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Hasan Azis, Ahmet Doğan’a hoşgörünün sembolünü hediye etti
ki, daha ilk turda kesin
zafer kazanalım. Sizlerde
her hangi bir korku varsa, ondan sıyrılın, çünkü
biz daima beraberiz” diye
çağrıda bulundu.
Başkan Azis konuşmasında, “Biz sizlerle 4
veya 8 yıldan beri değil,
20 yıldır beraberiz. Bu
tek bir şeyi gösteriyor ki,
gelecek 200 yılda da be-

Resmiye MÜMÜN

Kırcaali ziyaretinde bulunan Hak ve Özgürlükler
Hareketi Genel Başkanı
Dr. Ahmet Doğan ve beraberindeki parti yöneticileri, Kırcaali Belediye
Başkan adayı Müh. Hasan Azis’in ve Kırcaali
Meclis Üyesi adaylarının
“Borovets” semtinin sakinleriyle görüşmelerinde hazır bulundular. HÖH
partisinin yerel yönetim
adaylarını desteklemek
için daha buraya milletvekilleri Remzi Osman,
Necmi Ali, Ünal Tasim,
İskra Mihaylova ve Nigar
Salim geldiler. Kırcaali’nin
en başarılı Belediye Başkanı ve HÖH yöneticileri
“Borovets” halkı tarafından şu ana kadar seçim
görüşmelerinde görülmemiş büyük sevgiyle
karşılandılar ve gelecek
seçimler için onların tam
güvenini alacaklarından
emin oldular. Partinin
genç sadık üyeleri ve
taraftarları sık sık heyecanın doruğu sardığı anlarda “DPS, DPS” diye

a

slogan attılar.
HÖH “Borovets” Teşkilatı adına Müh. Hasan
Azis, Dr. Ahmet Doğan’a
hoşgörüyü sembolize
eden, camdan ufak bir
heykel hediye etti. Başkan adayı, “Bu çok güzel
bir şey, onun için emin ellerde olmalı. O camdan,
o alaca, o güzel, fakat o
aynı zamanda kırılabilen
bir şey, onun için etnik
barışı korumasını bilen

Kırcaali Belediye Başkan adayı
Hasan Azis, Bagra köyü halkı ile
görüştü
Sayfa 3

a

BTV’de Hasan Azis, rakiplerine
siyasi ders verdi
Sayfa 4

birinin emin ellerinde olmalı” diye mesaj verdi.
Dr. Ahmet Doğan, son
20 yılda, özellikle seçimler öncesi “Borovets”
semtini ziyaret etme fırsatı bulduğunu belirtti. HÖH
lideri, “Siz çok hoşsunuz
ve kimlik sahibisiniz. Her
zaman sizleri görmeye
gelmişimdir. O zamanlarda bu gördüğümüz gençler hala dünyada yoktu,
onlara özellikle bu enerji-

raber olacağız. Son 10
yılda, bizim liderimizden
başka, başka bir partinin
lideri bu semte geldi mi,
bir düşünün. Biz buraya
otomobilsiz ve polissiz
geliyoruz ve “Borovets”te
rahatça dolaşabiliyoruz.
Katunitsa köyünde etnik
çatışmalar olduğu zaman, biz “Borovets” semDevamı sayfa 2’de

yi korumalarını diliyorum.
Buraya beni getiren ikinci
neden ise, sizlerin nabzından ve gözlerinizde
gördüklerimden hissettiklerim. Kırcaali Belediye
Başkan seçimlerinin sonuçları size bağlı. Bizim
başarılı Belediye Başkanımız üçüncü dönem
için “Borovets” semtini,
Kırcaali ve bölgeyi temsil
edecek. Sizleri seferber
olmaya davet ediyorum

a

KNSB Kırcaali Belediye Başkan adayı Müh. Hasan Azis’i
destekliyor
Sayfa 5

a

Başmüftülük temsilcileri ABD
ziyaretinde bulundular
Sayfa 7
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Hasan Azis, Ahmet Doğan’a hoşgörünün sembolünü hediye etti
dedi. Genç Meclis Üyesi
adayı, “Biz her zaman birlik beraberlik içinde tüm
seçimleri kazandık, şimdi
de aynı şekilde seçimleri
kazanacağız. “Borovets”
semti için de elimizden
geleni yapacağız. HÖH
ile beraber olursak, daima kazanacağız” diye
seçmenlere seslendi.
Hasan Azis, mitingin sonunda HÖH’nin yerli etkin
üyelerinin arasına girerek,
atılan naralara katıldı.
Yerel “Şen Kardeşler” or-

1. sayfadan devamı
tinde 3 saat bulunduk ve
buradaki insanların problemlerini, sıkıntılarını öğrenmeye çalıştık. Başka
hangi parti temsilcileri
bunu yaptılar?” diye retorik soru yöneltti.
Başkan Azis, “”Borovets” semtinin bir kısmında bizim yerine getiremediğimiz temel ihtiyaçlar var. Semtin yarısında
kanalizasyon ve yollar
yapılmıştır, fakat ana sokakların birine su borusu
döşenmemiş ve su yoktur” dedi. Başkan adayı,
10 güne kadar “Morava”
sokağı sakinlerinin evlerinde de su olacağına söz
verdi. Hasan Azis, “GERB
temsilcileri olan “Su ve
Kanalizasyon” kuruluşunun yöneticileri “Morava” sokağında seçimlere
kadar su olmayacağını
söylediklerini duydum.
Ben ise, başka bir şey
söylüyorum ki, pompa istasyonları monte edilecek
ve 22-23 Ekim’e doğru su
olacak” diye kesin kanaat
getirdi.
HÖH Genel Başkan
Yardımcısı Lütfi Mestan,
Hasan Azis’in en başarılı

kestrasının solisti Ridvan
Esen’in söylediği “Hepimiz Kardeşiz” şarkısıyla
misafirleri selamladı.
Buradan HÖH’nin seçim
kampanyası otobüsü Entçets köyüne hareket etti.
Oradaki seçmenlerle yapılan görüşmeden sonra
Dr. Ahmet Doğan ve Müh.
Hasan Azis akşamleyin
“Oryantal” restoranında
“Vızrojdentsi” semti sakinlerine gelecek dönem
için Kırcaali’yi yönetme
anlayışını tanıttılar.

HÖH Ardino İlçe Teşkilatı
briç turnuvası düzenledi
Belediye Başkanı olduğunu öne sürdü. Sayın Mestan, “Mademki, bunu “Borovets” halkı da söylüyor,
demek ki, Kırcaali’de seçimleri HÖH kazanacak.
Bizim başka bir amacımız
da var. GERB ve onu destekleyen ırkçı Ataka partisini iktidardan düşürmek
zorundayız” diye vurguladı. Lütfi Mestan, “Bunu
yapmanın tek silahı oy
pusulası. 23 Ekim’de aklımızla ve kalbimizle oyu-

muzu kullanalım, çünkü
Katunitsa olaylarından
sonra Bulgaristan artık
aynısı değil. Demokrasinin iktidara gelmesi için
bizleri ezen güç kullanarak devleti yöneten hükümeti iktidardan düşürme
zamanı geldi” diye belirtti. Onun ardından seçim
kampanyası mitinginde
diğer Genel Başkan Yardımcıları Hristo Biserov,
Prof. Aliosman İmamov,
milletvekili Remzi Osman

konuşma yaptılar. Kırcaali
Meclis Üyesi adayları Ehliman Çoban ve Müzekki
Ahmet de “Borovets” halkı
oylarını HÖH’e vermeleri
için çağrıda bulundular.
HÖH Kırcaali Meclis
Üyesi adaylarından “Borovets” semtinin temsilcisi
İbrahim Hüseyin kalabalık
adına Dr. Ahmet Doğan’a,
Müh. Azis’e ve tüm misafirlere “Hoş geldiniz! Bize
saygı duyup, buraya geldiğiniz için çok sağ olun!”

