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Devamı 4’te

Sofya'da Geleneksel Türk Kahvaltısı Tanıtıldı

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi 
Aylin Sekizkök, yaklaşan 6 Ha-
ziran Dünya Kahvaltı Günü dola-
yısıyla rezidansında “Geleneksel 
Türk Kahvaltısı” tanıtım programı 
düzenledi.

Büyükelçi Sekizkök, program-
da yaptığı konuşmada, bu yılın 
Türkiye Kültür ve Turizm Bakan-
lığı tarafından “Gastronomi Yılı” 

ilan edildiğine işaret ederek "6 
Haziran Dünya Kahvaltı Günü 
dolayısıyla Bulgar dostlarımıza 
ve Bulgaristan’da yaşayan Tür-
kiye sevenlere, Türk kahvaltısını 
tanıtmak istedik.” dedi.

Kahvaltıda sunulan Türk ye-
mekleri hakkında bilgi veren 
Sekizkök, “Türk kahvaltısının 
en önemli unsurunu peynirler 

oluşturuyor. Biz burada misafir-
lerimize, Türkiye’nin dört bir tara-
fından, farklı yörelerinden hazır-
lanmış peynirler ikram edeceğiz. 
Hatay, Edirne, Balıkesir ve başka 
yörelerimizden gelen çeşit çeşit 
peynirlerimiz var. Simit-reçel kö-
şemiz var. Bizim alıştığımız, her 
hafta sonları ailelerimizle bera-
ber o büyük masanın etrafında 

buluştuğumuz soframızın bütün 
tatları Bulgar arkadaşlarımıza 
tattıracağız.” diye konuştu.

Büyükelçi Sekizkök, 15. Euro-
pa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve 
Barış Rallisi’ne katılmak üzere 
Bulgaristan’da bulunan 7 araçlık 
ekibin de bu vesileyle tanıtıma 
katıldığını belirterek "Böyle güzel 
bir günde hem Bulgaristan’ın en 
güzel insanlarıyla hem de ralli-
cilerimizle birlikte olmak bizleri 
çok mutlu ediyor." ifadesini kul-
landı.

Ayrıca Sekizkök, Van Kah-
valtı Kültürü’nün UNESCO’nun 
Somut Olmayan Kültürel Mi-
rası Listesine eklenmesi için 
Türkiye’nin girişimlerini sürdür-
düğünü anımsattı.

Etkinliğe, Bulgaristan’ın Türk 
kökenli sevilen ses sanatçısı 
Silviya Katzarova’nın yanı sıra 
Bulgaristan’ın önde gelen gur-
me uzmanları, şefler, yemek ve 
mutfak alanında metin ve yorum 
yazan gazeteciler de katıldı.

Parktaki yaya köprünün 
yapımı devam ediyor

Kırcaali Kuzey Arpezos Parkında yaya köprüsünün yapımına 
başlandı. Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis, yükle-
nici şirket ile ayrı elemanların kurulum çalışmalarının ilerlemesini 
görmek için 21 Mayıs günü sahayı yerinde ziyaret etti. Sörveyör 
Dimitır Mitrev ve tasarım şirketinin bir temsilcisi de kurulumun ger-
çekleştirildiği sahadaydı.

Ekip Holding Şirketi’nin temsilcisi Müh. Reyhan Mustafa, “Bu-
gün üst yapının, bir kelebeğin açık kanatlarını andıran üçüncü ve 
dördüncü elemanların kurulumu yapılıyor. Bu elemanın iki çiftinin 

daha montajı ve ayrıca kompozit profil üzeri deck zemin kaplaması 
olan bir yapının kurulumu yapılacak” diye belirtti.

Yaya köprüsü projesi, Sofya Transconsult-22 Şirketi görevlisi 
Müh. İvanka Pençeva tarafından tasarlandı. Köprünün mimarı 
Stanislav Lukov.

Parkın birinci ve ikinci bölümünü birbirine bağlayacak köprü-
nün uzunluğu 111, 11 m, köprü üzerindeki yaya yolunun uzunluğu 
103,12 m, genişliği ise 4.44 m olacak.

Mimari açıdan bakıldığında köprünün tasarımı, açık kelebek ka-
natlarını andıran uzunlamasına eksen boyunca simetriyi vurgular 
ve görünüşte tesisin vizyonu sönen dalgalı bir şekle benzer.

Belediye Başkanı, yeni yaya köprüsü için sanat aydınlatması ta-
sarımı hazırlanması görevi verdiğini duyurdu.

Yaya köprüsü projesi, 2014-2020 dönemini kapsayan Büyüme-
deki Bölgeler Operasyonel Programınca finanse edilen “Kırcaali 
Şehrinde Sokakların ve Kaldırımların Onarımı ve Rehabilitasyonu” 
isimli proje kapsamında uygulanmakta.

Projenin toplam maliyeti 1,8 milyon leva.

Mustafa Haci, Yeniden Bulgaristan 
Müslümanları Başmüftüsü Seçildi 
Bulgaristan Müslümanları 

Olağan Milli Konferansı'nda 
Başmüftü Mustafa Haci, 
5 yıllık yeni bir dönem için 
yeniden Başmüftü seçildi.  
Mustafa Haci, Sofya’daki Milli 
Kültür Sarayında düzenlenen 
konferansa katılan 1039 de-
legenin oybirliği ile yeniden 
Başmüftü seçildi. 
Mustafa Haci, yeni bir dö-

nem için yeniden Başmüftü 
seçildikten sonra yaptığı ko-
nuşmada delege ve konukla-
ra şu sözlerle hitap etti: “Her 
birinize sonsuz şükranlarımı 
sunmak istiyorum, çünkü iş-
lerinizi bırakıp Bulgaristan'da-

ki Müslümanların işleriyle il-
gilenmeye geldiniz. Daha bir 
dönem için Başmüftü adayı 

olarak bana verdiğiniz destek 
için her birinize ayrı ayrı te-
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Dünya Lideri Atatürk’ün Bulgaristan’a 
Verdiği Tarihi Ayarın Detayları

Dünyanın derin bir say-
gı duyduğu Mustafa Ke-
mal bu ününü yeri gel-
diğinde barışçıl çabalar 
göstermesine, yeri gel-
diğinde ise gözünü ka-
rartarak askeri harekat-
ların sinyalini göndererek 
hedef belirlediği ülkelere 
gözdağı vermesine borç-
ludur. Hiç şüphesiz, bu 
savı örnekle kanıtlayabi-
lecek olaylardan biri de 
1934’te yaşanan “Bulgar 
darbecilerini” tehdit ettiği 
olaydır.
Askeri darbeyle yöneti-

mi devralan faşist düzen 
yanlılarının tehdit ettiği 
bölge azınlığı konumun-
daki Türkler, yönetimi ele 
geçiren darbecilerin sal-
dırılarına ve baskılarına 
maruz kalırken Atatürk 
gibi bir liderin buna seyir-
ci kalması pek de müm-
kün gözükmüyor zaten.
Yazımızda bölgedeki 

Türklerin o meşhur dö-
nemlerine ışık tutmaya 
çalışırken, diğer yandan 
da Atatürk’ün askeri ve 
siyasi dehasını vurgula-
yan örneklerin detayları 
vermeyi amaçladık.
Bu dönemde Bulgar-

lar ile Türkler aynı coğ-
rafyada en az sorunla 
yaşarlar
1. Dünya Savaşı sona 

ermiş, yenilen devletler, 
yenenlerin istediği onur 
kırıcı ve bir o kadar yı-
kıcı sonuçlara gebe an-
laşmalara imza atmış-
lardı. Osmanlı Devleti ve 
Berlin Anlaşması ile var 
edilen Bulgaristan da 
aynı kaderi paylaşmış 
ve ittifakta yer almanın 
bedelini ödemişlerdi.
Bulgaristan’da da he-

men hemen aynı dö-
nemlerde önce bir ihtilal 
yaşanmış ve ardından 
gerçekleştirilen seçimle 
Aleksandr Stamboliyski  
liderliğindeki Çiftçi Par-
tisi yönetim hakkı elde 
etmişti.
Bazı tarihçilere göre 

1919-1923 yılları arasın-
daki dönem bölge halkı 
ile azınlık durumundaki 
Türkler arasında bir so-
run göze çarpmadığı gibi 
Türklere verilen haklar 
düşünüldüğünde en ra-
hat olunan dönemdi.
Bu dönemdeki huzurun 

altında yatan sebepler
Tarihçilere göre Türk 

azınlığın bu kadar huzur-
lu bir dönem yaşaması-
nın altında birçok sebep 
var. Bu sebepler o dö-

nem içindeki konjonktürü 
belirleyen olayları değer-
lendirmeyi şart koşuyor.
Öncelikle ik i mille -

tin henüz bitmiş olan I. 
Dünya Savaşı’nda silâh 
arkadaşlığının olması ve 
buna bağlı olarak ortak 

bir kader olduğu anlayı-
şının hüküm sürmesi bu 
sebeplerden ilk ikisini 
oluşturuyor. Ayrıca o dö-
nem mevcut yönetimin 
yani  Çiftçi Partisi’nin 
fayda olarak gördükle-
ri tarımsal gelişme için 
ihtiyaç duydukları çiftçi 
desteği de bir başka se-
bebi meydana getiriyor 
çünkü bölgede yaşayan 
Türklerin yaklaşık yüzde 
80’i çiftçilerden oluşuyor.
Son olarak savaşın 

ardından Bulgaristan’ın 
i m z a l a d ı ğ ı  N e u i l l y 
Antlaşması’nın da, Bul-
garistan Türk azınlığının 
dinî, kültürel ve eğitim 
alanındaki haklarını temi-
nat altına alan hükümler 
taşıması bölgedeki Türk-
ler için olumlu sonuçları 
hazırlayan zeminin par-
çaları oluyor.
Bölgedeki Türklerin 

öğretim hakları geniş-
letilir
21 Temmuz 1921’de 

yürürlüğe giren Bulgar 
Millî Eğitim Yasası Türk 
okullarıyla çok dikkat çe-
kici bazı hakların hayata 
geçmesini sağlıyordu. O 
anlaşmayla Türk okulla-
rına dair gerçekleştiri-
lenlere yüzeysel olarak 
bakarsak; ayrı bir mü-
fettiş atanması, 20’den 
fazla okulu bulunan en-
cümenlerin birer orta ve 
ilkokul öğretmeni seç-
mesi, Bulgarca eğitim 
yapma zorunluluğunun 
kalkması, okul fonları 

oluşturulması, mevcut 
okullara ve yeni okul 
yapımına devlet desteği 
sağlanması ki bunlar o 
dönemin koşullarında ol-
dukça rahatlatıcı madde-
ler olarak tarihteki yerini 
almış durumda.

