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مدرسه امداد رئيس سازمان جوانان جمعيت هالل  احمر از افزايش سطح ايمنی و کاهش خطرپذيری در مدارس کشور با تکيه بر تربيت تيم های دانش آموزی آماده برای 
مقابله با حوادث خبر داد و گفت: «طرح ملی دادرس پيشرفته از ابتدای  سال جديد تحصيلی در مدارس برای دانش آموزان دوره دوم متوسطه برگزار می شود.» 
به گزارش ايرنا، شــهاب الدين صابونچی با اعالم اين خبر افزود: «طرح ملی دادرس پيشرفته (دانش آموزان آماده در روزهای سخت) برای دانش آموزان پايه نهم 
به بعد طراحی شــده که برخی از اهداف آن توسعه و ترويج ظرفيت های خودامدادی در ميان دانش آموزان، ساماندهی تيم های اوليه مديريت بحران مبتنی بر 
دانش آموزان آموزش ديده توانمند و برخوردار از مهارت های کار گروهی و دسترسی به اهداف واالی کارگروهی اجتماعی و روانشناسی به منظور رشد و پرورش 

روحيه مسئوليت پذيری، همدلی و مشارکت جويی در بين دانش آموزان است.» 

اجراى طرح ملى
 دادرس پیشرفته در 

دوره متوسطه

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در روزهـاى پـس از بـروز یک 
حادثه، کـودکان بـه حمایت و 
مراقبت بیشـترى نیـاز دارند. 
ممکـن اسـت خیلى بترسـند 
و فشـار زیـادى بـه آنهـا وارد 

باشد. شـده 

شــهروند|  مشــعل المپیاد هالل احمرى ها روز شنبه 
روشن شد؛ دور نهایى مسابقاتى که مرحله اول آن در سطح 
استانى چندماه پیش برگزار شد و این روزها تیم هاى برگزیده 
استان ها در سطح کشورى با هم به رقابت مى پردازند. مشعل 
این بازى ها توسط فرشاد پیوس بازیکن سابق تیم ملى فوتبال 
و تیم پرسپولیس روشن شــد که نوید یک دوره مسابقات 
جدى و رســمى را مى دهد. رقابت ها در وهلــه اول با هدف 
ارتقاى نشاط داخلى سازمان و کارکنان جمعیت هالل احمر 
برنامه ریزى شده و قرار اســت دوستى هاى اعضا و کارکنان 
هالل احمر را بیشــتر و ارتباطات آنها را گســترده تر کند و 
نهایتا همه درکنار هم درجهت تحقق اهداف بشردوســتانه 
جمعیت تالش کنند. فضاى ورزش و بازى هاى گروهى که به 
چاشنى رقابت و انگیزه نشان دادن توانمندى ها گره مى خورد، 
نتیجه اش مى شود پیشرفت کل مجموعه. هزینه کردن براى 
تقویت روحیه و ارتقاى آمادگى جســمانى نیروهاى نهادى 
که اولین پاسخگو در بالیا و مخاطرات طبیعى است، بیشتر 
از این که خرج کردن پول باشد، سرمایه گذارى است؛ و بدون 
 شــک هالل احمر به عنوان نهادى که در بین جامعه داراى 
مقبولیت و جایگاه اجتماعى خوبى اســت، مى تواند از این 
سرمایه گذارى براى ارتقاى راندمان کارى همه اعضاى خانواده 
خود استفاده کند. دقیقا همان چیزى که در روزهاى برگزارى 
المپیاد ورزشــى کارکنان و اعضاى هالل احمر شــاهد آن 
هستیم. رقابت هاى تیمى و انفرادى درحالى برگزار مى شود 
که هالل احمرى ها در حین رقابت هــا، روابط عمیق ترى با 
همکاران خود در استان هاى دیگر شکل مى دهند و همین 
صمیمیت ها مى تواند راهگشاى مسائل و دغدغه هاى مهم 
جمعیت هالل احمر در دیگر حوزه ها شود. از منظرى وسیع تر 
نیز مى توان گفت این مسابقات چشم انداز برگزارى مسابقات 

جهانى براى اعضاى هالل احمر و صلیب ســرخ اســت؛ در 
پایان این دوره و ادامه المپیادهاى حرفه اى در سال هاى آخر 
مى توان با تشــکیل تیم ملى هالل احمر این طرح را در قالب 
مسابقات دوره اى و با حضور دیگر کشورها در سطح بین المللى 
برگزار کرد تا شاهد آغاز اتفاقات خوب از جنس صلح و دوستى 

در دنیا باشیم.

