
          
 
 

Нежните дамски Инъруилски ръце въртяха колелото  на Вътрешния кръг  и неусетно  измина 
поредната 2020/2021 работна година  за Дистрикта. Година различна, година тревожна и 
непредсказуема. Ние Жените доказахме  своята сила и съпричастност, а именно с всички  добрини, 
което не спирахме да правим с цялата си любов и отговорност. Година, в която ни водеше призива 
„Води Промяната“  и Бяхме Промяната!  #Lead the Change. 

Това го доказаха и последните  два месеца на всеотдайност и всички онези благородни  
каузи  и жестове, с които докосвахме всички, които се нуждаеха от внимание и подадена приятелска 
ръка. Няма малко и голямо Добро! Всеки акт на доброта е достатъчно ценен  сам по себе си. 
Доброто е Силата! Светлината! Доброто не е качество! То е състояние! Мъдрост! Еманация на Духа. 
Не се измерва  с интелект, образование, умения или положение в обществото. Доброто е 
съизмеримо единствено с Благородството, Вярата, Любовта…                                  

 Доброто носи Добро! Да погледнем и да се поздравим  за добрините ,които вършим и 
удовлетворението,което изпитваме от  това. За всяка мила усмивка, за всяко стоплено сърце, за 
подадената ръка в нужда …за благодетелността.  
 
 

                              
                                 



Месец май ни донесе прекрасна новина. ИНЪР УИЙЛ клуб ШУМЕН бе удостоен с грамота и 
статуетка за Дарител през 2020 година. 

                                           

 

На забележителния ден 11.05.2021 г., ден на „Светите братя Кирил и Методи“ и ден в който 
ИУК Шумен празнуват 5 години от създаването на изключително стойностния Проект „Чети, Дари“ 
Приятелките от клуб Шумен получиха това признание от НБКМ София.                         По програмата 
„Осинови книга„ Националната библиотека  предостави на проекта “Дарявай , докато четеш“ осем 
книги за реставрация, които бяха качени  като кауза в сайта “Чети, дари„ Осинови книга“.  
Благодарение на четящите деца каузата събра своите кредити през юни 2020 и ИУК Шумен  дариха 
на библиотеката 1350 лв. Децата дарили кредити също получиха грамоти от НБКМ за 
„Осиновители“. 

 

    

 

Честит празник „Чети, Дари“! Поздравления  за последователността, иновативният подход и 
упоритият труд  на дамите от ИУК Шумен, които дръзнаха да започнат този Проект и да го 
поддържат успешно пет години! България има нужда от грамотни, четящи, съпричастни и даряващи 
деца. 



ИНЪР УИЙЛ клуб СТАРА ЗАГОРА с инициатива и грижа за природата и еко равновесието за 
нуждите на декоративните басейни на Старозагорски бани. 

                                  

Още в първите  дни на месец май  Инър Уийл клуб Стара Загора откликна на нуждата от 
зарибяване на езерото и декоративните басейни в парка на курорта Старозагорски бани. С 
удоволствие подкрепиха усилията на Кмета на населеното място да създаде прекрасни условия за 
отдих и възстановяване сред природата, като поддържа парка и езерото в състояние, което 
привлича хората и им дава красота, спокойствие и забавление. Клубът  осигури зарибителен 
материал – 1000 шарани и златни рибки и проведоха първата си за годината редовна среща на 
живо, на която пуснаха рибките да растат в естествена среда в езерото. Златните рибки веднага 
станаха любима атракция за децата. Приятелките считат, че усилията да направят нещо хубаво за 
природата и околностите на града са част от общите усилия на по-добрата част от света да го запази 
за поколенията естествен, красив и даряващ живот. 

 

                  
 
  



ИНЪР УИЙЛ клуб СТАРА ЗАГОРА –БЕРОЕ празнува с децата от НУМСИ „Х. МОРФОВА“                                                                                                                     
В деня на Светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, Дамите от ИУК Ст. Загора –Берое  
изживяха невероятна емоция, която им доставиха учениците от НУМСИ "Христина Морфова" гр. 
Стара Загора. Те представиха за тях музикално - поетичния спектакъл "Четем и се учим на добро". 
Децата пяха, танцуваха, свириха на различни инструменти, проведоха викторина, с която показаха 
наученото от книжките, които Приятелките им подариха в началото на учебната година, 
пресъздадоха на сцената техни любими литературни герои. Талантът и артистичността на децата 
покориха сърцата на Дамите . 
  
 
 
 
 
 
 
 
        
 
        
                              
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
      

ИНЪР УИЙЛ клуб НОВА ЗАГОРА  организира Конкурс за детски рисунки  на 11.05.2021 г  в 
просторните фоаета на читалище "Д. П. Сивков" Нова Загора, организирана от Инър Уийл клуб Нова 
Загора. Поздравления за децата на Нова Загора, които с огромен ентусиазъм се включиха в Конкурса 
за детска рисунка, организиран от Инър Уийл клуб Нова Загора! Благодарност на всички учители, 
които се отзоваха на поканата и представиха пъстроцветните и невероятно красиви творби на своите 
талантливи ученици! 

 
 

             

 
 

                                          
 



Инър Уийл клуб Ловеч се включи в акцията“Книги за смет“  

 

               
 Инър Уийл клуб Ловеч участва в акцията "Книги за смет". Дариха над 20 кг. капачки и получиха 11 
бр. книги, които ще дарят. При перфектна организация, акцията продължава и в други градове. 
 

                           

                              
  

Инър Уийл клуб Добрич  провокира среща  в Академия "Мирен свят", за силата на 
позитивните послания. 



С темата на годината на Инър Уийл Клуб Добрич - "Здравето като личен избор и отговорност" бе 
свързана лекцията подготвена за дамите от  клуба от: Пенка и Богомил Господинови, част от 
създателите и екипа на Академия "Мирен свят". "Общувайки с любов - живеем здравословно" - как 
да позволя на другия да се заяви в общуването, как да му дам неговото пространство, и как се 
създава модел на общуване, който е ЗдравоСловен. Част от здравословния начин на живот е и как 
взаимодействаме помежду си. Имаше въпроси, имаше отговори, игри и провокации към 
поведенчески модел, контакти. И колко е важно да се свържем първо със себе си, и после навън, и 
всичко през сърцето и любовта. И когато сме осъзнати и готови: Искаме – Промяна - Отговорно 
Работим за промяната през качествените човешки взаимоотношения и го правим отговорно към 
себе си и за другите. 
Темата остава с продължение! 
Приятелките благодариха  на лекторите Пенка и Богомил Господинови за предаденото, осъзнатото и 
това, че ги докоснаха дълбоко! 