HÖH Ardino (Eğridere) Belediye Başkan adayı
Resmi Murat’ın girişimiyle Ardino’da briç turnuvası
düzenlendi. Yarışmaya toplam 8 çift katıldı. “Emona”
otelinde yapılan turnuvayı, izlemeye onlarca vatandaş
geldi.
Tartışmalı oyunlardan sonra galibiyet kazananlar
ilan edildi. Finalde Hristo ve Mladen Uzunov kardeşler, 2:1 ile Ceylan Mutalibov ve Sunay Fahrettinov
çiftini yendiler. Üçüncü yere Hüseyin Eminov ve Seyfettin Eminov, “Ardino’nun Sesi” gazetesinin muhabiri
Güner Şükrü ve partneri Sezgin Emin’i 2:1 yenerek,
yerleştiler.

Çernooçene’de yapılan güreşlerde Zlatko İncov başpehlivan oldu
Zlatogradlı Stanko İncov, geçen hafta cumartesi günü Çernooçene’de
(Karagözler) düzenlenen
güreş turnuvasında başpehlivan unvanını ve bir
koç kazandı. Turnuva
Çernooçene Belediyesi tarafından geleneksel sonbahar şenlikleri
dahilinde düzenlendi.
Turnuvada ikinci yeri
Plovdiv’ten Gürses Hüseyin, üçüncüyü ise
Haskovo’dan Asen Tabakov kazandılar.
Yerel “İskra” stadında yapılan turnuvada
30’dan fazla erkek, genç
ve çocuk yarıştılar. Halk
tarafından güreşlere yo-

ğun ilgi vardı. Güreşlere
Kırcaali, Plovdiv, Smolyan, Haskovo bölgelerinden pehlivanlar katıldı. Özellikle Stremtsi’nin
“Krepost” Güreş Kulübü
güreşçilerinin yarışlarda
gösterdiği performans
derin izlenimler bıraktı.
Yarışmada dereceye
giren pehlivanları bizzat
Çernooçene Belediye
Başkanı ve yeni dönem
için Belediye Başkan
adayı Aydın Osman tebrik etti. Başkanın, güreş
oyunlarının gelenekselleşmesi için en büyük
katkısı olmuştur.
Çernooçene “Zname
Na Mira” Anaokulundan

çocuklar, en küçüklerin
bile yer aldığı heyecanlı
müzik temsili sundular.
Öğretmenlerinin yönetmenliğinde onlar büyük
sevgiyle bayram programı hazırlamışlardı.
Çocuklar, şiir okudular,
çeşitli oyun sahnelerinde
ve danslarda yer aldılar,
şarkı söylediler. Anneler,
çocuklarının yeteneklerine sevinirken, seyirciler
ise aralıksız gösterilerini
alkışladılar.
Gelenek üzere her yıl
Ekim ayının ikinci haftasında Çernooçene bir
başka görünüm ediniyor.
Bu defa da balon, oyuncak, şeker pamuğu ve
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patlamış mısır dolu alaca sergileriyle tüccarlar
yerlerini aldılar. İki gün
boyunca her şey ses
kazandı, cazibeli atış
meydanları ve atlıkarıncalar çocuk gülüşleriyle
doldu.
Köy merkezinde kurulan bir orkestra çalgılarıyla bayram havasının
ayakta kalmasını sağladı.

Kırcaali Haber

Dereceye girenler, Resmi Murat tarafından ödüllendirildiler. Resmi Murat, “İskambil kağıtlarıyla oynanan
briç insanların büyük hevesle katıldıkları Ardino bölgesinde en popüler oyun. Aktif olalım ve aynı hevesle
seçimlerde 7 Nolu oy pusulasıyla oyumuzu kullanalım” diye seçmenlerine seslendi. İkinci dönem için
Başkan adayı, turnuvanın amacı HÖH’nin Ardino’da
yaptığı seçim kampanyasının çeşitlendirilmesi olduğunu paylaştı.
Turnuva çok başarılı bir organizasyon doğrultusunda
gerçekleşti ve baş hakemliğini Müh. Mehmed Aliev
yaptı.
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Kırcaali Belediye Başkan adayı Hasan Azis, Bagra köyü halkı ile görüştü
Resmiye MÜMÜN

Hak ve Özgürlükler
Hareketi /HÖH/ Kırcaali
Belediye Başkan adayı
Müh. Hasan Azis, beraberinde Yerel Meclis
Üyesi adaylarından Niyazi Şakir, Harun Bekir,
Muhittin Şaban ve Aykız
Kamil yerli halkın daveti
üzere Bagra (Boyacıköy)
camisinde yapılan sağlık ve bereket mevlidinde
hazır bulundular.
Onlarla Bagra’ya HÖH
Gençlik Kolları Kırcaali
İlçe Teşkilatı yönetiminden Ramadan Mustafa
ve etkin üyelerden Aykent Kamil de geldiler.
Ayrıca ikinci dönem için
Çilik (Çelikler) ve Skalna
Glava muhtar adayları Selahtin İbram ve ev
sahibi konumundaki Ali

İsmail de mevlide iştirak ettiler. Mevlite Bagralılardan başka, etraf
Sevdalina (Deligözler),
Zayçino (Türbeler) ve
Skalna Glava köylerinden yaklaşık yüz kişi
katıldı.
Mevlit, başta Bagra
imamı Mustafa Ali olmak
üzere, Skalna Glava ve

Dıjdovnitsa (Yağmurlar)
imamları Recep Osman, Recep Adem ve
Raim Beysim tarafından
okundu. Köy cemaatinin
bağışladığı paralarla alınan 30 kilo dana etiyle
hazırlanan pilavdan herkese dağıtıldı, kalanı gelemeyenlere gönderildi.
Yerli halk, Sayın Azis’i

ve Meclis Üyesi adaylarını çok sıcak karşıladılar
ve gelecek seçimlerde
de birlik, beraberlik içinde onları destekleyeceklerini ifade ettiler. Bagra
köyünün en yaşlısı, 91
yaşındaki Naim Halim
dede, Hasan Azis ile
uzun sohbet etme fırsatı oldu. Eski pazarcı olan
Naim dede, Kırcaali pazarına sık sık gittiğini ve
yeni modern halini çok
beğendiğini paylaştı.
Müh. Hasan Azis, Bagra cemaatine gelecek
dönemde cami çatısı
onarılıp, dışının sıvanacağını ve gereken tüm
ihtiyaçların karşılanacağını vaat etti. Başkan
adayı, bunun için cami
görevlilerinden gereken
mali araçların hesap
planını hazırlamalarını

istedi.
Meclis Üyesi adayları
adına cemaate seslenen
Niyazi Şakir, gördükleri
destek için teşekkür etti
ve yeni dönemde de
yerli halkın hayat koşul-

adayı Ali İsmail, Kırcaali
Haber’e yeni dönemde
Skalna Glava muhtarlığına giren yerleşim yerlerinde Kırcaali Belediye yönetimiyle işbirliği
sayesinde ayrı ayrı so-

larının iyileştirilmesi için
elden geleni esirgemeyeceklerini belirtti.
Skalna Glava muhtar

kaklara asfalt döküleceğini ve en önemlisi içme
suyu problemlerinin çözüleceğini vurguladı.