دور نهایى المپیاد ورزشى هالل احمر که به مناسبت دهه 
فجر شاهد برگزارى اش هستیم، در دو بخش اعضا و کارکنان 
با حضور 350 خواهر و 350 برادر در 6 رشته تنیس روى میز، 
والیبال، دارت، شنا، فوتسال و فوتبال دستى برگزار مى شود. 
البته ســهم بانوان در این رشته ها تنها ســه رشته والیبال، 
تنیس روى میز و دارت است. رشته هایى که خانم ها بیشتر 
طرفدارش بوده اند. البته بانوان در این دوره براى نخستین بار 
است که در المپیاد هالل احمر به رقابت مى پردازند و پیش از 
این مسابقاتى در سطح استانى نداشته اند. در بخش مردان، تا 
رسیدن به این دوره حدود 140 مسابقه در سطوح مختلف 

استانى و منطقه اى برگزار شده است.
شور و هیجان عضو جدانشدنى مســابقات ورزشى است؛ 

کسى که از تلویزیون هم مســابقه فوتبال یا والیبال را نگاه 
مى کند هم، نمى تواند آرام و بى سروصدا تیم مورد عالقه اش 
را تشویق کند. این هیجان و اشتیاق در ورزشگاه و دیدن بازى 
از نزدیک به مراتب بیشتر است. درست مثل فضایى که بر یکى 
از سالن هاى والیبال بانوان رقابت هاى المپیاد هالل احمرى ها 
حاکم است. صدا به صدا نمى رسید؛ جمعیت زیادى در سالن 
سرپوشــیده والیبال حضور ندارند اما تشویق ها و فریادهاى 
طرفدارى از تیم ها، به قدرى اســت که قبل از ورود به سالن 
تصور مى کنى بــا انبوهى از جمعیت مواجه خواهى شــد. 
سرجمع شاید 100نفر در سالن هستند اما فضا به قدرى با 
نشاط و پر از تحرك بود که توجه هر غریبه اى را جلب مى کند.

در بازى هاى گروهى که زمان مسابقه زیاد نیست و فرصت 

براى امتیازگرفتن و جبران عقب افتادگى از تیم حریف کمتر 
است، حساسیت ها بیشتر و تشویق ها هم مهمتر است. انصافا 
هم اندك جمعیتى که در ســالن حضور دارند، در تشــویق 
و روحیه دادن با شعارهایشــان کــم نمى  گذارند. بازیکنان 
هم دو تیم اســتانى هم که با دل و جــان تالش مى کنند از 
ثانیه هاى اســپک، سرویس پرشى و ســرعتى و ضربه هاى 
چکشى نهایت اســتفاده را براى امتیازگرفتن داشته باشند. 
زمان هاى استراحت بین ست هاى بازى درکنار صحبت هاى 
مربى و  گوشــزدکردن نکته هاى فنى، بساط سلفى گرفتن 
با هم تیمى هــا و بازیکنان رقیب پهن اســت و همه چیز با 
خنده هاى از ته دل همراه است. در یک عبارت کوتاه مى توان 
گفت صمیمیت و رفاقت در کنار رقابت جدى، فضاى غالب بر 

