi olduğu tahmin ediliyor.
-*-Roma Yunus Emre Enstitüsü’nün ev sahipliğinde, İtalya’nın başkenti Roma’da Selçuklu dönemi
kıyafetlerinden oluşan bir defile düzenlendi.
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13. ve 14. yüzyıllarda yaşayan Türk-İslam şairi ve mutasavvıf Yunus Emre’nin adının verildiği
koleksiyonda, Selçuklu mimarî ve sanat eserlerinin yanı sıra geleneksel Türk sanatlarından
faydalanılarak hazırlanan 35 kıyafet Anadolu melodileri eşliğinde sergilendi.
-*--ve spor
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Ukrayna'yı konuk etti.
Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
-*-Bulgaristan'ın Blagoevgrad kentinde düzenlenen 38. Dünya Gençler Bilek Güreşi Şampiyonası'nın ilk iki
gününde, Türk sporcular başarılı performans sergiledi.
52 ülkeden bin 200 sporcunun katıldığı şampiyonanın ilk iki gününde kadın millîler, 17 madalya
kazanma başarısı gösterdi.
-*-Türkçenin Sesinde haberleri dinlediniz.
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