Boyko Sinapov: “AB’nin besicilere sağladığı Ahmet Doğan Ruen
Belediyesini ziyaret etti
paralarla devlet üçkağıtçılık yapıyor!”
Kırcaali’de Maliye Bakanı Simeon Dyankov ile
görüşme yapıldıktan sonra Bulgaristan Besiciler
Derneği Başkanı Boyko
Sinapov, “Devlet, Avrupa Birliği (AB) tarafından
besicilere sağlanan mali
yardımlarla üçkağıtçılık
yapıyor. Çoğu hallerde
besicilerin arazileri üst
üste gelmesi gerekçesiyle devlet verdiği paraları geri alıyor. Bu paralar
AB’ye geri döndürülmüyor ve devlete kalıyor.
Àçgözlü memurlar besicilerden daha çok para
almak için uğraşıyorlar”
diye yorumladı. Maliye
Bakanı, Kırcaali’de tüm
Güney Bulgaristan’daki
besicilerle görüştü. Onların konuşmalarından,
dağlık ve yarıdağlık bölgelerdeki besicilerin dertlerinin düzlük bölgelerde

bulunanlardan daha farklı
olduğu tekrar ortaya çıktı.
Boyko Sinapov, “Tütün
üretiminin yok edilmesinden sonra, dağlık bölgelerde yaşayan insanların
tek geçim kaynağı hayvancılık olacak. Devlet
besicilik sektörünü canlandıracağı yerde, daha
da eziyor. Hükümet önlem almazsa, yoğun protestolar düzenleyeceğiz”
diye uyarıda bulundu.
Sinapov, böyle görüşmelerin eski senar yo
üzere yapıldığını söyledi.
Boyko Sinapov, “Belgeler okunuyor, aynı şeyler
tekrar edip duyuruluyor,
fakat gerçekte hiçbir şey
olmuyor” diye sözlerine
ekledi.
Besiciler, “Yerel iktidar
nerede?” diye sordular.
En çok sorulan soru ise,

“Neden Belediye Başkanları sadece seçim
zamanında bizi akıllarına
getiriyor?” idi.
Simeon Dyankov, 2012
yılında hayvan bakıcılarının teşvik edilmesi için
daha büyük miktarda
mali yardım sağlancağına kanaat getirdi. Bu
mali yardımın 2012 yılı

bütçesinde öngörüleceği
açıklandı. AB’nin 2012
yılında tahıl ürünleri için
daha çok mali yardım
sağlaması beklendiği anlaşıldı. Hükümet uzmanları, bu mali kaynakların
bir kısmının hayvan bakıcılarına ayırmaya vaat
ettiler.

Kırcaali Haber

Hak ve Özgürlükler Hareketi /HÖH/ Genel Başkanı Ahmet Doğan seçimlerin yaklaştığı şu son
günlerde yoğun olarak Bulgaristan’ın farklı bölgelerine yaptığı ziyaretlerin biri de Ruen Belediyesi
oldu. Ruen’deki HÖH partisi üyeleri ile görüşen
Doğan daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.
Doğan, Ruen halkına partinin mevcut durumu ile
ilgili konulara değindiği gibi HÖH partisinin bölgedeki önemini de vurguladı. Ayrıca bu seçimlerde
de vatandaşların İsmail Osman’ın ikinci dönem
Belediye Başkanlığını hak ettiğini ve halkın destek
vermesi gerektiğini vurguladı. Bu seçimlerde de
adaylığını koyan şimdiki Ruen Belediye Başkanı
İsmail Osman ikinci Belediye Başkanlık dönemini
kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Burgas İline bağlı Ruen Belediyesi eskiden bu yana HÖH
partisine en fazla destek veren belediye olarak
biliniyor. Öyle ki, son yıllarda Belediye Başkanlığı
seçimlerini kazananların hepsi HÖH partisinden
olmaları dikkat çekiyor. 23 Ekimde yapılacak yerel
seçimlerde de HÖH partisinin desteklediği Ismail
Osman’ın yeniden kazanması beklenirken sürpriz
olmayacağı tahmin ediliyor.

Müh. Hasan Azis, Kırcaali Belediyesi okullarından C e b e l ’d e g e l e n e k s e l
öğretmen ve müdürlerle görüştü
sonbahar şenlikleri yapıldı
nunla ilgili kararları sizler
vurguladı. Ekibinin ödevMüh. Azis, Belediyenin
Hak ve Özgürlükler
Hareketi Kırcaali Belediye Başkan adayı Müh.
Hasan Azis ve Meclis
Üyesi adayları Belediye
sınırlarındaki okullardan
öğretmen ve müdürlerle görüştüler. Hasan
Azis kalabalığa hitaben,
“Daha 2003 yılında eğitimin bizim için önceliklerin başında olduğunu
söylemiştik. Geçen 8
yılda eğitimin kalitesini
artırmaya çalıştık. Bu-

ve anne babalarla hep
beraber aldık. Şu anda
eğitim sistemi Kırcaali’de
çok sabit durumda bulunuyor ve gelecek yıllarda da büyük değişiklikler
olmasını beklemiyoruz”
diye belirtti.
Belediye Başkan adayı,
seçimlerde tekrar Kırcaalilerin güvenini kazanırsa, yönetim programının
ana öncelikleri arasında
eğitimin yer alacağını

leri okulların malzeme
teknik yapısının ve bina
fonunun iyileştirilmesi,
bilgisayar kullanımının
yaygınlaştırılması, teknoloji donanımın yenileştirilmesi, tüm okullarda
yemekhane olmasının
sağlanması ve yüksekokullarda eğitim gören
başarılı öğrencilere burç
sağlanması politikasına
devam edilmesi olacağı
açıklandı.

son iki dönemde bakımının tamamen belediyeye ait küçük okullarda
sağlık odaları sağlamayı
başardığını söyledi. Başkan adayı, “2008 yılında
Kırcaali Belediyesinin
sadece okulların bütçesini tamamlamak için
1,2 milyon Leva ayırmış
olması eğitimin bizim
odak noktamız olduğunun ciddi kanıtıdır” diye
dile getirdi.

Cebel kasabasında yapılan geleneksel sonbahar şenlikleri için dünyanın üç kıtasından Cebelliler sılaya toplandı. Şenlikler 7-9 Ekim tarihlerinde
üç gün sürdü, Cebel Belediyesi yerli halk ve misafirler için keyifli dakikalar yaşatan müzik ve spor
etkinlikleri düzenlemişti.
Cebel’de Türkiye’den daha çok Bursa ve
İstanbul’dan, ayrıca Brüksel, Antverpen ve Çikago
gibi dünyanın çeşitli yerlerinden misafirler vardı.
Her yıl sonbahar mevsiminin başında tarım
sezonunun sonunu ilan etmek için Cebelliler bir
araya geliyor ve yakından uzaktan dostlarla görüşüyorlar.
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TV7’nin “Misyon: Senin Seçimin” programında
en büyük desteği Hasan Azis aldı
Kırcaali merkezinden
TV7’in canlı yayınladığı
gelecek Yerel Seçimlerle ilgili tartışma “Misyon:
Senin Seçimin” programıyla yüzlerce vatandaşı
bir araya topladı. Çeşitli
partilerin taraftarları ellerinde bayrak ve pankartlarla Belediye Başkan
adaylarını desteklediler.
Onların arasında ellerinde parti ve Bulgaristan
bayrağını dalgalandırarak stüdyo yerine Belediye Başkan adayı Hasan
Azis ile gelen Hak ve
Özgürlükler Hareketinin
(HÖH) oldukça daha büyük ve aktif grubu dikkatleri üzerine çekti.
Programın sunucusu
Nikolay Barekov’un karşısına Kırcaalilerin sorularını yanıtlamak üzere
Kırcaali Belediye Başkan
adayları HÖH’nin Müh.
Hasan Azis, GERB’in
İliya İliev, BSP’nin Milko
Bagdasarov, Ataka’nın

Nikolay Rıjev ve DSB’nin
Radoslav Milev çıktılar.
Aynı zamanda Belediye
Başkan adaylarının genç
taraftarları stüdyonun iki
tarafında yerlerini aldılar
ve programda aktif rol
oynadılar. Sıra geldiğinde
Belediye Başkan adayla-

rına soru sordular, destek
gösterisi yaptılar, rakiplerini boykot ettiler.
Program boyunca Kırcaali Belediye Başkan
adaylarını tüm ülke içinden seyirciler sms göndererek desteklediler,
her saniyede değişen

sonuçlar ise ekrandan
izlenildi.
Barekov, birçok kez
Kırcaali’de yapılan programın bugüne kadar
Bulgaristan’ın çeşitli şehirlerinde eşi benzeri
görülmediğini söyledi ve
olup biteni büyük siyasi

