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Seviye
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Sayın dinleyiciler, bugün 30 Eylül 2016 Cuma. Türkçenin Sesinde haberleri dinliyorsunuz.
-*-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le telefonda görüştü.
Erdoğan ve Merkel, başta Halep ve civarındaki durumun kötüleşmesi olmak üzere Suriye'deki
gelişmeleri konuştu. İki lider, terörle mücadele konusunda fikir alışverişi yaptı. Erdoğan görüşmede,
Fırat Kalkanı Harekatı hakkında da bilgi verdi.
-*-Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve İçişleri Bakanı Muhammed Al Suud’u
Ankara’da kabul etti.
Başbakan Yıldırım, terörizmle mücadele konusunda Suudi Arabistan ile iş birliğini arttırarak
sürdüreceklerini, bölgesel konularda örtüşen görüşlere sahip olduklarını vurguladı.
Veliaht Prens Muhammed bin Nayif ise iki ülke arasındaki iş birliğinin bölgesel güvenlik, refah ve istikrar
için kilit öneme sahip olduğunu belirtti.
-*-Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nın 37. gününde 50 DAEŞ hedefi
vuruldu.
Suriye sınır hattında, AFAD ve Türk Kızılayı, Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgede bulunan sivillere
günde 3 öğün sıcak yemek veriyor ve sağlık hizmetlerini karşılıyor.
-*-Türkiye’nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.
Ülke genelindeki operasyonlarda 20 terörist yakalandı, 10 terörist ölü olarak ele geçirildi. Ayrıca çok
sayıda patlayıcı ve mühimmat da bulundu.
-*-ABD'nin New Jersey eyaletinde tren kazası meydana geldi.
Hoboken Tren İstasyonu'nda freni tutmayan tren, yolcuların beklediği platforma çarptı. Kazada bir kişi
hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
-*-İstanbul’da Antika Festivali başladı.
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Taksim Meydanı’nda düzenlenen festival, 50 gün boyunca antika sevenleri bir araya getirecek.
Festivalde daktilodan gramofona, kartpostaldan tespihe, eski paralardan yüz yıllık zırhlara kadar sayısız
antika ürün dikkat çekiyor.
-*--ve spor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Hollanda'nın Feyenoord takımını 1-0 yendi. Sarı-lacivertli ekip
Emenike’nin attığı golle 3 puanı aldı.
Avrupa Ligi’ndeki diğer temsilcilerimizin aldığı sonuçlar ise şu şekilde:
Gent: 2 – Konyaspor: 0
Zürih: 2 – Osmanlıspor: 1
-*-THY Avrupa Ligi'nde 2017 Dörtlü Final'in İstanbul'da yapılması için resmi imzalar atıldı.
Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan ligin final maçları 19-22
Mayıs'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
-*-Türkçenin Sesinde haberleri dinlediniz.
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