    
 

ИНЪР УИЙЛ КЛУБ СТАРА ЗАГОРА – БЕРОЕ  приключи Проект „Усмихни се“ 
На 18.05.2021 г. в залата на Дневния център за деца и младежи с увреждания гр. Стара Загора се 
състоя заключителното събитие по проекта „Усмихни се“ на "Инър Уийл клуб Стара Загора -Берое". 
Президентът на клуба, нотариус Антония Коева направи кратка презентация за извършените 
дейности и постигнатите резултати. Тя благодари на екипа на проекта за огромния 
професионализъм и всеотдайност, на дамите от клуба за активното участие, на родителите, и на 
целия персонал на центъра за съдействието и помощта. На всички деца и младежи от центъра, 
преминали преглед по проекта „Усмихни се“ бяха дарени специални електрически четки – звуко 
честотни м. Philips Sonicare, за поддържане на максимално добра устна хигиена. С мили думи към 
родителите на децата се обърна ръководителят на проекта д-р Диана Бушкалова, която заедно с д-р 
Милица Арсовска, член на екипа на проекта, направи кратък инструктаж и демонстрация как е 
правилно да се използват четките.  

 
   
 

ИНЪР УИЙЛ КЛУБ ЕТРОПОЛЕ с дарение към Читалище „Тодор Пеев“ 



В навечерието на 24-ти Май - Ден на славянската писменост и култура и по случай 150 години от 
създаването на Народно читалище „Тодор Пеев-1871“, дамите от Инър Уийл Клуб Етрополе дариха 
на читалището пейка - книга с лика на дееца на българското националноосвободително движение, 
журналист, драматург, дипломат, член на Българското книжовно дружество и наш съгражданин 
Тодор Пеев. 
Дамите  благодариха и на хората, които подкрепиха идеята и им помогнаха чрез дарения да я 
осъществят. 
Инициативата продължава и следващата пейка ще бъде на друг виден етрополец, а именно поета 
Христо Ясенов! 
 

          
 

                                      
                             

 
 
ИНЪР УИЙЛ КЛУБ  ЯМБОЛ  с дарение към „СВОБОДНА БИБЛИОТЕКА“ в града 



                 

 

Дамите от ИНЪР УИЙЛ КЛУБ ЯМБОЛ, по повод 24 МАЙ – Ден на българската просвета и 
култура и на славянската писменост, дариха  тяхната  „Свободна библиотека“ с най-ценното – 
КНИГАТА! 
Отбелязаха  2 години „СВОБОДНА БИБЛИОТЕКА - Ямбол“ 
Заедно с тях бяха и най - малките членове на техните семейства, които също дариха книжки и 
получиха „ГРАМОТА ЗА ДАРЕНИЕ“. 
 

                           
 



 

ИНЪР УИЙЛ КЛУБ СВИЩОВ  приключи успешно съвместния Проект с Ротари клуб Свищов  
„Превенция на рак на маточната шийка„  за ранна диагностика на онкологични заболявания  на 
женската полова система. Бяха прегледани 241 жени от община Свищов. Прегледите, които 
включваха класически гинекологичен преглед, ехографско изследване и изследване на биологичен 
материал в лаборатория /цитонамазка/ бяха  напълно безплатни. Разходите  са в размер  на 9200 лв. 
Предоставената възможност за скрининг на маточната шийка в удобно за тях време, окуражи и 
насърчи част от жените  да се погрижат за здравето си и насочи  вниманието на местната общност  
към проблемите на здравето.  Влязохме в 241 семейства от Общината и навсякъде чуваме имената 
на Инър Уийл и Ротари  с благодарност. 

        

 

 

 

 

 



Инър Уийл Клуб Шумен – с реализирана кауза и  благодарности за четящите деца и младежи! 

 
 

За пореден път, децата и младежите, чрез четене на книги, участваха в благотворителност.  
Дадоха възможност, да се реализира каузата: Да помогнем фондация „Очи на четири лапи” да 
направи щастлив още един незрящ човек, по националния проект „Дарявай, докато четеш” на Инър 
Уийл Клуб Шумен, Дистрикт 248, чрез сайта www.chetidari.bg.  
Дарени са 500 лева на фондация „Очи на четири лапи”. 
Благодарим на четящите дарители! Дарявайки кредите си за тази кауза, те станаха съпричастни в 
отглеждането и обучението на кучета водачи, които да станат приятели и помощници на незрящите 
хора. 
Инър Уийл  Клуб Шумен направи възможно това да се случи, създавайки сайта www.chetidari.bg и 
осигурявайки финансовите средства. 
За каузата са дарили кредити деца от следните населени места в страната: Ботевград, Бургас, София, 
Шумен, Стара Загора. 
Заради тях, четящите деца, екипът на сайта ще продължи да публикува в сайта нови каузи и заглавия 
на книги с тестове! 
Цялостна представа за сайта и проекта може ВСЕКИ да получи като посети www.chetidari.bg 
 
 
 
 
 

 



Първият Обучителен он-лайн семинар на ИУ Дистрикт 248 за Президенти, Секретари и 
Ковчежници се проведе на 29.05.2021 год. Първото виртуалното обучение протече много стегнато и 
успешно в Zoom платформа. 

 

Чеърмен 2020/21 г. Марияна Петракиева откри Семинара с химна на Р България и Химна на 
Инър Уийл България, звън на Камбаната и Молитва. Отправи към всички участници вдъхновяващ 
поздрав: 

“Скъпи Приятелки, 

Добре дошли на нашето първо виртуално обучение за Президенти, Секретари и Ковчежници на 
Инър Уийл Д248 България! 