BTV’de Hasan Azis, rakiplerine siyasi ders verdi
Ulsal BTV Kırcaali
merkezinden canlı yayın yaptığı “Bu
Sabah”programında
Hak ve Özgürlükler
Hareketinin (HÖH)
Kırc aali Belediye
Başkan adayı Müh.
Hasan Azis, “HÖH
partisinin Kırcaali’de
amacı her zaman seçimleri daha ilk turda
kazanmak olmuştur.
Her başka diğer parti,
balotaja nasıl ereceğini düşünüyor” diye
vurguladı.
Sunucu Ani Tsolova tarafından yönetilen tartışmada HÖH
B e l e di ye B a ş kan
adayından başka,
diğer Kırcaali Belediye Başkan adayları
GERB’ten İliya İliev,
BSP’den Milko Bagdasarov, Ulusal Birlik
Hareketi’nden Neşko Neşev, ENP’den
Adem Mehmed,
DSB’den Radoslav
Milev, Ataka’dan Nikolay Rıjev ve RZS’den
İvan Stoev katıldılar.
Daha önce TV 7’nin
Kırcaali Belediye Başkan adayları arasında
düzenlediği tartışma-

şov olarak niteledi.
Vatandaşlar, Belediye Başkan adaylarına:
GERB par tisi neden
Kırcaali’de sinema salonunu kapattı? Asma
Köprüsü neden hala onarılmış değil? Su Aynası
projesi gerekli mi? Kırcaali Belediyesinde neden hala Seçim Sandık
Komisyonları kurulmuş
değil? Milko Bagdasarov
neden Hasan Azis’in avukatlığını yapıyor? İliya İliev neden sattığı dönerler
için makbuz çıkartmıyor?
Kırcaali’nin çevre sorunlarına çözüm bulunacak
mı? Seçimlerin manipüle edilmesi riski var mı?
Belediye Başkan adayları
bölgede etnik hoşgörünün korunması için ne
yapacaklar? gibi sorular
yönelttiler.
Son derece rahat bir
şekilde, kendisine yöneltilen her soruyu yerli
yerinde cevaplayan Hasan Azis, en çok destek
aldı ve rakiplerini gölgede bıraktı. Başkan canlı
yayında, Kırcaali’de hala
Seçim Sandık Komisyonlarının teşekkülü konusunda GERB partisiyle
anlaşmaya varılamadığı
için seçimlerin yapılması

riskte olduğu için kamuoyunu uyardı. Başkan
adayı, böylece iktidar
partinin güç kullanarak,
Kırcaali’de doğru dürüst
seçim yapılmasını engelleyerek, yerel iktidarı bu
şekilde elde etmeye çalıştığını öne sürdü.
Pro gram sunuc ula rından Diyana Radeva
mikrofonu soru sormak
isteyen vatandaşların
tümüne vermeye yetiştiremedi.
Seyirciler arasında bulunan GERB milletvekili
Tsveta Karayançeva’nın
Hasan Azis’e çeşitli suçlamalarda bulunması
üzere HÖH milletvekili
Necmi Ali de programa
katılarak, bu temelsiz
suçlamaların GERB iktidarının güçsüzlüğünden
ve devleti yönetme yetkisi olmadığından ileri geldiğini savundu.
Programdan sonra HÖH
partisinin sadık genç üyeleri ve taraftarları Hasan
Azis’in başarılı katılımı
tebrik ettiler. Gençler,
Kırcaali’nin en başarılı
Belediye Başkanını Hasan Azis’i omuzlarında
HÖH Merkez Belediye
Seçim Bürosuna kadar
taşıdılar.

Soydaşların oy
kullanmaları için her
şey hazır

da olduğu gibi Müh.
Hasan Azis rakiplerine açıkça siyasi ders
verdi ve tümünün
arasında tam olarak
kendisinin Belediye
Başkan olmayı hak
ettiğini ispat etti. HÖH
partisi adayı, “İki dönemde Bulgaristan’ın
en büyük 3 projesini
gerçekleştirdik. Bu
gerçekten çok ciddi
bir başarı” diye öne
sürdü. Hasan Azis,
tekrar Belediye Başkanı seçilirse, yerli

firmaları desteklemeye devam edeceğinin
altını çizdi. Başkan
adayı, “Kırcaali, nasıl
yönetileceğinin açık
vizyonuna sahip Belediye Başkan adayına ihtiyaç duyuyor.
Şimdiye kadar diğer
adaylardan Kırcaali’yi
nasıl yönetecekleri
vizyonuna ve seçmenleri kendileri için
oy kullanmalarına nasıl inandıracaklarına
dair hiçbir şey duymadım” diye sözlerine

ekledi.
Hasan Azis, rakiplerinin kendisine Kırcaali Belediyesinin
borçları için anlamsız
saldırılarına: “Belediyenin borcu olması
çok normal bir şey.
Bulgaristan’ın hemen
hemen tüm 264 Belediyesinin ve devletin
de borçları var. Sadece Kırcaali Belediyesinin borcu olursa,
o zaman problem olabilir” diye cevapladı.
Resmiye MÜMÜN

23 Ekim 2011 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Yerel seçimleri için Gebze
Bölgesi’nde de hazırlık çalışmaları devam ediyor. Çünkü Gebze ve çevresinde de Türk vatandaşlığının yanı sıra Bulgaristan vatandaşı olarak
bu ülkede oy kullanma hakkı bulunan binlerce
soydaşımız yaşıyor. Konu ile ilgili olarak gazetemize açıklama yapan Balkan Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği Gebze Şube başkanı İsmail
Yılmaz, Gebze Bölgesi’nde de seçim sandıkları
kurulacağını ve bu konudaki sandık kurullarının
oluşturulduğunu söyledi. Bulgaristan Seçimleri
için Gebze ve Çevresinde sandık kurulması için
Gebze’den 1.200 imzalı dilekçe gönderilmesi sonucu Gebze’ye 2 Çayırova’ya 1 toplam 3 sandık
kurulması kararı çıktığını ifade eden Başkan Yılmaz, “ Bizim başvurumuzdan dolayı Bulgaristan
Sofya Yüksek Seçim Kurulu, 2’si Gebze Kroman
Çelik İ.Ö.Okulu’na, birisi de Çayırova’ya olmak
üzere 3 sandık kurulmasına karar ve onay verdi.
Darıca ilçesinde bulunan Bulgaristan vatandaşı
kardeşlerimizin de bu sandıklarda oy kullanabileceklerini kaydeden Dernek Başkanı İsmail Yılmaz,
18 kişinin sandıklarda görevlendirildiğini, ayrıca
Gebze İlçe ve Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüklerinin de seçim günü sandık ve çevresinde güvenlik
önlemleri için bilgilendirildiklerini söyledi. Başkan
Yılmaz, 23 Ekim’de yapılacak olan Bulgaristan seçimlerinde bölgemizdeki soydaşlarımızın yapılan
yasa değişikliği için sadece Cumhurbaşkanlığı ve
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için oy kullanacaklarını söyledi.
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Belediye Başkan adayı Hasan Azis: “İş adamları yatırım yapmak
için daha uzun süreli yönetim anlayışına ihtiyaç duyuyor”
Hak ve Özgürlükler
(HÖH) Hareketi Genel
Başkanı Dr. Ahmet Doğan partinin üçüncü dönem Kırcaali Belediye
Başkan adayı Müh. Hasan Azis’i desteklemek
için Kırcaali’ye geldi. Bundan önce Sayın Doğan’ın
Çernooçene ve Momçilgrad belediyelerinde HÖH
taraftarlarıyla görüştüğü
öğrenildi. Sayın Doğan’ın,
seçim turunun 12. durağı
olan Kırcaali’ye beraberinde HÖH partisinin yönetiminden birçok temsilciler, milletvekilleri Remzi
Osman, Necmi Ali, Ünal
Tasim, İskra Mihaylova
ve Nigar Sahlim ile geldi.
Ayrıca “Arpezos” otelinde yaklaşık 100 yerli iş
adamlarıyla yapılan görüşmede Cebel ve Momçilgrad Belediye Başkan
adayları Bahri Ömer ve
Akif Akif de Hasan Azis’i
desteklemeye geldiler.
Müh. Hasan A zis
Kırcaali’de biznesin gelişmesi için yönetim programının önemli noktalarını
tanıttı. Belediye Başkan
adayı, “Bu görüşmede
son 8 yılda Kırcaali’de

