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دنی��ای توپ گرد در چهار گوش��ه ک��ره خاکی از جایگاه��ی بس رفیع 
برخوردار است و عالقه مندان بی شماری برایش سرودست می شکنند 

و اخبار مستطیل سبز را با ولع و اشتهای تمام قد دنبال می کنند.
در ای��ن رهگذر جام جهانی به عنوان معتبرترین فس��تیوال ورزش��ی ، 
منزلت باالیی دارد و قوت قلب عمیق میلیونها ش��یفته فوتبال اس��ت . 
بهرحال در اوج جام جهانی 2018 در سرزمین تزار ، منطقه جوادیه نیز 
شاهد و ناظر رقابتهای گل کوچک میان بچه های 12تا16 ساله بود که 

نگاه بسیاری از عالقه مندان را بخود معطوف کرد.
انجمن محل��ی جوادیه با همکاری ش��هرداری منطق��ه 16 تهران در 
برگ��زاری جام جهانی در جوادیه نقش اساس��ی داش��ت ، ضمن اینکه 

علی چیتگری یکی از فعاالن این منطقه جنوب ش��هر در برگزاری این 
پیکارها تالش بی حدو حصری از خود نشان داد.

تیم های فرانس��ه ، بلژیک ، ارژانتین ، انگلیس ، پرتغال ، ایتالیا ، روسیه 
، ایران ، هلند ، ژاپن ، س��وئد ، المان ، برزیل و اس��پانیا دراین مس��ابقات 
تماشایی و بی ریا حضور داشتند که در سه گروه در فرهنگسرای بهمن 

به رقابت برخاستند .
 در نهایت تیم اس��پانیا به مقام نخست رس��ید و هلند و برزیل به ترتیب 

دوم وسوم شدند و تیم بلژیک بعنوان تیم اخالق انتخاب شد .
می رس��یم به روز پایانی که با حضور چهره های فاخر و نام آش��نای این 
منطقه مستعد ، برخی از مسووالن منطقه 16 و خانواده بازیکنان با شور 

و حال خاصی برگزار و طی آن به نفرات تیم های برتر جوایزی داده شد.
کریم ش��اهرودی ، رضا رجب��ی ، محمد رزمجو ،فره��اد کاظمی ، رضا 
استرکی ، منصور فریاد شیران ،سرهنگ محمد علی فرجی ، جعفر علی 

قلیان ، مصطفی ابطحی ، حسین صفا ،
حسین کدخدایی ، رضا و احمد میرزاییان و...در مراسم باشکوه پایانی 
حضور داش��تند . ضمن اینکه اس��تاد اکبر مالکی نیز به عنوان میهمان 
ویژه در این آیین ش��رکت داشت که حضور ایشان رنگ و بوی خاصی به 

آن ارزانی کرده بود.  
بد نیست بدانید در جریان این آیین کتاب " جام جهانی در جوادیه " اثر 

داود امیریان نیز به تیم های برتر و مهیمانان ویژه اهدا شد .
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