Aynı yasa ve bu yasa-
yı hayata geçiren halkçı 
zihniyet sayesinde 1921 
/ 22 eğitim döneminde 
Bulgaristan Türklerinin 
okul sayısı, 1712’ye ula-
şıyor.
Huzuru kaçıran askeri 

darbe
Bir darbe ile rüya sona 

erer çünkü darbeyle dik-
ta rejimini ilan eden ve 
böylece ipleri eline alan 
yönetim Bulgaristan’da 
Çiftçi hükümetini devirir 
ve Çiftçi Partisi’nin ya-
rattığı olumlu havanın 
üstüne kara bulut misali 
çöker.
Faşizmin en net kanıtı 

olan “Bulgaristan Bul-
garlarındır” sloganı zih-
niyetin karanlık yüzünü 

açığa çıkarır nitelikteydi. 
Bu dönemden itibaren 
bölge Türklerinin üze-
rindeki baskı artırılmış 
ve olumsuz bir tablonun 
hazırlanması için tüm 
güçler seferber edilir.
Yine bu darbe yönetimi 

döneminde önceki ikti-
darın açılmasına olanak 
tanıdığı tüm okulların 
kapatılması için yoğun 
bir çalışma başlatılır.
B u l g a r i s t a n ’ t a n 

Türkiye’ye göçler bu 
dönemde yoğunlaşır
1914-1934 yılları ara-

sında Bulgaristan’dan 

Türkiye’ye yıllık ortalama 
10.000 kişi göç ediyorken 
1934’de Bulgaristan’daki 
askeri darbenin ardından 
bu oran yılda ortalama 
20.000 kişiye ulaşılır. 
Türkiye’de Cumhuriyet’in 
ilanından sonraki ilk on 
yılda Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye tam 101.537 
göçmen gelmiş ve Bul-
garistan’daki olumsuz 
durumu kanıtlayacak bir 

örnek yaratılır.
İsmet İnönü’ye sui-

kast düşünülür
Dönemin Başbakanı 

İsmet İnönü resmi te-
masları sağlamak üzere 
Bulgaristan’a gider. Ta-
rihler 1934’ü gösterdi-
ğinde iki ülke arasındaki 
gerilim gittikçe tırmanan 
bir grafik çıkarmaya baş-
lamıştı. İnönü’nün ziyare-
ti de böylesine sıcak bir 
döneme denk gelir.
Ta r i h i  kay nak la r a 

göre, Bulgar istan’da 
Türk Elçiliğinin etrafını 
saran Bulgar komitacı-
ların İnönü’ye suikast 
düzenleyeceği haberi 
Ankara’ya ulaşır. Bulgar 
Hükümeti de konuyla il-
gili herhangi bir somut 
adım atmayınca, Türk 
Dışişleri Atatürk’e danı-
şarak ne yapılmasını ge-
rektiğini öğrenmek ister.
Görüşmeler sırasın-

da bazı bürokrat lar 
Bulgaristan’a ekonomik 
ambargo uygulamayı 
teklif ederler. Atatürk ise 
gülerek telefonu ister ve 
donanmaya emir verir; 
ertesi gün, Yavuz zırhlısı 
Varna açıklarına demirle-
yerek, 101 pare top atışı 
yapar ve Yavuz’un amira-
li de Bulgar Hükümeti’ne 
İsmet Paşa’yı almaya 

geldiği söyler. Sıkıysa 
verme…
Nitekim öyle olmuş. 

Yani sıkıysa denilir ki 
sıkmamış anlaşılan çün-
kü İsmet Paşa devlet tö-
reniyle Bulgaristan’dan 
uğurlanır.
Atatürk’ten bir başka 

emir daha gelir ve çö-
züm sağlanır
19 Mayıs 1934 yılında 

bir darbe yapan Bulgar 

Ordusu, kurdurduğu ge-
çici hükümet sayesinde 
Hitler Almanya’sının sa-
fında yerini alır, Bulga-
ristan Türklerine yönelik 
işkence ile öldürmeler 
çoğalır. Ayrıca eleman-
larını Bulgar köylerinden 
temin ettikleri çeteler 
toplu katliama hazırlanır. 
Türk istihbaratı bu habe-
ri Atatürk’e iletir.  Atatürk 
de, o sıralarda Trakya’da 
askerî tatbikat yapmakta 
olan 3. Ordu Komutanı 
Salih Omurtak Paşa’ya, 
biraz Bulgar sınırını ihlâl 
ederek Bulgarlara göz-
dağı vermesi konusunda 
talimat verir.
Yağmurlu bir gecede, 

akşamdan Bulgar sınırı-
nı sapa bir yerden geçen 
ordunun öncü birlikleri, 
sabah ortalık aydınlandı-
ğında Filibe yakınındaki 
Hacıilyas (Pırvomay) 
kasabasına varır. Bu bir-
likleri kendi askerleri sa-
nan Bulgarlar, hava iyice 
aydınlanınca, Filibe’ye 
doğru ilerleyen birlikle-
rin Türk askeri olduğunu 
fark ederler ve olayı Bul-
gar Kralı’na iletirler.
Ülke sınırlarını ihlal 

eden orduya müdahale 
edemeyen Bulgaristan’ın 
Kralı III. Boris, zaman 
kaybetmeksizin telefo-
na sarılır ve Atatürk’le 
yaptığı  görüşmede, 
“Ekselansları acaba 
Bulgaristan’a harp mi 
ilân ettiniz?” diye sorar…
Atatürk, “Neden böyle 

bir şey yapalım ki!” de-
yince, Kral Boris: ”Asker-
leriniz Filibe önlerinde ve 
Sofya yönünde ilerliyor-
lar!” diye cevap verir.
Atatürk “Yolu şaşırmış-

lardır, Kral Hazretleri, 
şimdi olayı tetkik eder, 
H a ş m e t m e a p l a r ı n a 
malûmat arz ederim” 
diyerek teselli eder ve 
Salih Omurtak Paşa’ya: 
“Maksat hâsıl olmuştur, 
geri dönün“, talimatı gön-
derir.
Bu gözdağı üzerine, 

Kral hemen duruma el 
koyar ve kitle halinde ya-
pılması plânlanan Türk 
katliamı da durdurulur.
Sonuç olarak kurucu 

lider olan Ulu Önder’in 
dehasına ve zekasına 
hayran olunması için bir 
güzel tablo daha tarihte-
ki yerini alır…
Gökhan Bitiren
www.listelist.com



  Kırcaali Haber 302 Haziran 2021 HABERLER

Ardino 1. Rodoplar'dan Temiz 
Gıdalar Festivali Düzenlenecek

Ardino’da (Eğr i -
dere) ilk kez 20-22 
Ağustos tarihleri ara-
sında 2021 Ardino 
Rodoplar'dan Temiz 
Gıdalar Festivali dü-
zenlenecek. Etkin-
lik Ardino Belediye 
Başkanı Müh. İzzet 
Şaban'ın himayesinde 
gerçekleştirilecek.
Ardino ilçesi ve Ro-

doplar'daki diğer ilçe-
ler, hem yurt içinde 
hem de yurt dışında 
tanınan ekolojik açı-
dan temiz gıdalarıy-
la bilinirler. Festivale 
Rodoplar’dan organik 
gıda üreticileri katı-
lacak ve her bir katı-
lımcı ürünlerini sergi-
leyebilecek ve kendi 
belirlediği fiyattan sa-

tabilecek.
Festivalin ana hedef-

leri, Avrupa Birliği'nin 
çiftlikten sofraya ka-
dar daha sağlıklı ve 
daha sürdürülebilir 
gıda sistemine geçi-
şine yönelik hedef-
lerin ve görevlerin 
gerçekleştir i lmesi. 
Rodoplar’da ekolojik 
açıdan temiz gıda, 
meyve ve sebze üre-
timini teşvik etmek 
ve bunların satışı için 
koşullar yaratılması. 
Rodoplar’ın farklı böl-
gelerinden, yurt içi ve 
yurt dışından katılım-
cılar arasında kültür 
alışverişi ve organik 
gıda üretiminde iyi 
üretim uygulamaları-

nın değişimi için fırsat 
sağlanmasıdır.
Festivale katılmak 

için üreticilerin baş-
vuruları 10 Temmuz'a 
kadar, kültür prog-
ramına katılmak için 
sanatçıların başvuru-
ları ise 20 Temmuz’a 
kadar Kırcaali İli, Ar-
dino kasabası, Rodo-
pi Sokağı No:1 adre-
sinde bulunan Ro-
dopska İskra (Rodop 
Kıvılcımı) 1921 Halk 
Kültürevi yerinde zi-
yaret edilerek veya 
chitalishteardinobg@
yahoo.com adresin-
deki e-posta ve 0361 