ne değiştiğini ve gelecek 8 yılda Kırcaali’yi ne
beklediğini çizeceğimiz
için seviniyorum. İş dünyası, yatırım yapması için
daha uzun süreli yönetim
anlayışına ihtiyaç duyuyor” dedi.
Hasan Azis, Kırcaali ve
ülkenin birkaç geçiş dönemlerinden geçtiğini ve
tam bu dönemlerde Belediye yönetiminin gerektiği
gibi çalıştığını öne sürdü.
Başkan adayı, “Kırcaali
Belediyesi, farkına vardı
ve Avrupa Birliğine üyelik
öncesi dönemde gerçek
sonuç elde edilmesine
yardımcı olan birkaç adım

attı ve en önemlisi böylece Kırcaali’nin AB’de etkin katılımını hazırlamış
oldu” diye öne sürdü.
Hasan Azis, önceki dönemlerde belediye yönetiminin tasarım tarzında
yerel yönetim olduğunu
paylaştı ve bunun AB’ne
gerçek üyelik yıllarına
hazırlanması için yerel
iktidarın gereken adımları atması olduğunu açıkladı.
Sayın Azis, Kırcaali için
birincisinin tasarım dönemi olduğu, birkaç olguların çok önemli olduklarını belirtti. Başkan adayı,
“Son yıllarda bizim yöne-

timimizin ikinci unsuru da
aynı şekilde çok önemli,
o da tasarım tarzında yönetme anlayışından yerel
iktidarın yatırım tarzında
yönetilmesi anlayışına
geçiş olarak anlaşılmalı. Yerel yönetim yerli iş
adamlarını daima destekledi ve desteklemeye
devam edecek” diye söz
verdi.
Hasan Azis, “Ben Kırcaali Belediye Başkanıyım, tüm Bulgaristan’ın
değil, onun için yerel iş
adamlarını destekleyeceğim. Bu ana prensiplerimizden olacak. HÖH
partisinin son iki dönemde Kırcaali’de yönetimi
temel stratejik problemlerin çözümü açısından
başarılı. En önemli ele
aldığımız şeylerden biri
Bulgaristan’ın AB üyeliği
öncesi dönemde programlarından yararlanmak. Bu yönde bir analiz
yapılırsa, görülecek ki,
Kırcaali Belediyesi şehrin gelişmesi için faydalı adımlar atan başarılı
belediyelerden biri” diye
kaydetti.
Başkan adayı bu anlam-

Müh. Hasan Azis: “Çok sayıda Belediye Başkan adayı
olması HÖH’ne karşı düzenlenen siyasi bir oyundur”
Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Kırcaali Belediye Başkan
adayı Müh. Hasan Azis
ve Yerel Meclis Üyesi
adayları Sipey (Duranlar) köyündeki seçmenleriyle görüştüler. Köy
meydanında yapılan
görüşmede resmi misafirler arasında HÖH
milletvekili Necmi Ali
hazır bulundu.
Müh. Azis, Kırcaali
Belediye Başkan adaylarına siyasi gözlüklerle
bakıldığında, 8 kişi değil, sadece iki olduklarını belirtti. Başkan, “Bu
seçimlerde çok Belediye Başkan adaylarının
olması açık seçik siyasi
bir oyundur. Duruma siyasi gözle bakarsanız,
aslında adayların iki
kişi olduğunu göreceksiniz. Birisinin adı
Hasan Azis, diğeri ise
sadece balotaj olmasını amaçlayan tüm Belediye Başkan adaylarını birleştiren bir kişi.
Başkan adayı, sadece

HÖH partisinin birinci
turda seçimleri kazanmayı amaçladığını, diğer partilerin amacı ise
balotaja gidilerek, seçimin etnikleştirilmesi olduğunu ifade etti.
Hasan Azis, GERB
hükümetinin Kırcaali’de
yerel yönetim üzerine
büyük baskı yaptığını paylaştı. Bu yönde
Kırcaali’yi son 8 yıldır yöneten Başkan,
“GERB yönetiminin
başından beri, Kırcaali Belediyesi 170 denetimden geçti, fakat
denetimlerden yakınmıyorum, çünkü sonuçta ortaya hiçbir şey
çıkmadı” dedi.
Konuşmasının so nunda Hasan A zis,
Kırcaali’nin Balkanların
sembolü haline geldiğini kaydetti ve kendisine verilen güven için
teşekkür etti. Sipeyliler
de kendi tarafından,
Hasan Azis’in üçüncü
dönem Belediye Başkan seçimini kazana-

cağından emin olduklarını dile getirdiler.
N e c m i A l i S i p ey
köy ünde T V 7 ’nin
Kırcaali’de düzenlediği
siyasi tartışmayı yorumladı. O zaman programda 5 Kırcaali Belediye Başkan adayı yer
aldı, çeşitli parti taraftarları tartışma boyunca onları desteklediler,
fakat en büyük desteği
Müh. Hasan Azis sadık genç HÖH partisi
üyeleri ve taraftarlarından gördü. Necmi Ali,
vatandaşların Başkan

adaylarına yönelttikleri sorular sırasında
GERB milletvekili Tsveta Karayançeva’nın Hasan Azis’i çeşitli suçlamalarda bulunarak,
tartışmaya katılmasına
anlam veremediğini
paylaştı. Sayın Ali, “Kırcaali Belediye Başkan
adaylarının girdiği tartışmaya müdahale edeceğine, neden o zaman
Belediye Başkan adayı
olmamış” diye Tsveta
Karayançeva’ya gönderme yaptı.
Kırcaali Haber

da, tarımın gelişmesine
temel atan Balkanların
en modern Üreticiler Pazarının kurulmasını örnek
verdi. Hasan Azis, sadece yerel ve bölgesel anlamı olmadığını, anlamının
Avrupa’ya kadar yayıldığını ifade etti.
Başkan adayı, “6 yıl
önce Kırcaali pazarının

%80 hazır olan Kuzey
Arpezos Parkı’nın yüksek
gelişim potansyeline sahip olduğunu paylaştı.
Sayın Azis ileriye dönük projelerden Sanayi
Bölgesi kurulmasını ve
büyük yatırımlar yapılmasına yol açmasını
dile getirdi. Bu yönde 15
Ekim’de Başbakan Boy-

aktif olarak sadece bizim tarım üreticilerinden
değil, Yunanistanlılar tarafından da kullanılacağı
zamanın geleceğini söylemiştik. İşte, Avrupa projelerinin unsuru bu” dedi
ve Kırcaali pazarında
zeytin satan Yunanlıları
örnek verdi.
Hasan Azis, ikinci büyük problem olarak, öncelik tanıdıkları Su Aynası projesini belirtti.
“Bu alanda uzman olmayanlar için Su Aynası sadece bir atraksyon
olabilir, fakat Su Aynası
Kırcaali’nin sel problemini
çözüyor” diye vurguladı.
Başkan, aynı şekilde

ko Borisov’un yeni fabrikasının açılışını yapacağı “Teklas Holding”in
bölgede en büyük yatırım
yapmasına asıl Belediye
yönetiminin büyük katkısı olduğunu vurguladı. “ Teklas” ve “Termal
Elektronik” kuruluşlarının Kırcaali’de yatırımlarını artırmaya devam
edeceklerini ve açtıkları
iş yerlerini iki misli artıracaklarını paylaştı. Kırcaali Meclis Üyesi adaylarından Elvan Gürkaş ve
Mustafa Ahmet de gelecek dönemde iş adamlarıyla iyi işbirliğin devam
edeceğini kaydettiler.