Изказвам моите сърдечни поздравления и благопожелания за избирането ви на тези отговорни 
постове във вашите клубве за 2021/2022 ИУ година. За вас това ще бъде преживяване и опит, които 
ще запомните за цял живот. Хубаво е, че нашата организация следва ротационния принцип на 
работа и ръководство. Това укрепва и развива нашата дейност на клубно ниво...Необходимо е 
приемственост и развитие! Промяната, която ни водеше тази година беше позитивна, приемлива и 
реалистична в тези наистина променящите се времена. Тя даде нови идеи, нов ентусиазъм, нова 
мотивация, която винаги е полезна за разрастването на Инър Уийл. Да бъдеш Президент и да водиш 
клуба е най-важното и възнаграждаващо преживяване....изискващо сериозна работа и 
отговорности. Колкото повече знаем за Инър Уийл, за нейната история, за текущата работа и за 
бъдещите планове....толкова по-вдъхновени ще бъдем да реагираме позитивно на 
предизвикателствата. Трябва да създадем познаване и усещане за Инър Уийл и за нашата работа, да 
популяризираме дейностите си в обществото като привличаме и други неправителствени 
организации в нашите градове и публикуваме в медиите. Трябва да споделяме нашите дейности и с 
нашите семейства, приятели и съседи. Нашите ПР връзки трябва да бъдат отлични.Приятелки, 
младостта е нашето бъдеще, а жените са неотменна част от обществото, на които семейството и 
обществото разчита“. 

 

 

 

 

 



 След, което Чеърмен Марияна Петракиева направи обзор на дейността на Дистрикт 248                                                                                                                             
за 2020/21 година, която премина под знака на темата “ВОДИ ПРОМЯНАТА“. 
Дневният ред протече в две части: 

Обща част 

# Kратък обзор за дейността на Дистрикта. Действащи проекти и развитие - Чеърмен Марияна 
Петракиева. #Основни насоки в развитието на Интернешънъл Инър Уийл през следващата 2021/22 
ИУ година. Новата тема за 2021/22 г. “PINK FIRST”- национален представител Елена Захариева. 
#Новият проект за следващите три години „STRONG WOMEN-STRONG WORLD” - Елена Захариева 

Групово обучение по направления – Президенти, Секретари и Ковчежници в различни часови зони с 
ментори Марияна Петракиева, Снежанка Желязкова и Ивета Билева. 
Полезен и вдъхновяващ обучителен семинар за новите лидери на клубовете от Дистрикта. 
Чеърмен Марияна Петракиева в заключителните си думи : „Инър Уийл е огромно, мощно движение, 
изпълнена с живот организация на жени, които имат силата да направят позитивни промени за 
добруването на обществото. 
Изминаха единадесет месеца от ИУ 2020/2021 година, наситени с толкова работа, ангажираност, 
последователност и благодарност! Дистрикт 248 обединил всичките си клубове има повод за 
гордост от добре свършената работа в това трудно време. 
Предстои Вашата година! 
Запомнете Нека да бъдем изпълнители.... да сме горди с нашата Организация и да бъдем силни. 
След като водихме тази година промяната, би следвало да постигнем РАВНОПРАВИЕ И ВЪРВИМ 
НАПРЕД  КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО. 
Вие сте вдъхновяващи лидери и мотиватори, който ще постигат резултати. 
Нека да използваме всяка възможност, за да постигнем най-доброто. 
Пожелавам на вас и на всички членове на вашия клуб една прекрасна, силна и магнетична година за 
развитие и съвършенство! „ 
 

  
  

Празнично настроение в Инър Уийл Варна Еуропея при смяна на Огърлицата в  деня на 
Шести рожден ден на клуба 



Инър Уийл клуб Варна Еуропея   празнува 6-ти рожден ден сред природата с близки и приятели  в 
комплекс „Извори“. Празнично протече и церемонията по смяна  на Огърлицата. Приятелките 
благодариха  на Евдокия Ненкова - Президент 2020/21г. за цялата отдаденост към клуба през 
годината и за нежната "строгост" и постоянство, с които ги обединяваше около каузите им. 
Пожелаха на новия  Президент Даниела Йорданова - Холм  2021/22 IW година да е изпълнена с 
много пътувания до близки и далечни клубове и много поводи, нa които да носи с гордост 
огърлицата на Клуб Варна Еуропея. 

                           
 

 

 
 
  Инър Уийл клуб Стара Загора Берое беше гост на празник по случай завършване на учебната 
година "В света на приказките" на ученици от първи клас на Второ основно училище „Петко Р. 
Славейков“ гр. Стара Загора. Децата показаха, че са прочели книгите, които са получили като 



подарък от приятелките. Представиха драматизация на три приказки и отговаряха много 
ентусиазирано на въпроси по тях. Зареждащ и вълнуващ празник. 
 

        
 

           
 

 
 
 

На международния празник на детето 1-ви юни, Дамите от ИНЪР УИЙЛ клуб БАЛЧИК, 
избраха да зарадват децата от Детско отделение в МБАЛ Балчик. След предварително допитване до 
завеждащ отделението посетиха малките пациенти, които след първоначалното притеснение, 



приеха подаръците с усмивка и детска благодарност. Приятелките не са забравили и децата в 
неравностойно положение от Дома и предадоха на техния възпитател любимите им шоколади   

  

  

   

    

 

 
  
 
 

 
В Деня на детето Дамите от ИНЪР УИЙЛ КЛУБ ДОБРИЧ случиха добри дела . 

 



 В Детско отделение на МБАЛ град Добрич, по стара тяхна традиция, зарадваха децата с книжки и 
сладки изкушения, попълниха и библиотеката с книжки. И какво по-прекрасно да видиш радостта, 
усмивките и чистия смях на малките слънца. 
"Благодарим на дамите от Инър Уийл Клуб Добрич и Сладкарници Хит, че направиха пациенчетата 
ни щастливи на празника им!" 
 
 

  
   
Станаха и част от инициативата на Община Добрич - посветена на първи юни-Празник на 
професиите. Деца, рисуващи професии, бои, моливи, цветове, вдъхновение, хубава музика - и 
всички заедно рисуваха с тях! Приятелките споделиха : 
„Да се свържем с детето в нас, да поживеем по детски - с лекота, в радост, спонтанно и в игра - 
прекрасно е! 
Най-скъпият ни дар - нашите деца - са нашите безценни учители за Живота!“ 
 
 
 

  
  
 
  ИНЪР УИЙЛ КЛУБ ЕТРОПОЛЕ организира детско парти за деца в неравностойно положение  
по случай Първи юни. 