4895 ve 0887665972 
numaralı telefonlar 
aracılığıyla kabul edi-
lecek.
Festival, Ardino Be-

lediyesi, Rodopska 
İskra 1921 Halk Kül-
türevi ve ilçede küçük 
ve orta ölçekli işlet-
melerin temsilcileri 
tarafından organize 
edilmektedir.
2021 Ardino Rodop-

lardan Temiz Gıdalar 
Festivali yarışma nite-
liği taşımıyor ve katı-
lımcılar için yaş sınırı 
yok.
        Güner ŞÜKRÜ

Bakan Raşkov, siyasilerin telefonlarının 
yasa dışı dinlendiği iddiasını doğruladı

Başbakan Yardımcısı 
ve İçişleri Bakanı Boy-
ko Raşkov, yaptığı açık-
lamada polit ikacıların 
gerçekten de Devlet Mili 
Güvenlik Ajansı (DANS) 
ve Devlet Teknik Ope-
rasyonlar Ajansı (DATO) 
tarafından dinlendiğinin 
ortaya çıktığını söyledi.

Raşkov’un bu yorumu, 
Demokratik Bulgaristan 
Birliği İttifakı Eş Başka-
nı Atanas Atanasov'un 4 
Nisan'da yapılan genel 
seçimlerden önce ve se-
çimler sırasında siyasi-
lerin telefonlarının yasa 
dışı dinlendiğine dair bilgi 
vermesinden sonra geldi. 
Atanasov’un ifadesine 
göre, liste başı milletveki-

li adayları da dinlenmiştir.
İçişleri Bakanı Raşkov, 

ayrıca şu anda DANS ta-
rafından olayla ilgili ma-
teryallerin imha edildiği-
ne dair bilgiler olduğunu 
söyledi.

DANS, 20.05.2021 siya-

silerin telefonlarının yasa 
dışı dinlendiği iddialarıyla 
ilgili inceleme başlattığını 
duyurdu. Sofya Kent Sav-
cılığının da olayla ilgili in-
celeme yaptığı açıklandı.

Başsavcı İvan Geşev’in 
Sözcüsü Siyka Mileva, 

savcılığın Başbakan Yar-
dımcısı ve İçişleri Bakanı 
Boyko Raşkov hakkında 
soruşturma başlattığı id-
diasını yalanladı.

Raşkov, kendisinin ve 
DATO Başkan Yardımcısı-
nın, Başsavcının telefonu-
nun dinlenmesine yönelik 
hazırlıklar yaptığına ilişkin 
haberlerin basında yer 
almasından sonra savcı-
lığın hakkında soruşturma 
başlattığını söylemişti.

Mileva, “Yetkililerin ya-
lanları ve sahte haberleri 
yaymaktan kaçınmasının 
hukukun üstünlüğü yararı-
na olduğuna inanıyorum” 
diye belirtti.

                Kırcaali Haber

AB, aşı pasaportu üzerinde anlaştı
Avrupa Birliği (AB) Par-

lamentosu ile AB Konseyi 
arasında AB vatandaş-
larının dijital Covid-19 
sertifikası ile AB sınırları 
içerisinde özgürce seya-
hat edebilmesi konusun-
da anlaşma sağlandığı 
açıklandı.

Avrupa Parlamentosun-
dan yapılan açıklamada, 
“Belge, üç olası sertifika-
dan biri yerine geçecek: 
sahibinin aşı olduğunu 
veya yakın zamanda ne-
gatif Covid-19 test sonucu 
elde ettiğini veya yakında 

geçirdiği koronavirüs en-
feksiyonundan iyileştiğini 
gösteren sertifikalar söz 
konusu” diye bildirildi.

AB’nin ortak yasal çer-
çeve oluşturması, üye 
devletlerin daha sonra di-
ğer AB ülkelerinde kabul 
edilecek olan sertifikalar 
vermesine imkan vere-
cek. Özgürce seyahat 
etme hakkı konusunda 
mutabık kalınan düzen-
leme 12 ay süreyle yürür-
lükte olacak.

AP yaptığı açıklamada, 
her üye devletin halk sağ-

lığını korumak amacıyla 
karantina, kendi kendine 
tecrit veya test gibi ek 

seyahat kısıtlamaları ge-
tirme hakkını saklı tuttu-
ğunu söyledi.

Avrupa İ laç A jansı 
(EMA) tarafından haliha-
zırda AB'de kullanım için 
onaylanmış aşılardan biri 

için aşı sertifikaları, tüm 
AB ülkeleri tarafından ka-
bul edilmeli. Pfizer-BioN-
Tech, Moderna, AstraZe-
neca ve Janssen'in aşıları 
söz konusu. Üye devletler, 
diğer AB ülkelerinde diğer 
bazı aşılara ilişkin sertifi-
kaları kabul edip etmeye-
ceklerine kendileri karar 
verecek.

Reuters' in haber ine 
göre, aşılamanın başla-
dığı 2020 sonundan bu 
yana tüm yetişkin AB va-
tandaşlarının yaklaşık % 
40'ı ilk doz aşılarını aldı.

Koronavirüs krizinden 
etkilenen çiftçilere 

mali destek
Koronavirüs krizinden etkilenen çiftçiler, Kırsal 

Kalkınma İçin Avrupa Tarımsal Fonu tarafından 
finanse edilen Covid-19 1 Acil Durum Tedbiri kap-
samında tek seferlik mali yardım için 1 Haziran'a 
kadar başvuru yapıldı.

Loveç (Lofça) İl Bilgi Merkezinde görevli uzman 
Rositsa Kriviradeva, “Bu tek seferlik mali desteği 
alma hakkınsa sahip çiftçiler, 3 sayılı yönetmelik 

kapsamında kayıt altına alınan, geçen yıl doğru-
dan gelir desteği başvurusunda bulunan ve he-
nüz Covid-19 1 Tedbiri kapsamında tek seferlik 
yardım almayan çiftçiler” diye belirtti.

Uzman, meyve ve sebze, sera sebze yetişti-
riciliği ve hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerin, 
manda, sığır, koyun, keçi, çilek, ahududu, armut, 
elma, kayısı, kiraz, vişne, şeftali, erik, sofralık 
üzüm, domates, salatalık, biber, patates, soğan, 
sarımsak, havuç, lahana, kornişon ve patlıcan 
üretimi yapan çiftçilerin bu desteği alma hakkına 
sahip olduklarını belirtti.

Yağ gülü, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliği ya-
panların da bu desteği alacağı açıklandı.

Başvurular, ilçe tarım müdürlüklerine yapılma-
lıydı.

Çiftçilerin alabileceği tek seferlik mali yardım, 
çiftliğin büyüklüğü veya beslenen hayvan sayı-
sına bağlı olarak 13 500 levaya kadar çıkabilir. 
Tedbir kapsamında destek ödemeleri için 14 700 
000 leva mali kaynak sağlandı.
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Ardino’da 24 Mayıs Kutlamaları
Ardino (Eğridere) kasa-

basında 24 Mayıs Aziz Ki-
ril ve Metodius Kardeşler, 
Bulgar Alfabesi, Eğitim 
ve Kültürü ile Slav Yazısı 
Günü kutlandı. Düzenle-
nen kutlama etkinliğine 
katılan öğrenci, öğretmen, 
anaokulları çocukları, eği-
tim ve kültür faaliyet çalı-
şanları Kiril (İslav) alfa-
besini yazan aziz Kiril ve 
Metodius kardeşlerin ha-
tırasına saygı gösterdiler.

Ardino Belediye Başkanı 
Müh. İzzet Şaban, katılım-
cıların 24 Mayıs Aziz Kiril 
ve Metodius Kardeşler, 
Bulgar Alfabesi, Eğitim 
ve Kültürü ile Slav Yazı-
sı Günü’nü kutladı. Be-
lediye Başkanı, yaptığı 
konuşmada, “Alışılmadık 
bir durumda - küresel 
bir pandemi koşullarında 
bizler yine buradayız! Bu 
salgının sonuna gelmiş 
olmamız umuduyla bizler 
yine burada, Ardino'nun 
merkezindeki meydan-

da buluşuyoruz. Ulusal 
bayrağımızın altında en 
parlak günü 24 Mayıs’ı 
kutluyoruz. Bu kutlama 
günü, haysiyeti, geleneği 
ve maneviyatı simgeler. 
Bize yakın veya bizden 
uzak olan halkların ve ül-

kelerin böyle bir kutlama 
günü yok. Bugünkü gün 
her milletin hayatta kal-
masının her şeyden önce 
ruhuyla, maneviyatıyla 
bağlantılı olduğunu bize 
her zaman hatırlatacak” 
diye belirtti.

Müh. Şaban, Belediye 
ve Belediye Meclisi adına 
tüm katılımcıların 24 Ma-
yıs Aziz Kiril ve Metodius 
Kardeşler, Bulgar Alfabe-
si, Eğitim ve Kültürü ile 
Slav Yazısı Günü’nü en 
içten dileklerle kutladı. 

