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در محله

توسط شهرداري منطقه اجرا ميشود

تورهاي گردشگري مختص
ايتام

چهارشنبه  9مرداد  1392شماره 467

تورهاي يكروزه گردش��گري وي��ژه ايتام منطقه در روزه��اي ماه مبارك
رمض��ان برگزار ميش��ود .ب��ه گزارش خبرنگار همش��هري محل��ه ،معاون
فرهنگ��ي و اجتماعي ش��هردار منطقه گف��ت« :اين تورهاي ي��ك روزه به
م��دت 12روز در روزه��اي ماه مبارك رمض��ان و با حض��ور ايتام منطقه

برگ��زار ميش��ود .در اين تورها ،ايت��ام با حضور در مجموع��ه برج ميالد
از دلفيناري��وم اين مجموعه بازدي��د ميكنند«».ش��هابالدين صابونچي»
از ط��رح اكرام ايت��ام در منطقه در م��اه رمضان گفت و اعطاي س��بدهاي
فرهنگي و غذايي را از جمله كمكها به خانواده ايتام اعالم كرد.

حميد استيلي و بهنام ابوالقاسم پور در مسابقه فينال فوتسال
شوراياران مناطق شهر تهران در منطقه ما حضور داشتند

رقابت ورزشي معتمدان
محلههاي پايتخت
امیر جواهری

سوت آغاز مسابقه

چند س�الي اس�ت كه از برپايي مس�ابقات فوتبال و فوتس�ال جام رمضان نوجوانان و جوانان منطقه
ميگذرد .مسابقات پرهيجان و به ياد ماندني كه خيلي از گروههاي ورزشكار محلههاي مختلف منطقه را
به هم وصل كرد .جذابيت اين ماجراي ورزش�ي به گوش ش�وراياران و مديران محلهها كه رسيد آنان هم
تصميم گرفتند با راهاندازي تيمهاي فوتسال شوراياران و مديران محله پا به توپ شوند تا هم ورزش كرده
باش�ند و هم به اين وسيله به هم نزديكتر ش�وند .هفته گذشته ورزشگاه «آيدين نيكخواه بهرامي» در
منطقه ما ميزبان مسئوالن ورزشي شهرداري و شوراياران چند منطقه پايتخت بود تا فيناليستهاي اين
مسابقات با هم به رقابت بپردازند .راستش را بخواهيد اين موضوع نه تنها براي همشهري محله بلكه براي
«حميد اس�تيلي» و «بهنام ابوالقاسم پور» پيشكسوتان باشگاه پرسپوليس و تيمملي فوتبال نيز آنقدر
جذابيت داشت كه چند ساعتي وقتشان را در اين ورزشگاه بگذارنند.

ساعت 18:30

ساعت 20

درحالي كه هياهوي بسياري فضاي ورزشگاه نيكخواه بهرامي را دربرگرفته است ،به احترام نواي
ملكوتي اذان مغرب همه ورزش��كاران و تماشاچيان ساكت ميش��وند .با تمام شدن اذان ،مسئوالن
شهرداري ،شوراياران ،ورزشكاران و اهالي مرزداران يك صدا دعاي فرج را ميخوانند و روزه را با چاي و
نان و پنير باز ميكنند .پس از افطار تماشاچيان به جايگاه مخصوص ميروند ،تيم فوتسال منطقه 11
خود را براي مسابقه گرم ميكنند و اعضاي شوراياري منطقه  15درباره نحوه بازي با سرمربي صحبت
ميكنند .همين هنگام داور مسابقه نگاهي به ساعت مياندازد و با دميدن در صوت ،تيمها را به زمين
فرا ميخواند .داور مسابقه پس از جمع شدن ورزشكاران سكه را براي تعيين تيم شروعكننده بازي
به هوا پرتاب ميكند .به اينترتيب بازي را تيم منطقه  15آغاز ميكند كه همراه با ضربه بازيكنان به
توپ سر وصداي تشويق تماشاچيان سالن را پر ميكند.