За четвърта поредна година  Дамите от Инър Уийл Етрополе организира детско парти за деца в 
неравностойно положение по случай 1- ви юни Международния ден на детето. Чудесна инициатива, 
с която са стоплили детските сърчица и са ги направили щастливи. 
 

     

      

               
Семейството на Инър Уийл Клуб Добрич се увеличи с още един член - Ваня Ризова 

 



 
Сърца отворени за ДоброТворене и заедно случване, така дамите от Клуба пазят духа на 
приятелство, подкрепа и готовност да създават и заразяват с Добрите си каузи. 
"Заедно да Водим Промяната"- толкова скъпо и ценно звучи темата на годината!  
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

 

ИНЪР УИЙЛ КЛУБ БУРГАС приключи Конкурсът „ Моята любима Буква“  с награждаване в 
деня на Детето 1-ви юни. 



За втора поредна година, по случай Деня на българската писменост, във Фейсбук се проведе онлайн 
конкурсът „Моята Любима Буква“, който беше организиран от Инър Уийл Клуб Бургас. С него 
организаторите целят по - интересен начин да провокират въображението и любовта на децата към 
буквите. Този път в конкурса имаше и специална задача – да се използват морски съкровища.Много 
от децата бяха ги нарисували, а други, които отделиха повече време за рисунката си, бяха ги събрали 
от морския бряг и ги залепили. Тази година се включиха 70 дечица от различни  училища и градини, 
като имаше участници от други градове, та дори и от българско училище в Испания. Поради 
удължаването на конкурса с една седмица, награждаването се проведе не на 24 май, а на 01.06 и 
това стана в двора на галерия „Георги Баев“. Награждаването започна с химна на Република 
България, Молитва на Инър Уийл и реч на президента на клуба Людмила Кудева. Събитието 
продължи с раздаване на 12 награди от паст президента на клуба Павлина Гилмановска: 3 – за 
първо, второ и трето място в категория детски градини, 3 в категория училища до 4-ти клас. В тези 
категории, наградите бяха ваучери от книжарница „Хеликон“ на стойност съответно 80 лв., 60 лв. и 
40 лв. Имаше и 5 награди за най-харесвани рисунки във фейсбук и една награда за Специална 
рисунка в тези категории децата получиха специални енциклопедии за рисуване. В конкурса се 
включи и майстор-пекар Деница Георгиева от пекарна „Майстор Пекар – Бургас“. Тя беше 
подготвила за всяко дете вкусна буквичка от хляб, с което искаше да допринесе и тя нещо към 
инициативата на Инър Уийл Клуб Бургас. Мъничетата  бяха много щастливи, а родителите два пъти 
по-горди.Всички се разделиха с добро настроение и пожелания да се видят догодина отново в 
следващия конкурс „Моята Любима Буква“ За деня на детето наградихме децата за успешно 
представя зазауспешнопредставяне в конкурса "Моята Любима Буква". Участваха 70 деца всички 
получиха грамоти, а 12 от тях и награди.  

 

 

   
 
 
 

Дамите от Инър Уийл клуб Ботевград по дългогодишна традиция зарадваха малките си 
приятели от ЦДЦМУ Ботевград по повод 1 юни с персонални подаръци и лакомства. На центъра и 
персонала дариха работно облекло и частично обзавеждане за една от стаите им. 



Инициатива, която имаха за 24-ти май, поради спазване на мерките в България ще връчат грамотите 
и паричните средства на наградените учениците в различни дни през месец юни. 
 

 

 
 
 

Инър Уийл клуб Пловдив - спонсор на юбилейния концерт на СУ "Любен Каравелов" 



На 10.05.2021г. Дамите от ИУК Пловдив присъстваха на грандиозен спектакъл в Античния театър на 
Пловдив - Празничен концерт по случай 85 годишнината от създаването на Средно училище "Любен 
Каравелов" - гр. Пловдив - с мотото "Пазители на фолклора". 
Фолклорният танцов състав на училището неведнъж  е присъствал на техни тържества и 
мероприятия,затова  ги спонсорираха с парични средства за  юбилейния им концерт. 
 

 
 
 
 

Двадесет години празнува Инър Уийл клуб Видин  в служба, приятелство и отдаденост 



 

 

Дамите от Унър Уийл  клуб Видин отбелязаха юбилейните 20 години от създаването на клуба. 
Тържество на приятелството, елегантността и отдаденост в служба на обществото.  Двадесет години 
- време, година след година  Приятелките работят с ангажираност, последователност  и 
удовлетвореност. Инициират благородни каузи, подават ръка и вдъхват надежда . Честит юбилей 
скъпи Приятелки! Водете промяната към още по добро! Чеърмен2020/21 г Марияна Петракиева бе 
скъп гост и съвмести обиколката по клубовете с чудесният празник. 

                                                                                           

 

 

Инер Уил клуб Шумен - церемония по предаване на огърлицата 



 Инер Уийл клуб Шумен отчита една година наситена с добротворство, щедрост и отдаденост в 
служба към обществото. Година в която всички те "Водиха промяната" и с делата си оставиха трайна 
следа в живота на техния град. 
Инер Уил клуб Шумен предаде огърлицата на новия борд за 2021/2022 Инър Уийл година : 
Президент - Даниела Димитрова 
Секретар - Лариса Димитрова 
Ковчежник - Лили Каракашева 
Паст Президент - Труфка Димитрова 
Желаем успех на новия Борд, нека бъде креативен, мъдър и в дух на Приятелство да води клуба 
"Напред към съвършенство". 