Belediye Başkanı, “Tüm 
öğretmen ve öğrencilerin, 
kültür faaliyet çalışanları, 
gençlik etkinlikleri düzen-
leyenlerin ve sporcuların 
24 Mayıs Aziz Kiril ve Me-
todius Kardeşler, Bulgar 
Alfabesi, Eğitim ve Kültü-
rü ile Slav Yazısı Günü’nü 
gönülden tebrik ediyor, 
sağlık, özgüven ve yeni 
başarılar diliyorum” dedi.

Kut lama programın -
da sahne alan Slıntse 
Anaokulu ve Breziçka 
Anaokulu’na giden minik-
ler, Damla Yordanova’nın 
yönetmenliğindeki Ro-
dopska İskra (Rodop Kı-
vılcımı) Halk Kültürevi’nin 

çatısı altındaki Zvınçe 
Çocuk Vokal Grubu ve 
Belediye Çocuk Komp-
leksi (ODK) Kişisel Ge-
lişim Destek Merkezinin 
bünyesindeki Svetlana 
Karamfilova’nın yönet-
menliğindeki Çocuk Dans 
Grubu sergiledikleri per-
formansla büyük alkış 
topladı. Programda bir şiir 
seslendiren Kişisel Geli-
şim Destek Merkezinde 
eğitim gören Elena Dob-
reva da sahne aldı.

Kültürel etkinlik, Ardino 
Belediyesi ve Rodopska 
İskra Halk Kültürevi 1921 
tarafından organize edildi.

            Güner ŞÜKRÜ

Momçilgrad Belediyesi, başarılı 
lise mezunlarını ödüllendirdi

Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediyesi, 24 Mayıs Àziz 
Kiril ve Metodius Kardeş-
ler, Bulgar Alfabesi, Eği-
tim ve Kültürü ile Slav Ya-
zısı Günü münasebetiyle 
23 lise mezununu ödül-
lendirdi. Ödüller, düzenle-
nen kutlama programı sı-
rasında Belediye Başkanı 
İlknur Kazim tarafından 
mezunlara takdim edildi.
İlknur Kazim, mezunla-

ra hitaben şunları söyledi: 
“Momçilgrad Belediyesi-
nin kapılarının her zaman 
size açık olacağını ve 
Kasabamızın sizleri her 
zaman koruyacağını ve 
cesaretlendireceğini te-
min ederim. İnanıyorum 
ki, nerede olursanız olun, 

her biriniz memleketine 
değer verecek, onu anla-
tacak ve özleyecek".
Ödüllendirilen mezunlar, 

N. Y. Vaptsarov Lisesi, 
Sveti Sveti Aziz Kiril ve 
Metodius Turizm ve Gıda 
Sanayi Lisesi ve İlahiyat 
Lisesi’nden bu eğitim öğ-

retim yılında mezun olan 
öğrenciler. Geçtiğimiz 
yıllarda bu 23 öğrenci not 
ortalaması 6 ile sınıfları 
geçti, onların 4’ü ise tam 
puanla liseyi bitirdi.
Belediye Başkanı, di-

ğer öğrenci, öğretmen 
ve kültür işçilerinin de 24 

Mayıs Aziz Kiril ve Me-
todius Kardeşler, Bulgar 
Alfabesi, Eğitim ve Kültü-
rü ile Slav Yazısı Günü’nü 
kutladı.
İlknur Kazim, “Bugünkü 

gibi günlerde Aziz Kiril ve 
Methodius kardeşlerin ve 
müritlerinin zamanında 
bize miras bıraktığı "par-
lak geleceklere" ulaşmak 
için iyimserlik ve enerji 
yayalım” diye kaydetti.
Şehir parkındaki açık 

sahnede düzenlenen kut-
lama programında sahne 
alan amatör sanatçılar 24 
Mayıs’ı kutlamaya gelen-
leri söyledikleri şarkılarla 
eğlendirdiler.
              Kırcaali Haber

Mustafa Haci, Yeniden Bulgaristan 
Müslümanları Başmüftüsü Seçildi 

Kırcaali’nin yeni Valisi Daniel Delçev resmen göreve başladı
Yeni Kırcaali Valisi Da-

niel Delçev, valilik ma-
kamını sembolik olarak 
Nikola Çanev’den dev-
ralarak resmen görevine 
başladı.
Delçev, devir teslim tö-

reninde yaptığı konuş-
mada, “Faaliyetleri iyi 
tertiplenmiş ve organize 
edilmiş bir il valiliği teslim 
ettiği için Sayın Çanev'e 
teşekkür ederim. Bazı 
yerlerde eski valilerin iş-
leri şansa bırakacağına 
dair bir takım korkular 
vardı, ancak Kırcaali bir 
istisna, çünkü her zaman 
iyi bir siyasi kültüre sahip 
valilerimiz oldu. Nikola 

Çanev, bunun bir kanıtı" 
dedi.
Görevinin birkaç ay sür-

mesini umduğunu belirten 
Delçev, “Göreve davet al-
dığım başbakanın benden 
beklediği en önemli şey 
adil seçim yapılması. Oy 
satın alınmamalı ve kont-
rollü bir şekilde oy kulla-

nılmamalı. 
İnsanlar oy 
ku l lanma 
hak la r ın ı 
kullanma-
lı. Umarım 
tatil sezo-
nu seçim 
sonucunu 
etkilemez. 
U m a r ı m 
i n s a n l a r 

kumsallarda kalmayıp 
sandık başına gider” dedi.

Yeni vali, Covid-19 krizi-
nin henüz atlatılmadığını 
vurgulayarak, Valilik Kriz 
Masası’nın faaliyetlerini 
ihmal etme niyeti olmadı-
ğını belirtti. Delçev, “Uz-
manları bir araya getirip 

görüşleri alınmalı” dedi.
Delçev, yeni vali yardım-

cılarının önümüzdeki haf-
ta açıklanacağını söyledi.

Borisov’un üçüncü hü-
kümetini başarılı olarak 
değerlendirilen Çanev, 
bu iktidarın bir parçası ol-
maktan şeref duyduğunu 
ifade etti.

Yeni valiye sembolik 
hediye olarak Bulgaris-
tan Cumhuriyeti Ulusal 
Bayrağını ve Avrupa Bir-
liği (AB) Bayrağını takdim 
eden Çanev, Delçev’in 
başarılı bir bölge valisi 
olmak için tüm niteliklere 
sahip olduğunu belirterek, 
görevinde başarılar diledi.
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şekkür etmek istiyorum!
Önerilerinizi duymak, 

sorunları birlikte çözme-
ye çalışmak için elimiz-
den gelenin en iyisini 
yapacağımıza sizi temin 
ederim. Sizden ricam 
mümkün olduğunca 
aktif olmamız, çünkü 
ancak bu bize bu yolu 
takip etmemize ve Hz. 
Muhammed SAV’e la-

yık ümmet olduğumuzu 
göstermemize yardımcı 
olur. Allahu Teala şöyle 
buyuruyor: "Yapıp edin. 
Allah sizin yapıp ettikle-
rinizi (amellerinizi) göre-
cektir” diye belirtti. 
Bulgaristan'daki Müs-

lümanların en yüksek 
düzeydeki toplantısı-
na katılmak ve karar-
lar alınmasına katkıda 
bulunmak için ülkenin 
farklı yerlerinden yüz-
lerce kilometre yol kat 
ederek Sofya’ya ulaşan 
1 039 delege katıldı. 
Kırcaali Bölge Müftülü-
ğü yaklaşık 180 delege 
ile konferansa katıldı.
Konferansa katılan 

resmi konuklar arasın-
da Türkiye’nin Sofya 
Büyükelçisi Aylin Sekiz-
kök, Filistin Devleti’nin 
Sof ya  Büyüke lç i s i 
Ahmed el -Madbuh, 
Türkiye Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nı temsilen 

Mehmet Bilgin, Hak ve 
Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Genel Başkanı 
Mustafa Karadayı ve 
yardımcıları Ahmet Ah-
medov ve Yordan Tso-
nev, HÖH’ten Avrupa 
Birliği (AB) Parlamen-
tosu Milletvekili İlhan 
Küçük, HÖH Gençlik 
Kolları Genel Başkanı 
Sezgin Mehmet, Kuzey 
Makedonya İslam Birli-
ği Başkanı Şakir Fetahu 

ve Karadağ İslam Birliği 
(Diyanet İşleri) Başkanı 
Rifat Fejzic yer aldılar. 
Delegeler oybir l iği 

ile Yüksek İslam Şura 
Başkanı Vedat Ahmet’i 
yeniden Şura Başkanı 
seçtiler. Vedat Ahmet, 
Şura Başkanlığı ve üye-
liği seçiminden sonra 
yaptığı konuşmada, 
“Samimi ve yapıcı ola-
rak Bulgaristan Cumhu-
riyeti Diyaneti Başmüf-
tülüğünün gelişmesi 
için gereken her şeyi 
yapacağım ve Allah'tan 
önümüze konulan he-
deflere ulaşmamız için 
bize güç, kuvvet ver-
mesini niyaz ediyorum. 
Allah herkesin yolunu 
kolaylaştırsın” diye kay-
detti. 
Konferansta Yüksek 

İslam Şurası'nda yer 
alacak 25 üyenin isim-
leri de belirlendi.
          Güner ŞÜKRÜ

1. sayfadan devam
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Kırcaali Belediyesinden Başarılı Öğrencilere Ödül
İkinci yıl üst üste Kırcaali 

Bölge Tarih Müzesi (Med-
rese) bahçesinde düzen-
lenen 24 Mayıs Àziz Kiril 
ve Metodius Kardeşler, 
Bulgar Alfabesi, Eğitim 
ve Kültürü ile Slav Yazı-
sı Günü Ödül Töreninde 
28 öğrenci ve üç öğrenci 
grubu ulusal ve uluslara-
rası müsabaka, olimpiyat 
ve yarışmalarda ilçeyi 
onurlu bir şekilde temsil 
ettiklerinden dolayı ödül-
lendirildi. Kovid- 19 salgın 
durumu nedeniyle tören, 
anti-salgın tedbirlere uy-
gun olarak gerçekleştiril-
di.