Kırcaali Haber

Momçilgradlı tenisçiler Ahmet
Daud ve Dimitır Karaivanov,
İstanbul’dan altın madalyalarla
döndüler
İstanbul’da gerçekleşen XII. Uluslararası
Veteran Masa Tenisi Turnuvasında Momçilgrad kasabasından Ahmet Daud ve Dimitır Karaivanov altın madalya kazandılar.
Ahmet Daud, bireysel şampiyonada Kenan
Atalay ile yaptığı ağır finalden sonra 3:2 ve
İstanbul’dan Subhi Beyoğlu’nu kolaylıkla 3:2
ile yenerek, şampiyon kupasını kazandı.
Momçilgradlı tenisçi, ikili yarışmada üçüncü
yere dizildi. Dimitır Karaivanov, ikili yarışmada altın, bireysel şampiyonada ise bronz
madalya kazandı.
Ayrıca geçen ay Burgas’ta Dimitır Karaivanov, I. Veteran Masa Tenisi Açık Turnuvasına katıldı. Orada o kendi kategorisinde ikinci,
ikili yarışmada ise şampiyon oldu.
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Parlamento binasına sis bombalı saldırı
Başkent Sofya'da parlamento binasının ana giriş kapısının önüne iki adet sis bombası
atan bir kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde parlamento binası önüne
gelen, baştan kimliği açıklanmayan 35 yaşındaki bir erkek,
giriş kapısının önüne iki adet
sis bombası atarak kaçmaya
çalıştı.
Duruma anında müdahale
eden parlamento koruma görevlileri bombaları atan kişiyi
kısa süre içinde yakaladı. Bombalı saldırganın örgüt bağlantılarının araştırıldığı bildirildi.
Olaydan kısa bir süre sonra
yine parlamento binasının hemen yan tarafına bırakılmış,
içinde uzaktan kumandalı patlayıcı olduğu tahmin edilen bir

sırt çantası bulundu.
Fermuarın açık olan kısmından bir cep telefonu ve

telefondan çıkan kabloların
göründüğü sırt çantası bomba imha uzmanları tarafından

KNSB Kırcaali Belediye Başkan
adayı Müh. Hasan Azis’i destekliyor
Hak ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH) Kırcaali Belediye
Başkan adayı Müh. Hasan
Azis ve partinin Meclis Üyeleri adaylarının bir kısmı Bulgaristan Bağımsız Sendikalar
Konfederasyonuna (KNSB)
bağlı sendika başkanları ve
yönetim üyeleriyle görüştüler.
KNSB’nin Kırcaali İl Koordinatörü İvanka Karakoleva, “Son
8 yılda yürütülen iyi sosyal diyalog için Müh. Hasan Azis’e
teşekkür etmek istiyorum. Belediye ile 5 toplu iş sözleşmeleri imzaladık, HÖH partisinin
KNSB üyesi Meclis Üyeleri listesinde yer alan adayların sayısı da 5. Bu, bizim aramızdaki
iyi etkileşimin açık işaretidir.
Bizler Hasan Azis’i destekliyoruz, çünkü Kırcaali’nin Avrupa
gelişiminin devam etmesini istiyoruz” dedi.
Müh. Hasan Azis, sendikacılardan aldığı destek için teşekkür etti ve iyi diyalogun gelecek
yıllarda da devam edeceğini

söyledi. Başkan adayı, “Toplu
iş sözleşmelerin imzalanmasıyla memurlara artık Noel ve
Yılbaşı bayramları için gıda
kartı sağlanıyor, aynı zamanda onlara ek izin veriliyor” diye
kaydetti. Hasan Azis, üçüncü
dönem Belediye Başkanı seçilirse, önceki iki dönemde elde

edilen sonuçları arttıracağını
vaat etti.
Bundan birkaç hafta önce,
KNSB’nin Genel Başkanı Plamen Dimitrov zaten Hasan
Azis’in sendikacılarla yaptığı
işbirliğine yüksek not verdiğini
ve seçimler için onu desteklediklerini duyurmuştu.

uzaktan kumandalı robot ile
kontrol altına alınarak incelenmek üzere polis laboratuvarına
götürüldü.
İçişleri Bakanlığı ayrıca bu
saban 112 acil yardım numarasını arayan bir kişinin Sofya
Merkez Tren garında bomba
bulunduğunu ihbar ettiğini de
açıkladı.
Gara yollanan güvenlik ekipleri aramalarını sürdürürken,
bekleme salonu polis tarafından boşaltıldı.
Sof ya'da bir apar tmanın
önünde 8 kilogram TNT bulundu
Başkent Sofya'nın Vitoşa
semtinde bir apartmanın ana
giriş kapısının önünde 8 kilogram TNT tipi patlayıcı bulundu.
İçişleri Bakanlığı basın merkezi

tarafından yapılan açıklamaya
göre, apartmanda dairesi olan
ana muhalefet Bulgaristan
Sosyalist Partisi (BSP) milletvekili Penko Atanasov, şüpheli
bulduğu bir çanta ve bir karton
kutuyu fark ederek polise haber verdi.
Olay yerine gönderilen Örgütlü Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (GDBOP) ekipleri, çantada
ve kutuda 400'er gram kalıplar
halinde TNT tipi toplam 8 kilogram patlayıcı buldu.
Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alan polis, çevre binaların güvenlik kameralarının
kayıtlarını inceleyerek patlayıcıyı bıraktığı tahmin edilen bir
kişiyi göz altına aldı. Olay ile
ilgili soruşturmanın çok yönlü
sürdürüldüğü bildirildi.

Pasaport şubeleri 23 Ekim
saat 17.00’ye kadar belge
çıkartacaklar
İçişleri Bakanlığı’nın Kırcaali İl Müdürlüğünden, gelecek Yerel ve
Cumhurbaşkanı Seçimlerinde oy kullanmak isteyen vatandaşlara
“Bulgaristan Cumhuriyeti Kimlik Belgeleri” Şubelerinin yardımcı
olacaklarını bildirdiler. Seçimlerden bir hafta önce onların daha
yoğun çalışacakları ve 22-23 Ekim’de tam gün hizmet sunacakları
açıklandı.
Seçimlerden bir hafta önce, kimlik kartına sahip olmayan veya
kaybetme, çalma, zarar görme, yok etme veya geçerli süre yüzünden geçerli kimlik belgelerine (kimlik kartları veya kimlik (yeşil)
pasaportları) sahip olmayan vatandaşların oy kullanma hakkını
uygulamalarına imkan sağlanılması için gereken organizasyon
yapılmıştır.
Konkre kanun istemlerine uygun olarak, yeni kimlik kartlarının çıkarılması için dilekçe sunan vatandaşların belgeleri daha kısa sürede hazırlanacak veya oy kullanabilecekleri kaybedilen, çalınan,
zarar gören, yok edilen kimlik belgelerini veya geçerli kılınan kimlik
kartlarını doğrulayan belgeler çıkartılacak. Sadece 21 Ekim’de iş
gününün sonuna kadar yeni kimlik kartlarının çıkartılması imkansız
olduğu durumlarda gereken belgeler hazırlanacak.