 
   
 
 
 

 

 

 



ИНЪР УИЙЛ КЛУБ ЯМБОЛ ЗАЕДНО С РОТАРИ КЛУБ ЯМБОЛ на РОТАРИАНСКИ УИКЕНД В ЧЕСТ НА 
МЕСЕЦА НА ПРИЯТЕЛСТВОТО 

 

 
 
 
 
 
 
 

На 05 и 06-ти юни 2021г. в местността „Дрънчи дупка“, Ротари клуб-Ямбол организира 
първия за настоящата Ротарианска година приятелски уикенд. В събитието взеха участие както 
голяма част от членовете на клуба, така и дамите от Инър Уийл клуб Ямбол. Ротарианският уикенд 
започна със състезание по спортен риболов, което беше спечелено безспорно от Радостина 
Георгиева, уловила във водоема на хижата впечатляващ екземпляр на сом, тежащ повече от 7 
килограма. На почетната стълбица на майсторите - риболовци с по - малък, но също така паметен 
улов се наредиха Христо Янков Христов и Христо Атанасов Христов. Президентът на клуба арх. Стоян 
Жечев връчи почетните награди на призьорите, споделяйки с присъстващите своята радост от 
възможността отново през юни заедно да честваме Месеца на ротарианското приятелство съгласно 
Ротарианския календар. Ротарианското тържество продължи с посещение на местните 
забележителности и с дегустация на уловените риби, и на избрани блюда от традиционната 
Странджанска кухня. 
 

 

 

 

 



Инър Уийл клуб Стара Загора Берое откри изложба на детски рисунки участващи в 
Дистриктния проект "Води промяната - твори добро" 
 Завладяваща изложба - рисунки на деца от Стара Загора, участници в Националния конкурс на Инър 
Уийл, Дистрикт 248 България "Води промяната-твори добро"! Покори ни не само талантът на децата, 
но и техните послания за един по-добър свят изпълнен с доброта, любов, положителни емоции и 
хармония. Официален гост на събитието бе омбудсманът на Стара Загора г-жа Надежда Чакърова. 
Благодарим Ви, прекрасни деца! Вие сте нашата надежда! 

                    

                              
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Церемония по смяна на Огърлицата проведе ИНЪР УИЙЛ Свищов  и отпразнува Осми рожден 

ден на клуба 

                                              

В деня на Приятелството 09.06.21г. толкова подходящо за провеждане на церемонията по 
предаване на Огърлицата, Дамите от ИУК Свищов празнуваха от сърце.Защото ПРИЯТЕЛСТВОТО е 
онази междуличностна връзка, която се изразява в сътрудничество и подкрепа, взаимно уважение и 
привличане, както и прояви на помощ в случай на нужда или криза. Церемонията премина в чудесна 
атмосфера. Дамите показаха своята признателност и благодарност към Борд 2020/21г./Президент Д-
р Румяна Николаева; Секретар Ралица Сирашка и Ковчежник Галина Захариева за отдадеността през 
тази не лека година.Те Водиха клуба към Промяната! 
 Президент Д-р Румяна Николаева, която водеше клуба с присъщата и организираност, отговорност и 
голямо сърце  предаде Бижуто  на Д-р Любомира Първанова .   
 
 



   
 
 
 
 

 
 
 
Новият Борд 2021/22 от Дами с открити сърца, елегантни и финни в поведението си, дадоха заявка, 
че ще продължат Промяната към Красота и Съвършенство.  
Президент –Любомира Първанова; Секретар – Елена Йорданова  и Ковчежник – Диана Стоилова.  
Успех през новата Инъруийлска година! 
 

  
 
 Прекрасното настроение  беше  допълнено от удоволствието и удовлетворението от  приемането на 
НОВИТЕ ЧЛЕНОВЕ в клубната ни общност. Три  прекрасни Дами – ИскраГайдарова, Биляна Емилова и 
Цветелина Владимирова , които изразиха амбицията и желанието си  да работят и живеят с идеите 
на Инър Уийл . Президент Румяна Николаева им връчи значките и всички ги аплодираха с „Добре 
дошли скъпи Приятелки“. 
 



     
 

                                 
 
Изненадата подарък към новите членове,беше 30 мин презентация с мултимедия - обзор за целия 
осем годишен период на дейността и празниците от създаването на ИУК Свищов, подготвено от 
Редактор ИУ Дистрикт 248 - Краси Флорева .                                                 
 Толкова вълнуващо, полезно, забавно, припомнящо цялата съпричастност и всички добрини, които 
не спираха да правят Приятелките  с цялата си любов и всеотдайност.  
Празникът продължи с честването на рождения ден на Клуба! Една вечер изпълнена с много 
настроение и красиви отношения. 
 Борд 2020/21 и Руми Николаева направиха мил жест към всички с подаръци сувенири и една 
прекрасна торта, около която се събраха, протегнали приятелски ръце.   



               

      

                     
 

      
Дамите от ИУ клуб Варна Еуропеа, с радост и удоволствие прегърнаха идеята на 

Националния конкурс за детска рисунка "Води промяната - твори добро“ на Д248 България. 
Споделен с педагозите на група "Звънче" на ЦДГ № 3 "Звездичка" в гр. Варна и приет с ентусиазъм от 
тях, конкурсът се превърна в истински празник за възпитаниците ѝ. В обсъждане на общочовешките 
ценности г- жа Илиева и г- жа Боболова с много финес и любов са разлистили творческия потенциал 
на малчуганите. Така в чисти мисли от детските ръце са се родили истински шедьоври. Всяка 
рисунка в цвят и форми разказва за техния свят на приятелство, доброта, съпричастие, подкрепа, 



взаимопомощ. Всяка рисунка е придружена от текст, разказващ историята ѝ. Много топлота, много 
нежност и радост си доставиха взаимно. 

 
 
Всички участници в конкурса получиха сертификати от Велина Христова, Организатор международни 
връзки на Д248, а ИУ клуб Варна Еуропеа допринесоха за техните усмивки подарявайки им книжки и 
лакомства. Благодарствените адреси за директора на ЦДГ №3 "Звездичка" и възпитателите на 6 
годишните художници са тяхната искрена признателност за отзивчивостта, усърдието и доверието. 
                                         
 
 

                                         
   
 
Инър Уийл клуб Стара Загора Берое на гости НУМСИ "Христина Морфова" 
За пореден път децата от детска театрална студия "Метроном" при Национално училище за 
музикални изкуства "Христина Морфова" гр. Стара Загора напълниха душите на Приятелките и ги 
просълзиха с невероятните си изпълнения. По случай успешното завършване на учебната година те 
получиха от тях подарък - мултимедиен проектор марка ACER на стойност 799 лв. Всички деца, 
участници в музикално - поетичния спектакъл "Четем и се учим на добро" получиха грамоти за 
невероятната емоция, която  доставиха и за талантливо пресъздадените чудни истории от книжките, 
които им подариха. Благодарствена грамота бе връчена и на г-жа Розета Величкова за доброто  
партньорство пред учебната 2020/2021 г. 