بازى هاى المپیاد کارکنان و اعضاى هالل احمر است. 
حضور فرشاد پیوس، به عنوان رئیس کمیته استعدادیابى 
این المپیاد از نکته هاى مهم برگزارى این رقابت هاى حرفه اى 
است؛ کسى که سابقه عضویت در هالل احمر را دارد، در کنار 
نظارت بر روند برگزارى مســابقات در کشف استعدادهاى 
ورزشى هالل احمر به سرپرست ها و مربى هاى استانى تیم ها 
کمک مى کند. مراسم اختتامیه این المپیاد ورزشى قرار است 
با حضور دکتر پیوندى رئیس و محمود رضا پیروى، دبیرکل 
جمعیت هالل احمر روز سه شنبه در مجموعه ورزشى حجاب 
برگزار شود و همه خانواده هالل احمر امیدوارند این فرصت ها 
براى ارتقاى نشــاط و ایجاد همبستگى بیشتر در جمعیت 

هالل احمر در سال هاى بعد هم ادامه داشته باشد. 

در المپیاد 3 روزه جمعیت هالل احمر چه مى گذرد؟

نوید اتفاقات خوب
 از جنس صلح و دوستى

 

وگو
ت 

شــهروند|  فاطمه بى باك، رئیس اداره دانشــجویى ســازمان جوانان گف
هالل احمر است؛ کســى که مدیریت  اجرایى رقابت هاى بانوان در نخستین 
مسابقات کشــورى کارکنان و اعضاى جمعیت هالل احمر را برعهده داشته 
و بر تمــام رقابت هاى بانوان نظــارت دارد. بى باك که خودش پیشکســوت 
هالل احمر محسوب مى شــود، در گفت وگو با «شهروند» که مشروح آن را در 
ادامه مى خوانید، از شکل گیرى دوســتى هاى جدید و ارتباطات گسترده تر 

هالل احمرى ها از هر قومیتى به واسطه این بازى ها مى گوید. 
 درمورد رقابت هاى بانوان و حضور خانم ها در این المپیاد توضیح 

مى دهید؟
مسابقات بانوان در سه رشته والیبال، تنیس روى میز و دارت برگزار شده که 
هر کدام از این رشته ها در گروه هاى جداگانه اعضا و کارکنان برنامه ریزى شده 
است؛ در بخش اعضا 16 تیم حضور داشــتند و در بخش کارکنان سه تیم از 
استان هاى مختلف رقابت دارند؛ در بازى هاى روز اول این مسابقات، در رشته 
تنیس روى میز 15 نفر از اعضا و 10 نفر از کارکنان حضور داشتند؛ در این رشته، 
رقابت ها انفرادى بود. ابتدا مسابقات دوره اى برگزار شد و مرحله بعد به صورت 

حذفى بود.
 چه استان هایى در والیبال بانوان حضور دارند؟

مســابقات والیبال، دور مقدماتى را روز یکشــنبه شــاهد بودیم که چهار 
گروه چهار تیمى با هم به رقابت مى پردازنــد. از هر گروه دو تیم به مرحله  
یک هشتم مى رســند و نهایتا تیم هاى برتر طى بازى هاى تک حذفى و 
تیم هاى اول، دوم، سوم و چهارم در روز پایانى مشخص مى شوند. گروه 
اول، قزوین و فارس، خراسان جنوبى و قم را شامل مى شود؛ خوزستان، 

زنجان، آذربایجان شــرقى و بوشــهر گروه دوم هستند. ایالم، 
سمنان، کهگیلویه و مازندران گروه سوم و گروه چهارم 

این رقابت ها هم خراسان رضوى، اردبیل، چهارمحال  
و گلستان را شامل مى شود که شنبه مرحله اول 
به پایان رسید و دو تیم اول هر گروه در روز دوم 
به رقابت پرداختند. در بازى هاى روز دوشنبه، 
مرحله یک هشــتم، چهار تیــم برتر انتخاب 
مى شوند، از بین این چهار تیم، برنده ها براى 
فینال رقابت مى کنند و بازنده ها براى سومى 

و چهارمى.
 در دوره اول که چنــد ماه پیش در 
استان قم برگزار شد، چرا بانوان حضور 

نداشتند؟
در حــوزه بانوان چون تعــداد متقاضى ها 
براى حضور در رقابت ها کم بــود، به صورت 
یک مرحله اى و کشورى اکنون درحال برگزارى 
است. مسابقات بخش مردان اما چون متقاضى 
بیشترى داشــت، در دو مرحله ابتدا به صورت 