Ödülleri Kırcaali Bele-
diye Başkanı Dr. Müh. 
Hasan Azis takdim etti. 
Bundan önce Belediye 
Başkanı yaptığı konuş-
mada katılımcıların en 
parlak Bulgar bayramı 
olan 24 Mayıs Àziz Kiril 

ve Metodius Kardeşler, 
Bulgar Alfabesi, Eğitim 
ve Kültürü ile Slav Yazısı 
Günü’nü kutladı.

Dr. Müh. Azis, konuşma-
sında, “Alfabesi olan bir 

millete Rab en çetin sı-
navlardan sonra bile aya-
ğa kalkmayı ve yeniden 
dirilmeyi nasip eder. Ge-
çen yıllarda Bulgaristan 
sadece ayakta kalmayı 

başarmadı, aynı zamanda 
Avrupa'nın siyasi ve coğ-
rafi haritasında yeniden 
kendi yerini almayı başar-
dı. Bu esasen Bulgar ulu-
sal ruhunun küllerinden 

doğan ışığı yüzyıllar bo-
yunca aktarmayı başaran 
yazının ve Aydınlanma 
Çağı’nın sayısız emekta-
rının faaliyetleri sayesinde 
mümkün oldu” dedi.

Üç yaş grubunda 28 öğ-
renciden başka mükem-
mel performansları ve 
Kırcaali ilçesinin ulusal 
ve uluslararası düzeyde 
prestijini yükselttikleri için 
Kırcaali Yordan Yovkov 
Lisesi nezdinde faaliyet 

gösteren Çocuk Folklor 
Vokal Grubu, Petko R. 
Slaveykov Lisesi nezdin-
de faaliyet gösteren Öğ-
renci Meclisi ve Kırcaali 
Birleşik Çocuk Komplek-
si (ODK) Kişisel Gelişim 
Destek Merkezi nezdinde 
faaliyet gösteren Çocuk 
ve Gençlik Meclisi olmak 
üzere daha üç öğrenci 
grubu da belediye tara-
fından ödüllendirildi.
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Cebel Belediyesi, 50’den fazla 
başarılı öğrenciyi ödüllendirdi

Cebel’de (Şeyhcuma) 
24 Mayıs Àziz Kiril ve 
Metodius Kardeşler, 
Bulgar Alfabesi, Eğitim 
ve Kültürü ile Slav Ya-
zısı Günü, müzik, dans 
ve 19 Mayıs Meydanı’nı 
dolduran yüzlerce va-
tandaşa armağan edilen 
tiyatro gösterisi ile neşe 
içinde kutlandı.
Cebel Belediye Baş-

kanı Necmi Ali, kutla-
mada yaptığı konuşma-
da, “Okuma yazmanın, 
kültürün, maneviyatın 
günü kutlu olsun. Her 
şeyin başladığı alfabe-
nin günü kutlu olsun. 
Dünya çapında yarım 
milyar insana bilimin 
yolunu açan okuma yaz-
manın günü kutlu olsun, 
her şey A ve B ile başlar. 
İlerlemenin yolu bu. Bu 
nedenle kültür merkez-
lerini ve okulları daha 
cazip, kaliteli eğitimin 
mümkün olduğu, gele-
cek nesillerin ilhamla 
gelenekleri korumaya 
devam edeceği bir yer 
haline getirmek için dü-
şünüyor ve çalışıyoruz, 
çünkü bu yerler gurur ve 
milli özgüvenimizin kay-
nağı” diye kaydetti.
Öğrencileri ve öğret-

menlerini, ilçede bulu-
nan tüm eğitim kurumla-
rının çalışanlarını tebrik 
eden belediye başkanı, 
“Güzel ilçemizin bir par-
çası olduğunuz ve daha 
iyi geleceğine her gün 
katkıda bulunduğunuz 
için hepinize teşekkür 

ederiz!" diye konuştu.
Necmi Ali, “Birçoğu 

haklı olarak bu günün 
günlük yaşamı ve en-

dişeleri bir kenara bı-
rakmamız ve başarıları-
mızdan dolayı birbirimizi 
tebrik etmemiz gereken 
bir zaman olduğuna 
inanıyor. Ancak ben bu-
gün geçen yıl neler ya-
pıldığından bahsetmek 
istemem- ne başarıyla 
uygulanan projeler hak-
kında, ne de en büyük 
okulumuzda inşa edilen 
STEM eğitim sistemi 
hakkında, ne de Ce-
bel, Pripek (Güneli) ve 
Mişevsko (Kücükviran) 
köylerindeki halk kül-
tür evlerinde yapılacak 
büyük ölçekli onarım 
çalışmaları hakkında 
konuşmak istemem. Bu 
nedenle, eğer gerek-

li buluyorlarsa bırakın 
başkaları bunları ko-
nuşsun. Ama kanımca 
bir gerçek haline gelen 

en önemli şeyi söyleye-
ceğim. Eğitim ve kültür, 
kararlılıkla izlemeye ça-
lıştığımız politikaların 
odağına, halkın dikka-
tinin odağına ve kamu-
oyunda tartışmaların 
merkezine oturdu” dedi 
ve belediyenin çağdaş 
ve modern okul donanı-
mı ve malzemeleri sağ-
ladığını, sağlamaya de-
vam edeceğini kaydetti. 
“Çünkü çocuklarımız en 
iyisini hak ediyor” diye 
vurgulayan Belediye 
Başkanı, “Herhangi bir 
ülkenin en güvenli yatı-
rımının eğitim ve bilime 
olan yatırımı olduğuna 
inanıyorum. Unutmaya-
lım ki, herhangi bir ül-

kenin ekonomik gelişimi 
her zaman okul sırası ve 
sınıf dersliğinden baş-
lar” dedi.

Program sırasında 
50'den fazla öğrenci 
ilçe, il ve ulusal düzey-
de yapılan müsabaka ve 
yarışmalarda gösterdik-
leri başarılardan dolayı 
ödüllendirildi.
Cebel Belediyesi ve 

adını duyuran eğitimin 
emektarları Ekaterina ve 
İvan Simitçievler ailesi, 
programa katılan Cebel-
lilere Hayalleri Gerçek-
leştiren Tiyatro Atölyesi 
tarafından sahnelenen 
“Prokşinitra” (Kadın Dü-
nür ) isimli tiyatro oyunu-
nu armağan ettiler.
Tiyatro oyunundan 

başka yerli yetenekler 
de eğlenceli bir kutlama 
programı sundu.KH

Kirkovo Belediye Başkanı 
Şinasi Süleyman, başarılı 
lise mezunlarını ödüllendirdi

Kirkovo (Kızılağaç) Belediye Başkanı Şinasi Süley-
man, 24 Mayıs Eğitim ve Kültür Günü münasebetiyle 
düzenlenen törende Kirkovo, Benkovski (Killi) ve Çor-
baciysko (Çorbacılar) köylerindeki lise okullarından 
tam puanla mezun olan 16 öğrenciyi ödüllendirdi. Tö-

ren, Kirkovo ilçe merkezi meydanında yer alan açık 
hava sahnesinde düzenlendi. Törende eğitim ve kül-
türden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Valentina 
Dimitrova ve okul müdürleri de hazır bulundu.

Bu yıl olağanüstü salgın durumu nedeniyle 24 Ma-
yıs Bulgar Yazı, Eğitim ve Kültür Günü münasebetiyle 
Kirkovo’da geleneksel olarak düzenlenen öğrenci yü-
rüyüşü yapılmadı.

Milli Güreşçimiz Ruhan Rasim, 
Avrupa Şampiyonası’nda 

Madalya Kazandı
Kırcaali'nin Stremtsi (Göklemezler) köyü Krepost 

Güreş Spor Kulübünün genç yeteneği Ruhan Rasim, 
Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen 
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonasında 61 kate-
gorisinde üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın 

sahibi oldu. 
Milli güreşçi-
miz finalde 
karşılaştığı 
A lman ra -
k i b i  N i c o 
Meger le’y i 
9:5 skor la 
mağlup ede-
rek üçüncü 
oldu.

Krepost Güreş Kulübü Başkanı Velatin Veli, şam-
piyonaya katılan milli güreşçiler arasından sadece 
Ruhan’ın madalya kazandığını söyledi.

Hatırlanacağı üzere Ruhan Rasim, hem ümitlerde 
hem genç erkeklerde Bulgaristan şampiyonu.