.  

                                               
 

Инър Уийл клуб Видин подкрепят спортуващите деца 

Волейбол с Владо Николов - Видин - 11.06.2021г. 
ВК""Бдин - Вида" със съдействието на Община Видин и РИО - Видин, организира празник на децата, 
трениращи волейбол с участието на бившия капитан на националния отбор по волейбол на мъжете. 
Най - малките волейболистки от ОУ "Иван Вазов", СУ "Цар Симеон Велики", СУ "П.Р.Славейков", ОУ 
"Любен Каравелов" и ППМГ "Екзарх Антим I" активно участваха и показаха волейболни умения, 
висок дух и дисциплина. 



За старанието си получиха медали, връчени от великия Владо Николов и Борислава Борисова - зам. 
кмет на Община Видин, а лакомствата бяха подсигурени от дамите на Инър Уийл клуб Видин. 
Днес всички бяха победители, но истинските битки тепърва предстоят. Легендарният Владо Николов 
успя да зарадва децата на Видин и дано присъствието му е заразително да " заразява" всички 
бъдещи волейболисти с неговия хъс за игра, пример за отдаденост и дисциплина. 
Поздравления за всички участници и весело лято! 
 

 
 
 
 

  
 
      
 
 

12 юни 2021 г - прекрасен ден за Инър Уийл клуб Стара Загора 
В тесен кръг на посветените, заради все още епидемиологичната обстановка,  дамите от ИУК Стара 
Загора, на прекрасно организирано от Борда на клуба парти и със специалното участие на Чеърмена 
на Д 248 Марияна Петракиева, отбелязаха своята 20 годишнина с торта, балони, подаръци. Имаше и 
мултимедия-обзор за 20-те години служба, благодарение на Пламена Николова и Светослава 
Стоилова 



   
                     
         Чеърмен Марияна Петракиева връчи престижната награда и значка на IIW "Маргарет Голдинг" 
на тяхната съгражданка и почетен член на клуб ИУ СтараЗагора, достойната Мария Жекова.  
 „Тя е виден представител на обществото ни и по високите критерии за удостояване с наградата 
Маргарет Голдинг Инър Уийл Клуб Стара Загора представи нейната номинация с огромно уважение 
и с идеята, че такава награда ще бъде наистина значим знак за отдадеността на личността й към 
другите. Тя я заслужава, защото като обикновен човек, не разполага с много богатства, но има 
огромно човечно сърце, което не се колебае да дари единственото нещо с голяма парична стойност 
в живота си на децата на града, на младите дарования, за да развиват талантите си без да изпитват 
затруднения. Дарявайки с любов, г-жа Жекова доставя радост и щастие, учи младото поколение да 
бъде добро, да помага, да вярва в добротворството и се надява да бъде заразителен пример за 
извършване на добри дела, в полза на общността. 
Тя си заслужи да бъде както оценена най-високо, така и да получи известност сред дамите от Унър 
Уийл в света, раздали себе си с любов към обществото и особено към децата, единственото най-
ценно и свидно.“ 

                                                
                                                  
В знак  на признателност към основателките Снежана Шопова, Живка Стоянова, Геновева Баръмова, 
Светла Апостолова получиха от Президента на клуба Росица Йовчева прекрасни колажи! 
 



                         
 
          Всички Паст Президенти получиха грамоти за безкористната служба през годините Снежана 
Шопова, Живка Стоянова, Геновева Баръмова, Светла Апостолова Спаска Арабаджиева, Стефка 
Петрова, Димана Видева, Елеонора Червенкова, Галя Ангелова. .. 
 
 
 

 
 
   А на всички дами имаше по един прекрасен подарък - чаша с логото на клуба и торбичка с био 
мента от градината на Президента! Чеърмен Марияна Петракиева подари от името на Д 248 
послание и роза - значка символ на приятелство  Приеха и пет прекрасни дами, които останаха 
възхитени от всичко случващо се - пред очите им премина историята, настроението, 
приемствеността и приятелството на клуб Стара Загора 

                                      
Прекрасен ден с чаша шампанско и с много надежда за бъдещето!Приятелките заявиха: 
„Горди сме, че сме част от този успешен клуб, който се променя смело, стъпвайки на здрави основи! 



Отдавайки от свободното си време и енергия, ние градихме и градим нашето бъдеще и това на 
града ни със съзнанието, че животът е прекрасен когато си щастлив, но още по-хубаво е, когато 
други са щастливи благодарение на теб. 
Да имаш какво да дадеш... и след 20 години.“ 
  
 

    
 

 
 
 



Инър Уийл клуб Добрич - Предаване на щафетата, която наричат "Служене, Приятелство, 
Добротворство" 
 Една различна година, нови условия, новото време, адаптация. Президент Силвия Димитрова 
сподели:“ Време, в което осъзнах ценните неща, ценните случвания, ценните приятелства, които 
идват и остават. Смислените отношения, смислените действия и каузи - по темата на Клуба " 
Здравето като личен избор и отговорност". 
И защото: Правим промяната през себе си, такава каквато искаме да видим в света. 
И защото и социалното общуване и Служене е част от малки стъпки и # Стандартът Здраве 
Благодаря ви, момичета !“ 

   
 
 

Инър Уийл клуб Димитровград - празник на Приятелството и Добротворството- Предаване на 
огърлицата 2021.Приятелките споделят: 
„В тези трудни за всички ни времена, едно от най-хубавите неща, които ни се случиха е, че успяхме 
да съхраним приятелството в клуба и да се движим напред, водени от основните цели на клуба - в 
полза на обществото и в името на Приятелството!“  

 
   
   
 
 
 



Колелото на ротацията се завъртя и в ИНЪР УИЙЛ клуб ПЛОВДИВ.Приятелките си пожелаха 
вдъхновение и добри дела под мотото  на годината:  PINK FIRST-Напред към съвършенство. На добър 
час по пътя на приятелството на всички клубове в ИУ Дистрикт 248/България . 
 