اســتانى و منطقه اى برگزار شد و سپس تیم هاى 

منتخب در مرحله کشورى درحال رقابت هستند.
خودتان چند  سال در جمعیت هالل احمر و سازمان جوانان حضور 

داشته اید؟
12 سال است که در سازمان جوانان هســتم؛ البته 29 سال در هالل احمر 
خدمت کرده ام و رشته تخصصى ام تربیت بدنى است و افتخار قهرمانى قایقرانى 
تیم ملى را داشــته ام و مربى تیم ملى بانوان قایقران بوده ام، به دلیل تجربیات 
ورزشى که داشته ام، مســئولیت اجرایى این مسابقات در بخش بانوان به من 

سپرده شد.
 برگزارى چنین  مســابقاتى چقدر مى تواند در تقویت روحیه 

همکارى و راندمان کارى اعضا و کارکنان هالل احمر تاثیرگذار باشد؟
ورزش به طورکلى نشاط آور اســت؛ ورزش مى تواند آسیب هاى 
اجتماعــى را کمرنگ کند یــا از بین ببرد. کســى که دنبال 
ورزش مى رود، از آسیب هاى زیادى درامان مى ماند. این نگاه 
کلى در مورد جامعه اســت. در مورد هالل احمر به عنوان یک 
ارگان حیاتى و مهم باید از نیروى انســانى آماده اى برخوردار 
باشد. آمادگى جســمانى و توان بدنى اعضاى هالل احمر باید 
در ســطح خوبى باشد که این مســابقات مى تواند به ارتقاى 
آمادگى بدنى و ایجاد انگیزه براى ورزش کردن در بین آنها 
مفید باشد. از طرف دیگر نشاط اجتماعى در فعالیت هاى 
ورزشــى و رقابت هاى سالم ورزشــى دیده مى شود. در 
همین مسابقات شاهد شور و شوق خیلى زیادى از طرف 
شرکت کنندگان هستیم. شــاید امسال تعداد نفراتى 
که براى تنیس روى میز شــرکت کردند، 10 نفر بود، 
ولى همین رقابت ها و فضاى بانشاطى که بر آن حاکم 
است، باعث ایجاد انگیزه براى دیگر اعضا و داوطلبان 
هالل احمر مى شود. در صورتى که برنامه این رقابت ها 
ادامه دار باشد و در سال هاى دیگر دوباره برگزار شود، 
مطمئنا حضور تعداد بیشترى از خانواده هالل احمر 
را شاهد خواهیم بود. در سازمان جوانان هالل احمر 
مسابقات ورزشى براى اعضاى زیر 29 سال داشته ایم 
که االن دو سال است دیگر برگزار نشده و اداره کل رفاه 
جمعیت امسال این برنامه ریزى را داشت که مسابقات 
در این ســطح، هم براى اعضا و داوطلبــان و هم براى 

کارکنان برگزار شود که بسیار جاى تشکر دارد.

بانوان هالل احمرى چقدر از این المپیاد و رشته هایى که براى آنها در 
نظر گرفته شده است، استقبال کردند؟

 با توجه به این که تا به امروز در سطح کشــورى رقابت هایى را براى خانم ها 
شاهد نبوده ایم، برنامه اى منسجم و بســیار خوب را شاهد بودیم، در حالى که 
نخستین دوره براى خانم ها بود، در رشته هاى انفرادى دارت و تنیس روى میز 
استقبال خوبى داشتیم. در رشته والیبال که تیمى است و به هماهنگى و مربى 
و تمرین نیاز دارد، کمى انتخاب ســخت تر بود، ولى همان طور که گفتم چون 
فضاى بسیار خوبى را شاهد هستیم، مى توان گفت اگر مسابقات سال هاى بعد 
هم ادامه داشته باشد، همه اســتان ها خودشان را براى حضور آماده مى کنند. 
جمعیت هالل احمر داراى ســالن هاى ورزشى خوبى است و در سراسر کشور 
بیش از 220 مجموعه ورزشــى در اختیار دارد. این مسابقات به نظر من یک 
فرصت است، تا براى کارکنان و اعضا ایجاد انگیزه کند و از این فضاها و امکانات 

