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На 8 юли 2011 г. се навършват
20 години от смъртта на

Поклон пред паметта му !
От семейството

Костов

Никола
Димитров

От 25.06.-03.07.2011
год. в КК „Албена” се
проведе състезание по
шахмат – най-силният
турнир в България за та-
зи година. Наградният
фонд бе в размер на 28
000 euro, което привле-
че много и качествени
състезатели. Участваха
270 шахматисти от 38
държави, 25 елитни гро-
смайстори от цял свят
– Иван Чепаринов
(член на щаба на Весе-
лин Топалов през 2005
год., когато става свето-

вен шампион), Алек-
сандър Делчев и Борис
Чаталбашев (национал-
ни състезатели). Сред
чужденците личаха име-
ната на израелския гро-
смайстор Максим Род-
щайн, арменеца Аветик
Григорян и Константин
Лупулеску – румънски
гросмайстор.

ШК „Балчик” също
имаше свой представи-
тел – майстора на спор-
та Найден Добрев (по-
бедител от първия бал-
кански фестивал през

2010 год.) Сред тази ком-
пания на Найден му бе-
ше изключително труд-
но. Все пак той се пред-
стави на обичайното до-
бро ниво. Постигна 5
победи и 2 ремита. Нап-
рави престижно реми на
гросмайстор Евгени Ер-
менков – бивш шампи-
он на България. Играта
на Найден е много кра-
сива. Спечели партии с
прекрасни жертви на
фигури и пешки.  Бих
искал да му благодаря за
достойното представяне

и да му пожелая успех в
предстоящия ІІ-ри Бал-
кански фестивал.

В края ще цитирам ду-
мите на първия офици-
ален шампион по шах-
мат в света Вилхелм
Щайниц: Шахматът не
обича слабите духом.
Той е сложна игра, изи-
скваща много труд, ми-
словни усилия и щател-
но изследване. Само че-
стната, неприятна и бо-
лезнена критика може
да ви отведе към целта.

Красимир КИРЧЕВ

ÕIÕ ìåæäóíàðîäåí òóðíèð ïî øàõìàò
“ÀËÁÅÍÀ 2011”

„Всеки текст е фикция”
– твърди големият ар-
жентински писател Хор-
хе Борхес. За добро или
не толкова, красивата из-
мислица /текстът, литера-
турата/ често е не само
фантазия и реалност в
пленително единство, а
предчувствие за нещо
предстоящо и непреодо-
лимо. Както това се слу-
чва със следващия малък
разказ. Защото фикция-
та понякога се сбъдва,
макар и с тъжен край…

Сън
Вървя под дъжда. Ти-

чам под дъжда. Мокри-
ят пясък дращи босите
ми крака. Главата ми те-
жи от дългите мокри ко-
си. Клепачите ми се зат-
варят от стичащите се
струйки вода. Душата

ми е вик и болка, и тъга.
Сърцето ми е кълбо от
преплетени нишки на
отчаяние и страх, на мъ-
ка и любов.

Морето бучи, вълни-
те се блъскат в брега и
отново се връщат в без-
крайността вече укроте-
ни, загубили своята си-
ла и мощ като моите ми-
сли. Те се блъскат в гла-
вата ми, борят се една с
друга, не ми дават по-
кой. И накрая всички те
се обединяват в един-
единствен въпрос – За-
що, защо, защо?

Тичам под дъжда. Ня-
мам представа колко е
часът. Времето е спря-
ло за мен, животът е
спрял. Дори и дъждът
почва да спира. Само
въпросите не спират.

Защо ме остави, мили
мой? Какво е животът
без теб – една безкрай-
на нощ, едно море без
бряг, една гора без път.
Тичам. Босите ми крака
ме водят към безкрай-
ността. Вълните обливат
вкочаненото ми тяло, за-
ливат гърдите ми, раме-
нете ми, усещам соле-
ния им вкус върху уст-
ните си. Те ме обгръщат,
целуват ме, носят ме на-
пред и все напред. Боле-
знен стон се изтръгва от
гърдите ми.

Отварям очи. Чувам
спокойното ти дишане
до мен. Нима всичко е
било сън? Усмихвам се.
Галя топлата ти длан.
Любими мой, не ме ос-
тавяй никога, никога.

Лилия ВЛАЕВА

Ñúí

Седмото издание на
Спартакиадата за учите-
ли в Албена ще преми-
не под патронажа на
министър-председателя
Бойко Борисов, съобщи
председателят на Бъл-
гарската работническа
федерация “Труд, спорт
и здраве” Десислава
Ягодин. Официалното
откриване на спортния
форум ще бъде на 7 юли
от 9.30 часа, а в 11 часа

Извършва хидроизолация на покриви по
всички технологии, ремонт на покриви, монтаж
на конструкции, монтаж на улуци, водосточни

тръби, монтаж на ламарина, битумни
керемиди, ондолин, монтаж на гипс картон, на

теракот и фаянс;довършителни работи
За всички дейности отстъпка от 10 %,

с договор и гаранция

Òåë:0899 175 266
0887 716 779

Фирма “Хаджиев” гр. Добрич

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !
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ще бъде поставено нача-
лото на състезанията в
отделните спортове. Ще
бъдат раздадени общо 9
комплекта с отличия в
турнирите по мини фу-
тбол, плажен волейбол,
тенис на маса, шахмат,
плуване, стрийтбол, те-
глене на въже, дартс, ле-
ка атлетика.

В Спартакиадата ще се
включат 450 учители от
цялата страна, като тази

година ще има и между-
народно участие. Край
морето сили ще преме-
рят преподаватели от
Полша, Румъния и Па-
лестина.

Спортният фест в
Перлата на родното ни
Черноморие е органи-
зиран от Българската ра-
ботническа федерация
“Труд, спорт и здраве”
и Синдиката на Българ-
ските учители.       /Б.Т/

Супермаркет
Предлага на своите клиенти

разнообразни стоки на

промоционални цени.

За контакти: 0579/7 65 11 /3-1/

 „Фреш”

Íåâåðîÿòíà ôîòîèçëîæáà
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На 1 юли 2011г. в Бо-
таническата градина
на Двореца бе откри-
та невероятната фо-
тоизложба на Симо-
на Грошевска, родом
от Търговище, живе-
еща понастоящем в
София.

На входа на градина-
та ни посрещнаха две
прелестни девойки в
бяло с факли в ръцете.

Из цялата градина са
композирани над 20
пана с размери около
4 кв.м. с изображения
на красиви жени с цве-
тя на главите, на шия-
та, на ръцете. Идеята
на изложбата е да се
покаже ненадминатата
красота на природата и
нейния най-нежен,
прекрасен продукт -
жената. Две млади мо-

мичета раздаваха кар-
тички, изработени от
рециклирана хартия, в
която са втъкани семе-
на на растения. Карти-
чките могат да се заса-
дят и да поникне от тях
красота.

За откриването на
изложбата бяха дошли
много граждани, които
неприятният хладен
дъжд не можа да спре

да разглеждат фотопа-
ната на талантливата
фотографка Симона
Грошевска. На високо
ниво беше музиклани-
ят акомпанимент с кла-
сическа музика и кетъ-
рингът на три изиска-
ни шатри.

Изложбата можете
да видите до края на
месец юли и август.

Маруся КОСТОВА