                     
 

 
 

                    
Инър Уийл клуб Плевен – празнична церемония по предаване на Огърлицата 



Приятелките от ИУК Плевен на 22.06.2021 проведоха церемонията по предаване на 
огърлицата в празнична обстановка и с поглед към новата Инъруийлска година. С надежда и вяра, че 
ще бъде успешна, по добра и по красива. Пожелаваме успех на новият Борд 2021/22г.  

  

 
 
 

 
                          
 

                      
 



На 23.06.2021г. дамите от Инър Уийл клуб Балчик официално направихa тържество по 
размяна на огърлицата на Президента. 

Елисавета Мартинова в празнична обстановка и камбанен звън връчи огърлицата на новия 
Президент на клуба за 2021/2022г. Бевърли Смит! Всяка Приятелка получи своя комплимент от 
Елисавета, а те на свой ред и подариха колаж отразяващ ангажиментите и през годината! Лента на 
Асистент на Президента получи и Майк Смит с обещанието да асистира подобаващо! Срещата 
завърши с камбанен звън от Президент 2021-22г.  

 

                 
 

            
 

                
 



ИНЪР УИЙЛ клуб СТАРА ЗАГОРА –БЕРОЕ удостои  със званието Почетен член на клуба 
оперната прима Стефка Минева. 

Незабравима вечер посветиха Дамите от ИУК Ст.Загора – Берое  на творчеството на голямата 
оперна певица Стефка Минева, почетен член на Инър Уийл клуб Стара Загора - Берое! Усмивки, 
възторг и сълзи от щастие! Благодариха  на  г-жа Минева за честта, която им  оказа да станете техен  
почетен член и затова, че споделя техните благородните идеи и каузи!  

 

    
     

 



Инър Уийл клуб Бургас участва с дарение в съвместен проект на Интеракт с Ротари клуб Бургас 
Приморие. 
 Организиран беше волейболен плажен турнир като събраните средства са за подпомагане на приют 
за бездомни животни.  

 
 

   
 

На 17.06.2021 г. Инър Уийл клуб Пловдив финализира проекта ''ЗАСАДИ ДЪРВО'' 
Проектът е по идея на нашата приятелка Марияна Стоева. Средствата за него бяха събрани на 
благотворителна вечеря-базар,на която бяха разпродадени кулинарни изкушения, предоставени от 
дамите от клуба. Присъстваха и членове на Ротари клубовете от града с техните семейства. Заради 
противоепидемичната обстановка се наложи да отложим изпълнението на проекта. Но той вече е 
реализиран. Облагородихме външно пространство от двора на у-ще ''Свети Седмочисленици'', като 
подготвихме терена и засадихме брезички, иглолистни дръвчета, а заедно с учениците от втори клас 
засадихме храстовидни растения. 
Беше малък празник както за нас, така и за децата. 
По-късно вечерта проведохме церемонията по предаване на огърлицата. 
Тържеството премина в приятелски дух, с много смях и веселие. 
 
 

 . 
 
  



 
   

На 24.06.2021г. сe състоя тържествена церемония по  предаването на огърлицата в Инър 
Уийл клуб Казанлък. Приятелките благодариха  на паст президента Антония Славова и борда за 
добрата организация и добрите дела, осъществени в трудната ковид обстановка в помощ на 
нуждаещите се. Пожелаха успех, добра екипна работа и вдъхновение на новия борд и новия  
президент Надежда Славова. Дамите споделиха: „Вярваме, че както винаги досега, ще следваме 
мотото, че заедно можем повече и ще доказваме с дела и инициативи, че силните жени правят света 
по-силен и по-добър. На добър час по пътя на добротворството и приятелството пожелаваме на 
нашия клуб и на всички нови президенти и бордове на Инър Уийл клубовете в България. Успех, 
момичета!”  

        



 

 
Отчетна конференция и церемония по предаване на Огърлицата се проведе на 
26.06.2021година в град Шумен  
 

 

На 26.06.2021г в Конферентна зала „Тича“на  Гранд хотел Шумен се проведе Отчетната 
конференция на Инър Уийл Дистрикт248 България. Чеърмен 2020/21 г. Марияна Петракиева 
поздрави всички присъстващи  и обяви дневният ред. Отчетът на Чеърмен Петракиева  бе основен 
момент при протичане на конференцията и представен като мултимедийна презентация с текст и 
снимки с  информация за дейността на всички клубове на Дистрикта.                            Чеърмен 
Марияна Петракиева  изрази удовлетворение от добре свършената работа през изминалата нелека  
и различна инъруийлска  година. Подчерта, че въпреки невъзможността да се срещаме на живо, 
всички годишни дистриктни събития бяха проведени по най правилния начин .                                                                
Ковчежник 2020/21 г. Ивета Билева представи финансовият отчет за годината.                 
Националният представител на Дистрикта 2020/21 Елена Захариева запозна присъстващите делегати 
чрез доклад за всичко проведено от ИИУ и с новата тема на годината „Pink First“-Напред към 



Съвършенство“. Отчет за приключилия успешно Национален Проект Конкурс за рисунка „Води 
Промяната - Твори Добро“ направи Координатора на Проекта Велина Христова. 

 

 

Церемонията по предаване на Огърлицата  се проведе тържествено вечерта на 26.06.2021г. в 
ресторанта на Гранд хотел Шумен. Чеърмен 2020/21 г. Марияна Петракиева, която през годината ни 
Води към Промяната с всеотдайност и открито сърце предаде Бижуто  на новият Чеърмен 2021/22 г. 
Елена Захариева с пожелание за успешен мандат и да води всички Приятелки от Дистрикта,  Напред 
към Съвършенство. 

  

 

Новият Изпълнителен Комитет 2021/2022  на Дистрикт248 прие мандата с отговорност и ентусиазъм 
за една успешна ,мирна и в разбирателство инъруийлска година.    



       

                           

Любезните домакини от ИУК Шумен ни поднесоха една вечер изпълнена с изненади, елегантност и 
добро настроение. 

 

 

И на празник като на празник..            