استفاده و خودشان را براى حضور در این رقابت ها در آینده آماده کنند.
 انتخاب تیم ها و نفرات براى این رقابت ها به چه صورت بود، آیا از 

قبل آموزش خاصى دیده بودند؟ 
در سطح استان ها براى انتخاب تیم، مسابقات انتخابى داشتیم و از کسانى که 
با فراخوان مراجعه کرده بودند، تست هایى گرفته مى شد و نفرات برگزیده در 
قالب تیم معرفى مى شدند و تمرین هاى خود را شروع مى کردند. من پیشنهاد 
مى کنم در کل استان ها مســابقات مرحله استانى هم قبل از این مرحله براى 

بانوان داشته باشیم، تا منتخبان به دوره کشورى بیایند.
 براى تیم هاى منتخــب برنامه خاصى داریــد؟ مثل حضور در 

رقابت هاى بین المللى؟
در رشته فوتسال، ابتکارى که از طرف اداره کل رفاه انجام شد، حضور چهره 

برتر فوتبال کشورمان براى استعدادیابى بود. فرشاد پیوس در این رقابت ها همه 
تیم ها را رصد مى کند و بازى ها را به دقت مى بیند و قرار است تیم منتخبى از 
هالل احمرى ها انتخاب کند که به عنوان تیم منتخب جمعیت هالل احمر ایران 
مى تواند در مسابقات لیگ و سازمانى هم حضور داشته باشد و خودشان را نشان 
دهند. در حوزه بانوان هم به نظر من این پتانســیل وجود دارد؛ مثال در حوزه 
جوانان پیش از این تیم هاى تکواندو داشتیم که در مسابقات بین المللى حضور 
داشته اند یا در تیراندازى خانم نجمه خدمتى را داشتیم که در المپیک هم مقام 
دارند. به صورت موردى درخشش بانوان هالل احمرى در رقابت هاى ورزشى 

را شاهد بوده ایم و مسلما مى توان از این ظرفیت ها خیلى خوب استفاده کرد.
 تیم هالل احمر در جهت اهداف و ارزش هایى که دنبال مى کند، 

مى تواند حامل پیام خاصى باشد؟
تیم هاى ورزشى حامل پیام صلح و دوستى هستند؛ این مسابقات ورزشى هم 
به نوعى ارتباط داوطلبان و اعضاى هالل احمر را بیشتر مى کند و باعث مى شود 
در حین برگزارى، دوستى هاى جدید شکل بگیرد و ارتباطات هالل احمرى ها با 
هم بیشتر شود، چراکه قومیت هاى مختلفى را در این بازى ها مى بینیم که با هم 
رقابت و بیشتر از آن رفاقت مى کنند. کرد، لر و ترك، جنوبى و شمالى همه در 
کنار هم و از اعضاى خانواده بزرگ هالل احمر هستند. ارتباط آنها و دوستى ها 
باعث مى شود صلح و دوســتى و همچنین یکى از اهداف مهم هالل احمر که 

تامین سالمت انسان هاست به واسطه ترویج ورزش ارتقا پیدا  کند.
 عنوان رشته هاى انتخابى براى بانوان بر چه اساسى بوده است؟ چرا 

والیبال، تنیس و دارت؟
دستورالعمل مســابقات در دســت اداره کل رفاه بود؛ در رشــته والیبال 
عالقه مندى بین خانم ها بیشتر بود و بین آقایان هم فوتسال پرطرفدار تر است، به 
همین دلیل این دو ورزش تیمى در نظر گرفته شد. در بخش مردان شنا و نجات 
غریق را هم داشتیم که بسیار خوب بود، حتى پیشنهاد من این است که براى 
ادامه این مسابقات در  سال آینده بیاییم رشته هایى را قرار دهیم که مرتبط با 
فعالیت ها و مسئولیت هاى هالل احمر هم باشد؛ مثال رشته آمادگى جسمانى 
و شنا بسیار مهم است و جا دارد بانوان هم در این رشته ها حضور داشته باشند. 
در رشته هاى انفرادى هم دارت و تنیس نسبت به دیگر رشته ها طرفدار داشت و 

قابلیت اجرایى مسابقات هم براى ما فراهم بود.