Öğrenciler ücretsiz spor yapabilirler

Beden Eğitimi ve Spor
Bakanlığı’nda Haskovo ve
Kırcaali illerinden sorumlu
uzman Silviya Tençeva, “Kırcaali çocukları ücretsiz spor
tesisleri kullanabilecekler ve
spor yapmak isterlerse, ücretsiz eğitim görebilecekler.
Kulüpler, 1-12. sınıflardaki
öğrencileri celp etmeyi başarabilirlerse, 10 000 Levaya kadar devlet yardımı kullanabilecekler. Böylece hiçbir
zaman sporla uğraşmayan
çocukların sporla meşgul

edilmesi amaçlanıyor. Öğrencilerin spor yapmalarına
sağlanacak mali yardım, “Çocukların Serbest Zamanlarında Spor Yapması” Programı
üzere yapılacak. Bu program
2012 yılı için geçerlidir ve Belediyedeki tüm kulüpler mali
yardım almak için aday olabilirler” diye bildirdi. Kırcaali
ziyaretinde bulunan Tençeva,
geçen yıl bu program üzere
finanse edilme talebinde Belediyeden sadece 3 kulübün
bulunduğunu açıkladı. Onlar-

dan sadece birinin onaylanarak, 6 000 Leva mali yardım
aldığı anlaşıldı.
Spor Bakanlığı’nın “Engellilere ve Riskte Bulunan
Çocuklara Spor” adında
başka bir programı da çok
popülerdir. Spor tesislerinin
tamiratı için mali yardım sağlanan programlar da mevcut. Bu programların birine
Kırcaali’deki “Arpezos” spor
salonunun tamamen yenilenmesi için aday olunmuştur.
Kırcaali Haber

Belgelerin çıkarılması için vatandaşlar, bizzat 17 Ekim’den 23
Ekim, saat 15.00’e kadar İçişleri Bakanlığının İl Müdürlüklerine
ve Bölge Polis Dairelerine ve aynı zamanda seçim gününde saat
15.00’den 17.00’ye kadar talepte bulunabilirler. Belgeler, sürekli
ikamet adresi üzerine yeni kimlik kartı çıkarılması için dilekçe sunan vatandaşların yüzünün dijital fotoğraf çekilmesine ve imzasının alınmasına tabi tutularak hazırlanacaklar. Belgeler, ilan edilen
sabit ve mevcut adres fark etmeden, kimlik kartı çıkartılması için
sunulan ve İçişleri Bakanlığı’nın kimlik belgelerinin merkezleştirilen
bilgi sistemine dilekçenin kaydedilmesi üzerine çıkartılacak.
İlan edilen sabit ve mevcut adres belgeleri belediyeden alınabilir. Bu belgelerin sadece Seçim Sandık Komisyonları karşısında
seçim gününün sonuna kadar geçerliliği bulunuyor.
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Hasan Azis, gençlerden tam destek aldı
Hak ve Özgürlükler Hareketi
/HÖH/ Kırcaali Belediye Başkan adayı Müh. Hasan Azis
100’den fazla gencin şehrimizin geleceğini tartıştıkları görüşmeye katıldı. Müh. Hasan
Azis genç Kırcaalilere, “Eğer
HÖH partisi potansiyele ve
şehrin gelişimi vizyonuna sahip olmasaydı, inanın ki, tekrar
Belediye Başkan adayı olmazdım” diye vurguladı. Gençlerin
arasında HÖH Gençlik Kolları Kırcaali İl Teşkilatı Başkanı
Ahmet Habib, HÖH Gençlik
Kolları İlçe Teşkilatı Başkanı
Bayram Bayram, HÖH Gençlik Kolları Merkez Kurulu Üyesi
Ayhan Etem ve tüm genç Meclis Üyesi ve muhtar adayları
hazır bulundular.
Müh. Hasan Azis, salonda
bulunan gençlere HÖH partisinin onlara güvendiğini ve
güvenmeye devam edeceğine
kanaat getirdi. Kırcaali Belediye Başkan adayı, önceki iki
Belediye yönetimi dönemlerinde Belediye Dairesinde göreve
getirilenlerin %50’sinden fazlasının 35 yaş altında olduklarını
belirtti.
Hasan Azis, “Eğer siyasetle ilgilenirseniz, Kırcaali’deki

diğer partilerin Meclis Üyesi
adaylarının kim olduklarına
dikkat edin. Bizim Meclis Üyesi
adayları listesindeki her üçüncü
ismin bir genç kişinin olduğunu
göreceksiniz. Balotaja gitme
iddiasında bulunan diğer Kırcaali partileri ise, Meclis Üyesi

listesini bile tamamlayamamış
durumdalar. Bu bence büyük
bir sorumsuzluk ifadesidir” diye
paylaştı.
Belediye Başkan adayı, Kırcaali Belediyesinin gerçekleştirdiği Bulgaristan’ın en büyük üç projeleri “Su Aynası”,

Başmüftülük temsilcileri ABD ziyaretinde bulundular
Din bir yaşam tarzıdır.
İnananlar yaşamlarını,
kültür ve felsefelerini onun
üzerine inşa ederler. Evrensel dinler çağdaş devlet hukukuyla bağdaşırlar,
zıt değiller. Din insanı mutlu kılmayı hedefleyen, ilahi
beyanları içeren, Allah’ın
rızası doğrultusunda hayatı telkin eden, insanı
dik, motiveli ve barışçıl
kılandır.
16 -17 yy. Batı’da dine
büyük bir baskı uygulanır.
Din özgürlüğünü önemseyenler Amerika kıtasına yerleşirler. Kurdukları
eyaletlerde anayasalarının
1. maddesi olarak
“İnsan söz özgürlüğüne
ve dinini uygulama özgürlüğüne sahiptir” yer alır.
Bu
çerçevede
Amerika’nın Sofya Elçiliği, “ Amerika toplumunda
dinin rolü – konumu” adlı
bir program düzenlendi.
Amerika Dışişleri’ne Bulgaristan Baş müftülüğü
temsilen 5 kişi misafir
edildi:
Vedat Sabri, Baş müftülük özel kalemi Hüseyin
Hafızov, Kırcaali Bölge
müftüsü Beyhan Mehmet, kargo şirketinde dinini yaşayan İsa Mersim ve

“Üreticiler Pazarı” ve “Kuzey
Arpezos Parkı”ndan memnun
olmayanların eleştirilerine anlam veremediğini ifade etti.
Müh. Azis, “Bizler Kırcaali’nin
yatırımlar yönünde tercih edilen yere dönüştürülmesi için
çalışıyoruz. Bir Belediyenin

fabrika ve işletmeler kurduğunu nerede duydunuz?” diye
retorik soru yöneltti. O, başlıca
proje realize edilmesiyle şehre
yatırımcılar çekileceğine kanaat getirdi. Belediye Başkan
adayı, “Kırcaali’de gelecek yıllarda daha birçok iş kuruluşları kurulmasını umuyorum ve
bunun olacağına inanıyorum”
diye iyimsever tahminde bulundu.
Hasan Azis, iktidardaki GERB
partisini, onunsaflarından bir
milletvekilinin ve bölgeden seçilen bir Bakanın olmasına rağmen, son iki yılda Kırcaali için
hemen hemen hiçbir şey yapılmadığından dolayı eleştirdi.
G e n ç l e r, S ay ın A z i s’i n
Kırcaali’de üniversite açılması
fikrini güçlü alkışladılar.
Görüşmede genç Kırcaali
Meclis Üyesi adayları aktif rol
aldılar. Onlar Kırcaali Belediyesinin gelişimiyle ilgili görüşlerini
ve fikirlerini paylaştılar. Görüşmenin sonundaki güçlü alkışlar
gençlerin Müh. Hasan Azis’in
yönettiği Belediyenin gelişim
politikasını paylaştıklarını gösterdi ve onlar Kırcaali’nin en
başarılı Belediye Başkanına
başarılı yeni dönem dilediler.