ساعت 20:45

رقابت شوراياران چند منطقه

«سيدحس��ن زاهدي» مديرتربيتبدني ش��هرداري
منطق��ه به همراه كارشناس��ان ورزش مش��غول تدارك
مراس��م افطار براي اهالي و مهمانان اس��ت .گروهي در
حال نص��ب تابلوها و گروهي ديگ��ر مدالها و لوحهاي
تقدي��ر را آم��اده ميكنند .عدهاي ه��م در حال چيدن
ميزهاي پذيرايي هستند .براي اينكه از چند وچون اين
مسابقه بيشتر مطلع شويم ابتدا سراغ مدير تربيتبدني
ش��هرداري منطقه ميروي��م و درباره ه��دف برگزاري
اين مسابقه و مس��ابقات جام رمضان شهرداري منطقه
ميپرس��يم .او ميگويد« :مديريت ش��هر ته��ران از هر
فرصت��ي براي توس��عه ورزش و فرهنگس��ازي عمومي
اس��تفاده ميكند .روزهاي پربركت ماه رمضان بهترين
فرصت براي انجام فعاليتهاي ورزش��ي است .به همين
دلي��ل رقابتهاي ورزش��ي محلههاي منطق��ه در قالب
230تيم با مش��ارك بيش از 4هزار نفر از اهالي منطقه
برگزار كرديم كه خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت».
زاهدي درباره مسابقه امروز هم توضيح ميدهد« :امشب
در رقابتهاي فوتس��ال ش��وراياري و مديران محلههاي
مناطق بيس��تودوگانه شهر تهران ،تيمهاي مناطق 15
و  11پ��س از صرف افطار ،براي مش��خص ش��دن مقام
اول و دوم��ي به مصاف يكديگر ميرون��د .عالوه براين،
تيم ش��وراياران منطقه  12هم كه مقام س��وم اين دوره
از مسابقات را كسب كرده در اين برنامه حضور دارد».

ساعت22

مسئوالن ورزش
و پيشكسوتان فوتبال
هم ميرسند

تيمهاي برتر وارد ميشوند

تقريباً همه چيز براي افطار حاضر اس��ت .اهالي محله م��رزداران در گروههاي مختلف وارد
ورزش��گاه ميشوند .مس��ئوالن به رس��م مهماننوازي مقابل ورودي ورزشگاه منتظر مسئوالن
ورزش ش��هرداري تهران و تيم ش��وراياران و مديران 4منطقه ايس��تادهاند .اعضاي تيم منطقه
 5بهعنوان نخس��تين تيم وارد ورزشگاه ميش��وند و بهترتيب تيمهاي مناطق 11 ،15و  12به
ورزش��گاه ميآيند .اعضاي تيم فوتسال ش��وراياري منطقه ما هم كه در مراحل ابتدايي حذف
ش��ده در ورزش��گاه حضور دارند« .سيدحامد حسيني» دبير دبيران ش��وراياران منطقه درباره
برگزاري اين برنامه و وضعيت ورزش منطقه ميگويد« :بهطور كلي ورزش به 2دسته حرفهاي
و همگاني تقس��يم ميشود .دستاندركاران ورزش حرفهاي مشخص هستند و برنامهريزيهاي
خاصي را دنبال ميكنند .اما ورزش همگاني براي سالمت شهروندان محلههاست .در اين عرصه
فعاليتهاي متعددي از جمله توسعه سرانهها ،فعاليتهاي ورزشي و چمنهاي مصنوعي انجام
گرفته است».او ميافزايد« :منطقه ما در عرصه ورزش روند رو به رشدي داشته است ،بهطوري
ك��ه اكنون تم��ام محلههاي منطقه به امكانات ورزش��ي و حداقل ي��ك زمين چمن مصنوعي
دسترسي دارند».

در دقيقههاي اول بازي ،تيم منطقه11
ت��وپ را وارد دروازه منطق��ه 15ميكند.
ورزشكاران آنقدر درگير بازي هستند كه
اص�ل ً
ا متوجه ورود «س��يدمحمد آقامير»
رئيس س��ازمان ورزش شهرداري تهران و
معاونانش نميشوند .البته قرار بود او براي
صرف افطاري و تماشاي بازي در ورزشگاه
حض��ور داش��ته باش��د .با آمدن س��رزده
«حميد اس��تيلي» و «بهنام ابوالقاسمي»
پيشكس��وتان فوتبال ك��ه از اهالي محله
م��رزداران هس��تند ،جمع ورزش��كاران و
ورزش دوستان جمعتر به نظر ميآيد.