     

 

Прекрасно завършване на тържеството сплотени в прегръдка, изпълнявайки  химна на Инър Уийл 
пред  красивата торта с послание „Напред към Съвършенство!“  

 
 

Националният Проект на Дистрикт248  Конкурс за рисунка „Води Промяната – Твори Добро“ 
приключи успешно. Поради огромният интерес и желание за участие от страна на децата от цялата 
страна бе удължен срока  за финализиране и обявяване на резултатите. Темата се оказа 
вдъхновяваща и благодатна, което накара  малките творци да се замислят за доброто в живота и да 
му дадат израз в рисунките си. Текстовете, които ги придружаваха също  заслужават подобаващо 
внимание и ще бъдат събрани заедно допълнително  и предоставени  на публиката,като едно 
вдъхновяващо послание  от децата към нас възрастните. За определяне на наградите бе определено 
пет членно жури – от художници, педагози , артисти, поети и психолог. Координаторът на Проекта 
Велина Христова изпрати послание с благодарност към всички деца –участници:  „Скъпи малки 
художници, за нас е чест и удоволствие  да получим вашите творби! Надяваме се, че каузите на 
доброто и промяната, ще ви вдъхновяват и за напред! Радваме се, че обединяваме усилията си и 
създаваме прекрасния нов свят заедно! Поздрави от целия ИК2020/21 за участието и свежите идеи, 
които ни развълнуваха истински! Летете на крилата на въображението и надеждата, за доброто ни 
общо бъдеще! Със старанието, смелостта и таланта си –за нас ВСИЧКИ СТЕ ПОБЕДИТЕЛИ!“ 
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Церемония по предаване на Огърлицата в Инър Уийл клуб Стара Загора - празник на 
Приятелството 

 На 28.06.2021г. ИУК Стара Загора връчи мандат на новия си Борд и беше предадена огърлицата на 
следващия Президент на клуба – Лора Янкова. Това се случи на официална церемония в компанията 
на приятелите от Ротари, Ротаракт и Интеракт. 
След годините, 20 на брой, изпълнени с толкова сериозни и значими проекти и с толкова 
благородни каузи, в които клубът участва, новият Президент и Борд на клуба приеха като 
изключителна отговорност да продължи тази активна дейност, името на клуба да продължи да бъде 
символ на добротворство и да буди доверие. 
„С много настроение, подаръци, с пожелания да бъдем здрави, да имаме една прекрасна година, да 
озарим в розово всичко и всички около нас – семействата, приятелите, нуждаещите се, премина 
чудесното тържество, а новият Борд получи като подарък „цветен“ кораб с издути от попътен вятър 
платна. 
На добър час на всички клубове и техните нови ръководства, нека успехът бъде с нас, а доброто - да 
е безкрайно!“ 



    

 
         

 
ИНЪР УИЙЛ клуб СОФИЯ  с празнично предаване на Огърлицата и приемане на нов член. 

На 29.06.2021 г, се състоя предаването на огърлицата  от Президента на Инър Уийл клуб София, през 
изминалия предизвикателен мандат 2020/2021 г., Виктория Вакова на новия Президент за 
2021/2022 г. - Виолета Мачева - Райколеску, която тържествено обеща пред всички да продължи 
упоритата и успешна работа на Виктория. 



   
 
Узунова от вокална школа “Зорница” заедно с известни певци като Орлин Павлов, Маги 
Джанаварова, Преслава Пейчева отново в помощ на Фондация “Надежда за“Национална 
Кардиологична Присъстваха Илина Илиева, Мари Лазарова, Калина Вапцаова, Гергина Кьосева и 
Мария Петкова, която дамите приветстваха като нов член в благотворителния женски клуб. Добре 
дошла Мария! 
   
Приятелките благодариха от сърце на Виктория, че успя да съхрани енергията и приятелството в 
клуба и организира дамите успешно дори и през изминалата трудна за всички година! През 
изминалата година Инър Уийл клуб София успя да: 
 - дари предпазни шлемове на нуждаещи се болници в България 
 - да осъществи успешна on-line кампания Деца помагат на деца в помощ на Надежда за малките - 
Hope for the Little Ones, при която през юни 2020-та година събра над 5000 лева за изоставените 
бебета, за които се грижи фондацията 
- да организира коледен благотворителен on-line концерт отново в помощ на Фондация “Надежда за 
малките”, по време на който събра над 4000 лева 
- участва в кампанията “Плюшено мече” като дари играчки и дрешки на деца в нужда  
-  участва в кампанията “Дари обич”, която създаде прекрасната малка певица Елица Болница 
София. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Предаване на Огърлицата в Инър Уийл клуб Ловеч. Дамите от ИУК Ловеч направиха едно 
прекрасно тържество на красотата и приятелството при предаване на Огърлицата.  Президент 
2020/21 Мариела Георгиева се обърна  с думи на благодарност към клуба за добрата работа и 
всички каузи ,всички добри  дела и емоции,които са си доставили през годините.Успешен мандат на 
Новият Президент2021/22 Магдалена Петракиева и Борд! 

    

                         

                 
 
 



ИНЪР УИЙЛ клуб РУСЕ  предаде Огърлицата на едно красиво място Средновековен град 
Червен . Приятелките потънали в сръб по своята Светлана и окуражени от идеите  да правят добро в 
следващата година  си обещаха  да се обичат. 
Новият президент на клуба  се обърна към приятелките:  
„Благодаря за оказаната ми чест да бъда ваш Президент!    
Благодаря и на Светлана Вълкова, светла да е паметта й, която ни събра, сложи началото  и беше 
първият Президент на този клуб! Тя остава в сърцата ни завинаги като изключителено всеотдаен 
приятел и човек, пътешественик и добротворец! На добър ни час! Да умножим доброто в Света!“ 
 
 

 
 

 



 
 
 

Скъпи приятелки, завършихме една година, в която Водихме Промяната! Бяхме 
Промяната и Промяната беше в нас! Да си пожелаем Приятелството  да е това, което 
ни води напред  и да носим усмивката, надеждата, протегнатата ръка за помощ и 
добрите дела! Когато сърцата ни са отворени и вярата в доброто е силна, то нека 
това да ни амбицира  още повече да работим в посока международно разбирателство и 
взаимопомощ и да ни прави достойна част от ИИУ, което е истинската същност на 
Международната ни Общност! И нека както се казва в нашата Молитва “Цялото 
човечество да бъде изпълнено с Доброта, Живот ,Мир и Любов“. Да Бъде!                              
Силни жени  за Силен Свят! Красиви в мислите и действията си нека вървим Напред към 
Съвършенство! „PINK FIRST” 
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Редактор 2020/21 Дистрикт 248 
 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                         