حال وهواى رقابت هاى بانوان در نخستین المپیاد جمعیت هالل احمر در گفت وگو با مدیر اجرایى بخش بانوان

توجه جدى به آمادگى بدنى
 و گسترده ترشدن دوستى ها

 هالل احمری ها در حين رقابت ها
 روابط عميق تری با همکاران خود در استان های 

ديگر شکل می دهند و همين صميميت ها می تواند 
راهگشای مسائل و دغدغه های مهم جمعيت 

هالل احمر در ديگر حوزه ها شود
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مســابقات والیبال، دور مقدماتى را روز یکشــنبه شــاهد بودیم که چهار 
گروه چهار تیمى با هم به رقابت مى پردازنــد. از هر گروه دو تیم به مرحله  
یک هشتم مى رســند و نهایتا تیم هاى برتر طى بازى هاى تک حذفى و 
تیم هاى اول، دوم، سوم و چهارم در روز پایانى مشخص مى شوند. گروه 
اول، قزوین و فارس، خراسان جنوبى و قم را شامل مى شود؛ خوزستان، 

زنجان، آذربایجان شــرقى و بوشــهر گروه دوم هستند. ایالم، 
سمنان، کهگیلویه و مازندران گروه سوم و گروه چهارم 

این رقابت ها هم خراسان رضوى، اردبیل، چهارمحال  
و گلستان را شامل مى شود که شنبه مرحله اول 
به پایان رسید و دو تیم اول هر گروه در روز دوم 

است. مسابقات بخش مردان اما چون متقاضى 
بیشترى داشــت، در دو مرحله ابتدا به صورت 

اســتانى و منطقه اى برگزار شد و سپس تیم هاى 

ورزش به طورکلى نشاط آور اســت؛ ورزش مى تواند آسیب هاى 
اجتماعــى را کمرنگ کند یــا از بین ببرد. کســى که دنبال 
ورزش مى رود، از آسیب هاى زیادى درامان مى ماند. این نگاه 
کلى در مورد جامعه اســت. در مورد هالل احمر به عنوان یک 
ارگان حیاتى و مهم باید از نیروى انســانى آماده اى برخوردار 
باشد. آمادگى جســمانى و توان بدنى اعضاى هالل احمر باید 
در ســطح خوبى باشد که این مســابقات مى تواند به ارتقاى 
آمادگى بدنى و ایجاد انگیزه براى ورزش کردن در بین آنها 
مفید باشد. از طرف دیگر نشاط اجتماعى در فعالیت هاى 
ورزشــى و رقابت هاى سالم ورزشــى دیده مى شود. در 
همین مسابقات شاهد شور و شوق خیلى زیادى از طرف 
شرکت کنندگان هستیم. شــاید امسال تعداد نفراتى 

که براى تنیس روى میز شــرکت کردند، 
ولى همین رقابت ها و فضاى بانشاطى که بر آن حاکم 
است، باعث ایجاد انگیزه براى دیگر اعضا و داوطلبان 
هالل احمر مى شود. در صورتى که برنامه این رقابت ها 
ادامه دار باشد و در سال هاى دیگر دوباره برگزار شود، 
مطمئنا حضور تعداد بیشترى از خانواده هالل احمر 
را شاهد خواهیم بود. در سازمان جوانان هالل احمر 

مسابقات ورزشى براى اعضاى زیر 
که االن دو سال است دیگر برگزار نشده و اداره کل رفاه 
جمعیت امسال این برنامه ریزى را داشت که مسابقات 
در این ســطح، هم براى اعضا و داوطلبــان و هم براى 

کارکنان برگزار شود که بسیار جاى تشکر دارد.