125 kg kategorisinde yarışan Kırcaalili güreşçi 
Georgi İvanov, Arnavut Paris Karepi karşısında 1:5 
yenilgiye uğradıktan sonra final sıralamasında 5.sı-
rada yer aldı.
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Anaokulu ve okulların onarım ve 
yeniden inşasına finansman sağlandı

Hükümet, ülkede üç yeni 
anaokulunun inşası ve iki 
lisenin yeniden inşası için 
1.276.986 leva tahsis etti. 
Fonlar, üç yıl içerisinde 
uygulanması planlanan 
anaokulları, kreşler ve 
okulların inşası, genişletil-
mesi, büyütülmesi ve ye-
niden inşası programında 
öngörülen faaliyetler için 
sağlandı.

Başbakanlıktan yapılan 
açıklamaya göre, 277.688 
leva finansman, Burgaz'ın 
Gorno Ezerovo semtin-
de bir anaokulu inşaatı 
için verildi. Burgaz'daki 
Bilgisayar Programcılı-
ğı ve İnovasyon Meslek 
Lisesi'nin yeniden inşası 
ve büyütülmesine yönelik 
faaliyetlerin devamı için 
559.908 leva harcanması 
öngörülüyor.

Başka bir kararla Gır-
men Belediyesi’ne bağlı 
Dolno Dryanovo köyünde 

yeni bir anaokulu inşası 
için 350.868 leva tahsis 
edildi. Finansal destekle 
binanın tefrişatı ve teç-
hizatı ile bahçenin iyileş-
tirilmesini içeren inşaat 
faaliyetlerine başlanacak.

Belitsa Belediyesi’ne 
bağlı Gorno Kraişte kö-
yünde bir anaokulunun 
inşaatına yönelik inşaat 
faaliyetlerinin bir kısmının 
ödemeleri için 56.165 leva 
sağlandı. Ayrıca 32.357 

leva ile Gotse Delçev'de-
ki Nevrokop Dimitır Talev 
Meslek Lisesi’nin teknik 
donanımı iyileştirilecek.

E ğ i t i m  v e  B i l i m 
Bakanlığı'nın üç yıllık 
programı kapsamında 

yeni kreş ve anaokulla-
rının inşası ve mevcut 
binaların iyileştirilmesi 
için toplam 89 proje tekli-
fi onaylandı. 41 okul ve 6 

meslek lisesinin yeni bina 
ve ek binalarının yeniden 
inşası, iyileştirilmesi ve 
inşası için finansman al-
ması öngörülmekte.

Çernooçene Belediyesinden başarılı 
öğretmenlere ve lise mezunlarına ödül

Çernooçene (Yenipa-
zar) Belediyesi, 24 Mayıs 
Bulgar Yazısı, Eğitim ve 
Kültür Günü arifesinde 
bölgede başarılı öğret-
menleri, Halk Kültür Evi 
çalışanlarını ve lise me-
zunlarını ödüllendirdi. 
Ödül töreni, belediye bi-
nası önünde açık havada 
yapıldı. Törende Çerno-
oçene Belediye Başkanı 
Aydın Osman, Belediye 
Meclis Başkanı Bedriye 
Gaziömer ve başka yerel 
yönetim temsilcileri hazır 
bulundu.

Öğretmenlere ve müdür-
lere ödüller, eğitim öğre-
tim sürecinde elde ettikle-
ri başarılı sonuçların yanı 
sıra öğrencilerinin bilim ve 
sanat alanındaki önemli 
başarıları için verildi. Li-
seyi tam puanla bitiren 9 
lise mezunu ödüllendirildi.

Çernooçene Belediye 

Başkanı Aydın Osman, 
törende yaptığı konuş-
mada son iki eğitim öğre-
tim yılında öğretmenlerin 
zor zamanlarda eğitim ve 
kültürün rolünü daha faz-
la gösterdiğini vurguladı. 
Başkan Osman, “Öğren-
cilerin ve ebeveynlerin 
uzaktan eğitim olarak 
adlandırılan yeni eğitim 
modeli uygulamasında 
rolü övgüyü hak ediyor” 

diye kaydetti. Belediye 
Başkanı, belediye yöneti-
minin temel önceliklerin-
den birinin eğitim süreci-
nin gerçekleştiği koşulları 
iyileştirmek ve okul, kültür 
ve eğitim ağını korumak 
olduğuna dikkat çekti.

Aydın Osman, uygu-
lanmasına baş lanan 
Çernooçene Belediyesi 
tarafından 2014-2020 dö-
nemi için Kırsal Kesimle-

rin Kalkınması Programı 
kapsamında hibe deste-
ği almaya hak kazanan 
Hristo Smirnenski Lisesi 
binasının modernize edil-
mesi, enerji verimliliğinin 
artırılmasına ve bahçe 
düzenleme çalışmalarına 
yönelik projeyi buna örnek 
gösterdi.

Belediye bütçesinden 
bölgede okullardaki bir-
leştirilmiş ve öğrenci sa-
yısı az olan sınıfların fi-
nanse edilmesi için ilave 
finansman sağlanmaya 
devam ediliyor.

Çernooçene Belediye-
si, ayrıca çocukların ve 
öğrencilerin anaokulu ve 
okullara ulaşımı, okul ye-
mekhanesi ve halk kültür 
evlerinin faaliyetini des-
teklemek için finansman 
sağlamaya devam ediyor.

              Kırcaali Haber

Dışişleri Bakanlığı, seçimlere uluslararası gözlemciler davet etti
Dış iş ler i  Bakanlığı, 

uluslararası taahhütle-
rini yerine getirmek ve 
Seçim Yasası uyarınca 
Bulgaristan’da 11 Tem-
muz 2021 tarihinde ya-
pılacak olan parlamento 
seçimlerine uluslararası 
gözlemciler davet etti.

Viyana Daimi Misyonu-
muz, seçimlerin gözlem-
lenmesi için davete ilişkin 
Avrupa Güvenlik ve İşbir-
liği Teşkilatı (AGİT) katı-
lımcı ülkeleri, AGİT De-

mokratik Kurumlar ve İn-
san Hakları Ofisi ve AGİT 
Parlamenterler Meclisi'ne 
sözlü notalar gönderdi.

Davet ,  AGİT Daimi 

Konseyi'nin Viya-
na'daki toplantı-
sında da duyurul-
du. Strazburg Da-
imi Temsilciliğimiz 
aracılığıyla Avrupa 
Konseyi Par la -
menter Asamb -
lesine (PACE) ve 
İstanbul Başkon-
solosluğumuz ara-

cılığıyla Karadeniz Ekono-
mik İşbirliği Parlamenter 
Asamblesine (KEİPA) de 
davet gönderildi.

Dışişleri Bakanlığı, Mer-
kez Seçim Komisyonuna 
(MSK) bu kuruluşlar ta-
rafından aday gösterilen 
temsilcilerin uluslararası 
gözlemci olarak kayıt al-
tına alınmasını önerecek. 
Seçimlerin uluslararası 
seçim gözlem heyeti ta-
rafından gözlemlenmesi, 
hükümetin en önemli ön-
celiği olan adil seçimler 
için ek bir garanti olacak.

             Kırcaali Haber

Mineralni Bani ilçesini 
binlerce çiçek süslüyor
Mineralni Bani (Meriçler) Belediye Başkanı Mümün 

İskender, “Mineralni Bani ilçesinde birçok yer, binlerce 
lale, sümbül, nergis ve farklı çeşitlerdeki hercai me-
nekşelerin çiçeklenmesinden sonra daha renkli hale 
geldi. Parklarda yeşil alanların bakımı belediye tara-
fından yapılmakta” diye kaydetti.

Mayıs ayının sonuna kadar farklı renklerde güzel 

pervane çiçeği, basamaklı petunya, ageratum, be-
gonya ve diğer türlerden 10 000'den fazla adet çiçek 
ekimi yapıldı. Tüm bu çiçek ekim çalışmaları ulusal tatil 
beldesinin yeşil olmasını ve konfor sunmasını hedefler. 
Çiçekler sadece daha güzel bir görünüme katkıda bu-
lunmakla kalmaz, aynı zamanda insanlarda bir bahar 
havası yaratır.

Mineralni Bani Belediyesi, vatandaşlardan yeşil alan-
ları korumalarını ve kirletmemelerini rica etmektedir.

Birleşik Arıcılar Birliği Başkanı 
Müh. Mihaylov: 2021 ar ı 
ailelerini çoğaltma yılı olacak
Birleşik Arıcılar Birliği Başkanı Müh. Mihail Mihay-

lov, “Bu dönemlerde arıcıların temel amacı bal arıla-
rının korunması. Arıları yetiştiren ve onlarla ilgilenen 
insanlar her yıl kayıplara uğramakta. Son 5 yılda, arı 
kolonileri arasındaki ölüm oranı arttı. Uzmanlar bunu 
pestisit kullanımına ve mahsullere yasa dışı bir şekil-
de ilaç püskürtülmesine bağlamakta. Arılarda görülen 
hastalıkların yanı sıra iklim değişikliğinin de olumsuz 
etkisi var. Kullanılan pestisit miktarının artırılması ara-
zi kiracılarının hedeflerinin yanı sıra Bulgaristan Gıda 
Güvenliği Ajansı Bitki Koruma Müdürlüğü tarafından 
düşük kontrol uygulanmasından da kaynaklanıyor” 
dedi.

Mihaylov, “Aslında çiçeklenme aşamasında arılar 
nektar ve polen topladıkları zaman ilaçlama yapıl-
ması yasak. Ancak yasağı ihlal edenler izlenmiyor ve 
cezalandırılmıyor. Büyük toprak sahipleri, programlar 
kapsamında destek ödemeleri alıyor ve mahsul satı-
şından gelir elde ediyor, ancak arıların korunmasıyla 
ilgilenmiyorlar” diye belirtti.

