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براي حمايت از هنرمندان صورت گرفت

برپايي نمايشگاه نقاشي
در برج ميالد

نمايش��گاهي از آثار  14هنرمند معاصر بنام كش��ور در حوزه نقاش��ي با
هدف حماي��ت از هنرمندان و معرفي آنها در مجموعه فرهنگي برج ميالد
برپا ش��ده است .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،اين نمايشگاه شامل
 ۴۲تابل��وـ نقاش��ي متعلق ب��ه هنرمندان بن��ام معاصر از جمل��ه منوچهر

مسابقهبيسابقه
امس��ال براي دومين بار مس��ابقهاي جالب توجه در محدوده منطقه برگزار ميشود و
آن هم مس��ابقه آذينبندي محلههاي مختلف است كه با عنوان جشنواره «شوق انتظار»
منتظر شركت ساكنان محلههاست .مدير اداره فرهنگي و اجتماعي ميگويد« :اين مسابقه
براي هرچه باش��كوه برگزار شدن جشن نيمه شعبان و زنده نگه داشتن سنت آذينبندي
كوچهها و خيابانها برپا ميشود .روند اجرايش هم به اين شكل است كه مدير هر محله
از ميان خيابانهاي اصلي آن محله نمايي از زيباترين چراغاني و آذينبندي را با گزارش
تصويري به اداره فرهنگي و اجتماعي منطقه ارسال ميكند و در نهايت از ميان  31محله،
 3محله بهعنوان گزينههاي برتر انتخاب و از دستاندركاران آذينبندي آن محلهها تقدير
ميشود ».براي شركت در اين مسابقه هنوز وقت داريد .اگر فكر ميكنيد آذينبندي كوچه
شما جذابيت بصري بااليي دارد ميتوانيد همين حاال دست به كار شويد و با گرفتن چند
عكس و بردن آنها به دفتر شوراياري محلهتان در اين مسابقه شركت كنيد.
جشنواره ورزش و تفريحات در بوستان نهجالبالغه
امسال ساكنان منطقه براي شركت در جشنهاي نيمه ماه شعبان گزينههاي بسياري
براي انتخاب دارند .اگر نميخواهيد به بوستان واليت يا برج ميالد برويد ،همين بوستان
نهجالبالغه هم پذيراي شماس��ت .چون در اين بوستان جشنواره ورزش و تفريحات ويژه
نيمه ماه ش��عبان برگزار ميش��ود .اين جشنواره كه ش��امل بخشهاي مختلف تفريح و
سرگرمي و ورزش است به مدت  10شب از اول تير تا  10تير ادامه دارد.
در طليعه ظهور شركت كنيد
برنامههاي نيمه ماه شعبان در منطقه ما تنها به جشنهاي تفريحي و سرگرمي خالصه
نميشود ،چون دستاندركاران اداره فرهنگي و اجتماعي شهرداري منطقه به حوزه فكري
هم وارد شدند و مسابقات مختلفي را براي اين بخش در نظر گرفتهاند« .فرشاد شهيدزاده»
در توضي��ح اين برنامهها ميگويد« :مس��ابقه طليعه ظهور يكي از برنامههاي ويژه منطقه
اس��ت كه در  3بخش كودك ،جوان و خانواده برگزار ميشود .خانوادهها ميتوانند براي
ش��ركت در اين مسابقه كتاب قيام و انقالب حضرت مهدي(عج) نوشته استاد مطهري
را از كتابخانه نزديكترين سراي محله تهيه كنند و با مطالعه اين كتاب و
پاسخ به سؤاالتش در اين مسابقه كتابخواني سهيم شوند».
فرهنگسراي ابنسينا را فراموش نكنيد
س��اكنان خيابان ايران زمين يا اهالي ديگ��ر دومين تكه پايتخت كه
پ��اي ثابت برنامهه��اي تنها فرهنگس��راي منطقهمان هس��تند ميدانند
مناس��بتي نيست كه در اين فرهنگس��را برنامهاي براي آن برگزار نشود و
نيمه شعبان يكي از همان مناسبتهاي ويژه است كه مسئوالن فرهنگسرا
ب��راي آن برنامههاي جال��ب توجهي را برگزار ميكنن��د« .مريم مواليي»
مس��ئول روابطعمومي فرهنگس��راي ابنس��ينا ميگويد« :جشن نيمه ماه
ش��عبان در اين مركز با جش��نهاي مختلفي همراه است كه مهمترين آن
در ش��ب تولد امام زمان(عج) اجرا ميش��ود .اين برنامه شامل جنگ ويژه،
شب شعر و رونمايي از يك كتاب مرتبط با مهدويت است .در بخش جنگ
ويژه مولوديخواني ،مس��ابقه تفريحي و سرگرمي ،اجراي موسيقي زنده و
شب شعر تدارك ديده ش��ده كه عالقهمندان ميتوانند استعدادهاي خود
را محك بزنند».
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شيباني ،سيراك ملكونيان ،فريده الشايي ،واحدخاكدان ،مصطفي دشتي،
س��االر احمديان ،محمد رحيمي ،كيومرث قورچي��ان ،معصومه بختياري،
حس��ين احمدي نس��ب ،مريم تق��يزاده ،عليرضا آدم ب��كان ،عليرضا ملك
جعفريان و طاهر نيكخواه ابيانه است.

چه دعايي كنمت بهتر از اين...
هر سال جش��نهاي تو ميآيند و ميروند ،اما خبري از تو
نيست .اين زبان حال بسياري از منتظران حضرت مهدي(عج)
است .ش��ايد فرهنگ انتظار هنوز براي خيلي از ما جا نيفتاده
باش��د ،اما منتظراني هستند كه پنجش��نبهها را به اميد ظهور
حضرت در صبح يكي از همين جمعهها سر به بالين ميگذارند.
حيفمان آمد كه در نيمه ماه ش��عبان و تولد امام عصر(عج) از
دعاهاي منتظرانش بينصيب بمانيم .براي همين هم به نداي
دل چند نفر از هممحلههايمان گوش دل فرا داديم.
صبا اكبري 7 ،ساله از صادقيه
خدايا من از امام زمان(عج) خيلي چيزها شنيدم و ميدونم
كه خيلي كارها ميتونه بكن��ه .براي همين ازش ميخوام كه
زودتر بياد و بچههاي فقير و اونايي كه تو فلسطين هستند رو
نجات بده.
علي طوسي 26 ،ساله از شهرك غرب
نفرين به جنگ ،خسته شديم از ديدن تصوير ظلم در جهان.
خس��ته ش��ديم از اينكه هر روز بايد بشنويم كه غيرنظاميان و
م��ردم بيگناه قرباني قدرت ميش��وند .بيا و با آمدنت ريش��ه
جنگ و ظلم را از جهان بركن .بيا كه زمان ،زمان آمدن توست
و ديگر از دست كسيكاري بر نميآيد.
فرشته نادري 55 ،ساله از سعادتآباد
عمر ما كه گذش��ت 55 ،س��ال گذشت
و خبري از تو نش��د .به ح��ق دعاهاي
عهدي كه هر روز برايت بر سر سجاده
ميخوان��م ،تا س��ر به بالي��ن مرگ
نگذاشتهام ،بيا.