Birleşmiş Milletler (BM)
Bulgaristan'daki Roman
karşıtı gösterilerden kaygılı
Birleşmiş Milletler'in Bulgaristan'daki Roman karşıtı gösterilerden derin kaygı duyduğu bildirildi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ( İHYK ) sözcüsü
Rupert Colville basına yaptığı açıklamada, Bulgaristan'daki
''Roman karşıtı protesto gösterilerini körükleyen nefret söylemi büyük bir kaygı kaynağı oluşturuyor'' dedi.
Ayrıca, bir Roman liderin kullandığı minibüsün çarpması

üniversite mezunu dindar
Ahmet Mehmet.
Programda 3 çeşit ziyaret yer aldı: Resmi kurumlar, Kültürel mekânlar ve
Amerikalı bir aileye misafir olma.
Heyet perşembe günü
Pentagon’u ziyaret etti.
Pentagon mescidinde ikindi namazını eda ederken,
Cuma günü Beyaz saray
mescidinde Cuma namazlarını eda ettiler. Misafir
oldukları Dışişleri Bakanlığını ziyaretlerinde ziyaret
imkânları için teşekkür ettiler. Bulgaristan Washington Büyükelçiliğini ziyaret

eden heyet, ülkesini temsil
eden elçilik çalışanlarına
başarılar diledi.
Ziyaretlerden bir kısmı
camiler ve din eğitimi, kiliseler tebliğleri, sinagoglar
ve çalışmaları yönünde
devam etti.
Ziyaret edilen ve edilmesi
öngörülen şehirler sırasıyla Washington, Filadelfia,
Sotleyt siti ve Chicago.
Heyet gittiği her yerde
Amerika’yı Amerika yapan
nedir diye sorduğunda aldığı cevap hep aynı; Din
özgürlüğü ve çalışma!
Beyhan MEHMET

sonucu 19 yaşındaki bir Bulgar vatandaşının ölmesinden
duyulan üzüntüyü dile getiren Colville, Bulgaristan'daki adli
yetkililerden ölüm olayı hakkında hakikati ortaya çıkarmalarını istedi.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Hukuk İşleri
Komisyonundan dün yapılan açıklamada da Bulgaristan'daki
Romanlara yönelik baskıdan endişe duyulduğu bildirilmişti.
Açıklamada, Bulgar makamlardan, azınlıkların korunması
için gereken önlemlerin ivedilikle alınması ve özellikle de Romanları dışlayan ve aşağılayan ayırımcı söylemlerin önüne
geçilmesi istenmişti.
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Barosso, Bulgaristan’ın Schengen üyeliğine destek verdi

Avr upa H alk Par t isi;nin
Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da
yapacağı oturumuna katılmak
üzere Bulgaristan’a iki günlük
ziyarete gelen Avrupa Komisyonu (AK) Başkanı Jose Manuel Barosso Başbakan Boyko
Borisov ile görüştü.
Barosso, ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın
toplantısında Bulgar vatandaşlarının artık Avrupa Birliği’nde
özgürce dolaşım hakkına kavuşmaları gerektiğini belirtti.
AK Başkanı Barosso, "Bulgaristan, Schengen alanına katılmak üzere gerekli tüm koşulları
yerine getirmiş bulunuyor. Bulgar vatandaşları artık Schengen alanının sağladığı tüm
önceliklerinden yararlanmaları
gerekir" dedi.
Bulgaristan’ın AB’nin parasal
destek fonların verdiğinin tamamını değerlendirmek üzere
daha yoğun çalışmak zorunda
olduğunu belirten Barosso,
sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bulgaristan belirgin başarılar
elde ederek, mali alanda takdir
edilebilir, ciddi önlemler almış
bulunuyor. Günümüzdeki genel durum Avrupa ekonomisi
için zordur. Ekonomik krizin
insanların yaşam standardını
etkilediğini görüyoruz. Ancak

ederim" ifadesini kullandı.
Barosso,
Avrupa
Parlamentosu’nun en büyük
siyasi gücü olan Avrupa Halk
Partisi’nin (AHP) Sofya’nın
Hilton otelinde düzenlenen iki
günlük toplantısına da katılacak. Toplantıda Barosso’nun

Kırcaali Haber

Sezay Market - Çernooçene
Toptan Fiyatına Perakende Satış

bu ortamda en savunmasız kalan toplumsal tabakaların geri
kalmalarına izin vermemeliyiz.
İnsanlarımız çalışabilmeli geçinebilmelidir. Sağlanan Avrupa
fonları da istihdam yaratmalıdır"

Başbakan Borisov

Başbakan Boyko Borisov
da Bulgaristan’ın önümüzdeki yıllarda AB’nin tüm destek
fonlarını başarılı bir şekilde
değerlendirebileceğine inandığını söyledi.
Borisov, Bulgaristan’daki ya-

pımı süren kapsamlı altyapı
projelere AB’nin verdiği maddi
destek için teşekkür etti. Başbakan Borisov, Barosso’ya başkent Sofya’daki metro inşaatını
ve bu inşaatın ortaya çıkarttığı
yeni arkeolojik keşifleri gösterdiğini söyledi.
Borisov, "Bugün Avrupa Parlamentosu, 2007 yılından bu
yana AB üyesi olan Bulgaristan
Schengen alanına katılma hakkına sahip olduğuna dair açık
bir destek aldı. Bu destek için
Sayın Barosso’ya da teşekkür

Opılçensko’da düzenlenen mitingkonsere yaklaşık 1000 kişi katıldı
Opılçensko’da (Ramişköy)
düzenlenen miting-konser
sırasında Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH/DPS)
Genel Başkanı Dr. Ahmet
Doğan, Kırcaali Belediye
Başkan adayı Müh. Hasan
Azis’i göstererek, “Daha
birinci turda bu yakışıklı erkeğin Kırcaali Belediye Başkanı seçilmesi için elimizden
geleni yapmalıyız” diye belirtti. HÖH lideri, “Kırcaali
HÖH’nin amblemidir, Kırcaali bizim ortak davamızdır”
dedi ve insanların tam seferber olmaları için çağrıda
bulundu.
Miting - konserde HÖH Kırcaali Belediye Başkan adayı
Müh. Hasan Azis, HÖH Genel Başkan Yardımcıları Lütfi
Mestan, Halk Meclis Başkan
Yardımcısı Hristo Biserov,
Prof. Aliosman İmamov,
HÖH Genel Sekreteri Mustafa Karadayı, milletvekilleri
İskra Mihaylova, Dr. Nigar
Cafer, Remzi Osman, Necmi Ali, Kırcaali Meclis Üyesi
adayları hazır bulundular.
Köyde ilk defa görülen parti-

yanı sıra AHP Genel Başkanı
Joseph Daul, AP Başkanı Jezy
Buzek, AK Komiserleri Kristalina Georgieva, Johannes Han
ve Yanuş Levandovski’nin yanı
sıra 11 AP milletvekili hazır bulunacak.

nin bu denli yüksek temsilcileri 1000’den fazla kişi tarafından aralıksız “DPS, DPS!”
sloganlarıyla karşılandılar.
Prof. Aliosman İmamov
kalabalığa hitaben, “Sizlere
şunu sormak istiyorum, şu
ana kadar başka bir partiden
bu kadar çok milletvekilleri
ve yüksek düzeyde konuklar köye geldiler mi? Hayır,
değil mi ve gelmeyecekler
de zaten. Biz, sizlerin onurlu Kırcaali Belediye Başkan

adayınız Hasan Azis’i desteklemek için buradayız”
diye seslendi.
Hasan Azis, Opılçensko
köyünde, “Tam 9 gün sonra,
çok önemli bir olay olacak, o
zaman Kırcaali’nin Belediye
Başkanı seçilecek. Kesinlikle
1. turda seçimi kazanmalıyız
ve etnik prensip üzere seçim
yapılmasına izin vermemeliyiz” diye çağrıda bulundu.
Kırcaali Haber
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