Mihaylov, 2013'te yapılan bir protestodan sonra yeni 
pestisitlerin kullanımına ilişkin bir moratoryum uygula-
ması başladığını hatırlattı.

Arıcıları kolaylaştırmak için yılın başından itibaren 
çiftçilerin ilaçlamayı ne zaman ve nerede yapacaklarını 
bildirdikleri elektronik bir bildirim sistemi uygulamaya 
konuldu.

Ancak ihlaller devam ediyor ve bu nedenle platform-
da değişiklikler yapılması düşünülüyor.

Mihaylov, “2021, arı ailelerini çoğaltma yılı olacak” 
dedi.
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Dr. Brınzalov, Bulgaristan'da hala 
bir salgın olduğu konusunda uyardı

Bulgaristan Tabipler 
Birliği Başkan Yardım-
cısı Dr. Nikolay Brınza-
lov, Bulgaristan Ulusal 
Radyosu’na (BNR) ver-
diği demeçte, “Korona-
virüs (Covid-19) toplum-
da bir buçuk yıl önce 
olduğu gibi gelişme ze-
minine sahip değil” diye 
kaydetti.
Doktor, ancak nüfu-

sun büyük bir kısmının 
Covid-19’a karşı bağı-
şıklık kazanmış olma-
sına rağmen bunun 
yeterli olmadığını vur-
guladı.
D r .  B r ı n z a l o v , 

Bulgaristan'da hala bir 
salgın olduğu konusun-
da uyardı ve her şeyin 
bit t iğine çok çabuk 
inandığımıza dair endi-

şelerini dile getirdi.
Doktorun ifadesine 

göre, ülkemizde hali-
hazırda gerekli miktar-

da aşı bulunmakta ve 
lojistik önemli ölçüde 
iyileştirildi.
Dr. Brınzalov, “Bu-

nunla birlikte pratikte 
Bulgaristan'da salgını 
ortadan kaldırılacak ka-
dar sürü bağışıklığı eşi-

ğine ulaşmak için aşıla-
rın uygulanacağı kişiler 
olması lazım” dedi.
Doktor, aile hekimle-

rinin aşı teslim aldığı 
noktaların artırılmasıyla 
uzun kuyruk oluşması 
sorununun çözülmeye 
başladığını belirtti.
Dr. Brınzalov, şu anda 

aşı taleplerinin yüzde 
yüzünün karşılandığına 
kanaat getirdi.
Doktorun ifadesine 

göre, aşıların yan et-
kileriyle ilgili sorundan 
dolayı toplumda biraz 
histerik ortamı yaratıldı.
Dr. Brınzalov, aşıyı ya-

pan ile sertifika veren 
sağlık görevlileri arasın-
da geçişme olmasından 
dolayı büyük bir sorun 
yaşandığını ve başka 

yerde aşılanmış herke-
sin aile hekimlerinden 
belge istemesinin kötü-
ye kullanılmaması çağ-
rısında bulundu. Dok-
tor, tıp kurumlarına bir 
kişinin aşılanması için 
ödenen tutarın sertifi-
ka ücretini de içerdiğini 
vurguladı.
Bulgaristan Tabipler 

Birliği Başkan Yardımcı-
sı, bedeli Ulusal Sağlık 
Sigorta Kasası (NZOK) 
tarafından ödenen ilaç 
yazan pratisyen hekim-
lerin % 99'undan fazla-
sının 1 Mayıs’tan itiba-
ren elektronik reçete 
düzenlediğini söyledi. 
Dr. Brınzalov, şimdilik 
kağıt reçete uygulama-
sının devam etmesi ge-
rektiğini düşünüyor.

Bulgaristan’da vatandaşların Kovid-19'a 
karşı aşılanma motivasyonu düşük

Bulgaristan’da yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) 
salgınına karşı ülkede 
süren aşılama kampan-
yasının yavaş ilerleme-
si devlet makamlarında 
endişeye neden oldu.
Avrupa Birliği (AB) 

ülkeleri arasında aşıla-
mada en geride kalan 
ülkeler arasında olan 
Bulgar istan’ın yeni 
Sağlık Bakanı Atanas 
Katzarov, basına yap-
tığı açıklamada "Ülke-
mizde AB’den onaylı 
tüm aşı çeşitleri mev-
cut, isteyen herkes 
anında aşı olabilir. Siz 
istemiyorsanız, ben siz-
leri hastalıktan koruya-
mam." dedi.
Bakan Katzarov, ülke 

genelindeki büyük has-
tanelerin önünde "yeşil 
koridor" olarak tanım-
lanan aşılama merkez-
lerin kurulduğunu ve 
isteyen herkesin hafta 
sonu dahil her gün aşı 
olabileceğini anımsattı.
Kat zarov,  Kov id -

19'dan ölenlerin yüz-
de 80’inin 60 yaş üstü 
kişiler olduğunu, aşı-
lama kampanyasının 
yeni önceliğinin yaşlı 
ve kronik hastalığı olan 
vatandaşlar olacağını 
söyledi.
Sağlık Bakanlığının 

verilerine göre, salgının 
3. dalgasından çıkma-
ya yüz tutan 6,8 mil-
yonluk ülkede şimdilik 
sadece 1 milyon 62 bin 
kişi aşı oldu. Böylece 
ülke nüfusunun sade-

ce yaklaşık yüzde 6,5’i 
aşılanmış bulunuyor.
"Vatandaşların bir 

bölümü, hastalığa hiç 
yakalanmayacaklarını 
umut ediyor"
Bulgaristan Doktorlar 

Birliği (BLS) Başkan 
Yardımcısı Nikolay 
Brınzalov, ülkede yeni 
vaka ve can kaybı sa-
yısının azalmasına 
paralel olarak halk ara-
sında aşılara yönelik il-
ginin gittikçe azaldığını 
bildirdi.
Kronik hastalığı ve 

diğer sağlık sorunla-
rı olan vatandaşların 
önemli bir bölümünün 
aşılandığını aktaran 
Brınzalov, kitlesel ba-
ğışıklık sağlanması 
için ülkenin daha çok 
yol alınması gerektiği-
ni belirtti.
Brınzalov, "Kitlesel 

bağışıklığın kazanıl-
ması için vatandaşların 
yüzde 70'i hastalığı ge-
çirmiş veya aşı olmalı. 
Ancak vatandaşların 
bir bölümü, hastalığa 
hiç yakalanmayacak-
larına umut ederek, 
aşılama konusunda 
isteksiz davranıyor. Bu 
son derece aldatıcı bir 
yaklaşım."
Doktor Brınzalov, 

salgın hastalıkların ol-
madığı dönemlerde 
bile Bulgaristan’da aile 
hekimlerinin diğer has-

talıklara yönelik yılda 
ortalama 1 milyon aşı 
yaptığını ve deneyimli 
olduklarını sözlerine 
ekledi.
Aşılama merkezlerin 

önünde ilgisizlik
Bulgaristan’da büyük 

hastanelerin önünde 
kurulan ve herkese 
açık olan ücretsiz aşı-
lama merkezler halktan 
fazla ilgi görmüyor.
Başkent Sofya’nın en 

büyük acil yardım has-
tanesi olan Pirogov’un 
önündeki aşılama mer-

kezinde bekleyenlerin 
sayısının 10-12 kişi-
yi geçmemesi dikkati 
çekti. Ülke genelinde 

büyük hastaneler in 
önünde açılan diğer 
merkezlerde de duru-
mun benzer ve aşıla-
ma işlemi 15 dakika 
gibi kısa bir sürede 
tamamlanıyor olsa da 
halkın aşılanma moti-
vasyonunun düşük ol-
duğu görüldü.
Vatandaşlar, AA mu-

habirine açıklamala-
rında hizmetten mem-
nun olduklarını, AB’nin 
onay verdiği 3 ayrı aşı 
arasında tercih yapa-
bildiklerini ancak aşı 

olup olmama konusun-
da herkesin alacağı 
kararın kendisine ait 
olduğunu ve müdahale 

kabul etmediklerini ifa-
de etti.
Bu arada, Çin ve 

Rus aşıları AB’den 
onaylı olmadığı için 
Bulgaristan’da uygu-
lanmıyor ve kabul gör-
müyor.
Bulgaristan Türkle-

rinin aşı ile ilgili tu-
tumları
Yaklaşık 850 bin Türk 

kökenli vatandaşın bu-
lunduğu, 6,8 milyonluk 
Bulgaristan’da, Türkle-
rin yaşadığı bölgelerin-
de de aşılamaya karşı 

ilgi düşük.
Ülkenin güneydoğu-

sundaki Kırcaali bölge-
sindeki aile hekimle-
rinden edinilen bilgiye 
göre, Türkiye’de yaşa-
yan Bulgaristan göç-
menleri fırsat buldukça 
memleketine ziyarete 
gelip buradaki hızlı 
aşılama fırsatlarından 
yararlanıyor.
Bu yaklaşımın örnek 

teşkil ettiğini belirten 
doktorlar, bölgedeki 
Türkilerin, Türkiye’deki 
akrabalarını örnek ala-
rak aşıya karşı ilgisinin 
arttığını ifade etti.
Bulgar istan’daki 

Kovid-19 ile ilgili son 
durum
Kapalı kamu mekan-

ları ve toplu ulaşım 
araçlarında halen uy-
gulanan maske kul-
lanma ve kapalı alan-
lardaki sosyal mesafe 
zorunluluğu dışında 
alınmış diğer her türlü 
kısıtlama önlemler de 
iptal edilmişti.
Nisanın ortasında hiz-

mete kapalı olan lokan-
taların salon alanları, 
AVM, spor salonları ve 
kültürel etkinlik yerlerin 
yeniden hizmete açıl-
masından sonra, mayı-
sın başında da son ka-
palı kalan kumarhane, 
gece kulübü ve gece 
saatlerinde çalışan di-
ğer eğlence yerleri de 
yeniden hizmete açıl-
mıştı.
            BNR TÜRKÇE



  Kırcaali Haber 802 Haziran 2021

   02  Юни  2021     (Сряда)      Година: XV       Седмичен вестник за актуални новини       Брой: 560        Цена 1,00 Лв. 

