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Okullara spor salonlar› kazand›rmak ve
gençleri spora teﬂvik etmek amac›yla baﬂlat›lan
“Gelece¤imiz Sporla Büyüsün” projesi
kapsam›nda Bahar ﬁöleni düzenlendi.
Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen ﬂölende
judo, taekwondo, güreﬂ ve karate sporcular›n›n
gösterileri büyük be¤eni toplad›.

OKULLARA spor salonlar› kazan- Spor kulübü milli tak›mlara en fazla
d›rmak ve gençleri spora teﬂvik etmek sporcu yetiﬂtiren dünyan›n en büyük
amac›yla baﬂlat›lan “Gelece¤imiz Spor- kulübüdür. Alt›n ve gümüﬂ madalyalala Büyüsün” projesi kapsam›nda Bahar r› alan sporcular›m›z buralardan ç›k›ﬁöleni düzenlendi. Cebeci Spor Komp- yor. Sultangazi'den yetiﬂecek sporculaleksi'nde düzenlenen programa Sultan- r›m›z da ülkemizi temsil ederek bizleri
gazi Kaymakam› Ali Uslanmaz, ‹BB sevindirecek; gurur kayna¤› olacakt›r” .
Spor Kulübü Baﬂkan› Ahmet Hamdi
Programda konuﬂan Sultangazi KayÇaml›, Sultangazi Belediye Baﬂkan Yar- makam› Ali Uslanmaz da dünyan›n en
d›mc›s› Fevzi Dülger, AK Parti
büyük spor kulübünün halk›n
‹lçe Baﬂkan› Suzan Da¤lar Cihizmetine aç›lmas›ndan büyük
van, ‹stanbul Emniyet Müdür
sevinç duyduklar›n› söyledi.
Yard›mc›s› Haydar Karsuvaran,
Uslanmaz, “Sporla milletine
‹lçe Emniyet Müdürü Ufuk Kadevletine sahip ç›kan nesiller
yadelen, ‹lçe Milli E¤itim Müyetiﬂtirmek istiyoruz. Çocukladürü ‹brahim Demir, ö¤retmenr›m›z› sokaklardan kurtaran
ler, ö¤renciler ve veliler kat›ld›. MUZAFFER BATUMLU sporun her zaman destekçisiProgramda konuﬂma yapan
yiz” ifadelerini kulland›.
‹BB Spor Kulübü Baﬂkan› Ahmet HamProgramda 75. Y›l Ortaokulu ö¤rendi Çaml›, pilot bölge olarak Sultanga- cilerinin sundu¤u halk oyunlar› göstezi'de baﬂlat›lan projenin baﬂar›l› oldu- risi be¤eni toplad›. Judo, güreﬂ, taek¤unu söyledi. ‹lk etapta bin 14 ö¤renci- wondo ve karate sporcular›n›n haz›rlaye ulaﬂ›ld›¤›n› kaydeden Çaml›, “Ço- d›¤› gösteriler de büyük alk›ﬂ ald›.
cuklar›m›z›n uyuﬂturucu, sigara gibi
“GELECE⁄‹M‹Z SPORLA
kötü al›ﬂkanl›klardan uzak kalarak
BÜYÜSÜN” PROJES‹
sporla tan›ﬂmalar›n› sa¤lad›k. DisiplinSultangazi Kaymakaml›¤›, Sultangali sportif çal›ﬂmalarla bedenleri ve zihinleri güçlendi. Ahlak ve maneviyat› zi Belediyesi, ‹lçe Milli E¤itim Müdürkendisine düstur edinmiﬂ bir kulüp lü¤ü, ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü ve ‹stanolarak di¤er ilçelerde de projeyi sürdü- bul Büyükﬂehir Belediyesi Spor Kulübü iﬂbirli¤inde yürütülen proje kapsarece¤iz” dedi.
Sultangazili sporcular›n Türkiye'nin m›nda ilçedeki okullarda spor salonlagururu olaca¤›na vurgu yapan Çaml›, r› oluﬂturuldu. ‹lk etapta 12 okulda aç›ﬂunlar› söyledi: “Projeyle beraber 2322 lan salonlarda çeﬂitli branﬂlarda binlerö¤rencimiz sporla meﬂgul oluyor. ‹BB ce ö¤renciye sportif e¤itimler verildi.
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‹BB Spor Kulübü Baﬂkan› Ahmet Hamdi Çaml›, pilot bölge olarak
Sultangazi'de baﬂlat›lan projenin baﬂar›l› oldu¤unu söyledi. ‹lk etapta
1014 ö¤renciye ulaﬂ›ld›¤›n› kaydeden Çaml›, “Çocuklar›m›z›n uyuﬂturucu,
sigara gibi kötü al›ﬂkanl›klardan uzak kalarak sporla tan›ﬂmalar›n›
sa¤lad›k. Disiplinli sportif çal›ﬂmalarla bedenleri ve zihinleri güçlendi.
Ahlak ve maneviyat› kendisine düstur edinmiﬂ bir kulüp olarak
di¤er ilçelerde de projeyi sürdürece¤iz” dedi