КЪРДЖАЛИХАБЕР

Genel Yayın Yönetmeni: Müzekki AHMET;  Yazı İşleri Sorumlusu: Sebahat NECİB;  Muhabirler: Resmiye MÜMÜN; Nilgün APTİ;  Adres: Kırcaali, 6600, 
“Bulgaria” Cad., No:53, Kat. 2, Ofis 10;   e-mail: kircaalihaber@gmail.com;    www.kircaalihaber.com    GSM.: +359 877 40 36 38      ISSN 1313 - 6925

Гл. редактор: Мюзекки АХМЕД ; Pедактор: Себахат НЕДЖИБ ;  Репортери:  Ресмие МЮМЮН, Нилгюн АПТИ  Адрес на редакцията: 
Гр. Кърджали, 6600;  Бул. “България”  № 53,  Ет. 2,  офис 10;   Издава: „СЕНИ МЕДИЯ“ ЕООД;  Кат. № 2454; Год. абонамент: 50,00 лв.   

Bulgaristan Türkleri zorunlu göçe yol 
açan asimilasyon baskılarını unutamıyor

Bulgaristan'ın 1984-1989'da 
Türklere yönelik uyguladığı 
asimilasyon politikası nedeniy-
le ana vatanlarına göç etmek 
zorunda kalan Hatice ve oğlu 
Mümin Özdemir, aradan 32 yıl 

geçmesine rağmen o günleri 
unutamıyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 

oturan 58 yaşındaki Hatice 
Özdemir, AA muhabirine, kı-
zının 1985'te Bulgaristan'da 
dünyaya geldiğini söyledi.
Hastanede kızına Türk ismi 

verdiğini belirten Özdemir, 
şöyle konuştu:
"Kızıma Bulgar ismini koy-

madığım için hastaneden çı-
karmadılar. Taburcu olmak için 
kızıma Bulgar ismi konulması-
nı mecburen kabul ettim. Has-
taneden o şekilde taburcu ol-
dum. Kızıma 'Severine', bana 
ise 'Hristina' ismini koydular. 
Şalvar giymek yasaklandı. Tü-
tün topluyorduk, gelip şalvar-
larımızın alt kısmını kestiler ve 
eteğe çevirdiler. Bir gün kom-
şum, 'İsim değiştirmeye geli-
yorlar.' dedi. Ben de hamiley-
dim. Bir çantaya döşek ve bi-
raz ekmek aldım. Daha sonra 
ormana çıktık, orada durduk. 
Sonra mecbur yine evimize 
geldik. İsim değiştirmesinler 
diye kaçıyorduk."
Türkiye'ye göç sürecini de 

anlatan Özdemir, Bulgaristan 
hükümetinin bazı Türklere pa-
saport verdiğini, ertesi gün sı-

nır dışı ettiğini kaydetti.
Kendilerinin yaşadığı ma-

hallede bu şekilde bir politi-
ka izlenmediği için 1989'da 
Türkiye'ye gelemediklerini 
ifade eden Özdemir, yapılan 

baskılara zor dayandıklarını 
söyledi.
"Çocuklarım trenle kaçak 

geldi"
Bir süre sonra Türkiye'ye 

gelebilmek için vize başvuru-
sunda bulunduklarını anlatan 
Özdemir, "O sene vize alama-
dık. Siyah mühür vurdukları 
için çıkamadık. Daha sonra 
turist vizesine başvurdum 
ve 15 günlük turist vizesiyle 
Türkiye'ye geldim. Eşim ve 2 
çocuğum Bulgaristan'da kaldı. 
Burada 1-2 ay akrabamın ya-
nında kaldım. Daha sonra bir 
fabrikada işe başladım." dedi.
Ana vatan Türkiye'ye gelin-

ce daha rahatladıklarını dile 
getiren Özdemir, "Çocukla-
rım trenle kaçak geldi. Eşim 
göndermiş, haberim yoktu. 
Kızımın bir bordo montu var 
çamurluydu, oğlanın da mon-
tu yağlanmıştı. Çocuklarımdan 
5-6 ay ayrı kaldım. Hep ağlı-
yordum, çocuklarım aklıma 
geliyordu." ifadelerini kullandı.
Özdemir, Bulgaristan'da şo-

förlük yapan eşinin de turist 
vizesine başvurup daha sonra 
ana vatanına geldiğini ve bas-
kılardan kurtulduğunu belirtti.
Bulgaristan'da kadınların da 

15 gün zorunlu askerlik yap-
tığını ifade eden Özdemir, o 
döneme ait fotoğrafları halen 
sakladığını söyledi.
"Türk ve Müslüman oldu-

ğumuz için buradayız"

Mümin Özdemir de annesinin 
Bulgaristan'dan ayrıldığı günü 
hatırlamadığını, ablasıyla an-
nesine mektuplar yazdıklarını 
anlattı.
Bulgaristan'da anaokuluna 

gittiği süreci iyi anımsadığını 
belirten Özdemir, şöyle devam 
etti:
"Türkiye'ye 6 yaşında geldim. 

Bulgaristan'da yaşadıklarımı 
az hatırlıyorum. Trenin altında 
geldiğimizi hatırlıyorum. Bir 
sabah, babam beni ve ablamı 
tanımadığımız birine teslim 
etti. Bugün kimse çocuğunu 
birine emanet edemiyor. Ba-
bamın yaptığı cesaret işi, tak-
dir ediyorum. O kişi bizi aldı ve 
tam gün ağarmamıştı. Trenin 
altına girdik. Boru gibi bir şey 
vardı. Onun üstüne ayaklarımı-
zı koyduk ve altta rayları görü-
yoruz. Nehirlerin üzerinden fa-
lan geçtik. Belki 3, belki 4 saat 
tren yolculuğu yapmışızdır. O 
ağabey bizimleydi. Bize 'Tu-
tunun ve hiç hareket etmeyin.' 
dedi. Yolda denetimler oldu 
ama bizi kimse yakalamadı."
Edirne'de trenden indiklerini 

ifade eden Özdemir, "Daha 
sonra Kocaeli'de bir ailenin 

yanında kaldık. Sabah bizi 
annemize götürdüler. Çok net 
hatırlamıyorum ama korktuk. 
Şimdi kendi çocuğum olsa 
kimseye emanet edemem. 
Düşsek ölsek, annem ve ba-
bamın hesap soracağı kimse 

yok. Çok şükür sağ salim gel-
dik. Türkiye'ye geldiğimiz için 
hiç pişman olmadık. Çünkü 
burası ana vatanımız. Kendi 
dilimi konuşuyorum. Türk ve 
Müslüman olduğumuz için 
buradayız." dedi. AA

Milli Güreşçimiz Taybe Hüseyin’e, 
Cumhurbaşkanı Şeref Nişanı

Bulgaristan kadın güreşinin yıldızı Taybe Hüseyin, Bulgaristan 
Sporu Günü dolayısıyla ödüllendirildi.

Güreşçilerimizden biri olan Taybe Hüseyin, Bulgaristan Sporu 
Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından Cum-
hurbaşkanı Şeref Nişanı ile ödüllendirildi.

Radev, Cumhurbaşkanlığı konutunda düzenlenen ödül töreninde 
yaptığı konuşmada, “Sporcularımız Bulgaristan vatandaşı olarak 
defalarca gurur duymamızı sağladı ve yıllarca ülkemizin şöhretini 
tüm dünyaya yaydı. Onlar en iyilerle rekabet edebileceğimizle kal-

mayıp, aynı zamanda onları yenebileceğimize dair de inancımızı 
perçinliyorlar” diye kaydetti.

Cumhurbaşkanı, “Bu başarılar için sadece yüksek profesyonel-
lik, 24 saat çalışma, birçok şeyden mahrum kalmak yeterli değil, 
büyük bir kalbe ve Bulgaristan için sınırsız sevgiye ihtiyaç var” 
diye sözlerine ekledi.

Taybe Hüseyin’in yanı sıra ünlü ritmik jimnastik antrenörü Neşka 
Robeva, Olimpiyat ve Avrupa halter şampiyonu İvan İvanov, yüzü-
cü Petır Stoyçev ve boksör Kubrat Pulev de ödüllendirildi.

Törene ayrıca bayan milli güreş takımı antrenörü Petır Kasabov 
da hazır bulundu.

Taybe Hüseyin, yarım yıldan fazla bir süre önce geçirdiği ameli-
yat sonrası tamamen iyileşti ve Tokyo Olimpiyatlarına sıkı bir şe-
kilde hazırlanıyor. Taybe, Japon başkentindeki yarışta 62 kilo altı 
kategoride madalya kazanma hırsını gizlemiyor.


