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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

ورزش

3

به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج و به همت هیئت هندبال شهرستان و با حمایت خانواده های شهیدان «یاهوئیان» و «رجب نیا» برگزار شد؛

مسابقات فرهنگی ،ورزشی پرتاب پنالتی هندبال
در مانه و سملقان
گروه ورزش
مسابقات پرتاب پنالتی هندبال در شهرستان مانه و سملقان
به همت دکتر «مهین یاهوئیان» رئیس هیئت هندبال این
شهرستان به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج برگزار شد .این
مسابقات فرصتی بود تا ضمن تقدیر از برترین های پرتاب پنالتی
این شهرستان ،غرفه های متعددی در حاشیه این مسابقات برپا
و بر جذابیت های این برنامه فرهنگی ،ورزشی افزوده شود.
رقابت  35هندبالیست مانه و سملقانی ،جــدال حساس و
نزدیکی را رقم زده و از طرفی برپایی غرفه ها حال و هوای
مسابقات را از حالت صرف ًا رقابتی خارج کرده بود.
اقدام فرهنگی ،ورزشی که در این شهرستان رخ داد ،نمونه ای
از فعالیت های هیئت هندبال مانه و سملقان در جهت همگانی
کردن هر چه بیشتر این رشته و افزایش شمار عالقه مندان به
ورزش و همچنین توسعه فعالیت های فرهنگی همراه با ورزش
بود.
هندبالیست ها در سالن  9دی بسیج رقابت کردند .رئیس
هیئت هندبال شهرستان مانه و سملقان از حمایت های آقای
«روستاپور» مسئول سالن  9دی و آقــای «جهانی» که برای
برگزاری این مسابقات تالش بسیاری کردند ،تشکر و قدردانی
کرد.

حامیان مالی
دکتر «یاهوئیان» به حامیان مالی این برنامه فرهنگی ،ورزشی
که خانواده های شهیدان «یاهوئیان» و «رجب نیا» بودند ،نیز
اشاره کرد.
او از نکات حائز اهمیت این برنامه به بخش فرهنگی آن اشاره
کرد و یادآور شد :برپایی غرفه غذا ،غرفه آموزش های بهداشت
دهان و دندان و توزیع بروشورها و کتابچه های بهداشت دهان
و دندان ،بخش جذاب فرهنگی این مسابقات به شمار می رفت.

هدف از برگزاری مسابقات
دکتر «یاهوئیان» در توضیح بیشتر در این خصوص تصریح کرد:
هدف از برگزاری این مسابقات ،گرامی داشت هفته بسیج و یک
اقدام فرهنگی بود و در همین راستا بخش های ورزش ،تغذیه
و سالمت دهــان و دنــدان را ادغــام کردیم و در کنار برگزاری
مسابقات پرتاب پنالتی هندبال ،یک غرفه غــذای سالم به
همت شرکت کنندگان دایر شد و برترین ها از نظر تغذیه سالم
تقدیر شدند؛ همچنین از سوی معاونت بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی نیز در زمینه بهداشت دهان و دندان در غرفه ای

آموزش های الزم ارائه شد و اهدای مسواک ،بروشور و کتابچه بر
جذابیت این همایش افزود.

تقدیر از برگزیدگان
رئیس هیئت هندبال مانه و سملقان گفت :در این مسابقات 35
نفر با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان رقابت پرتاب پنالتی
هندبال از «زهرا اکرمان»« ،مبینا رحمتی» و «فاطمه روحانی»
که به ترتیب در جایگاه های نخست تا سوم قرار گرفتند ،تقدیر
و همچنین در حاشیه این مسابقات به غذاهای برگزیده غرفه
غذای سالم هدایایی اهدا شد.
به گفته دکتر «یاهوئیان» ،این مسابقات با داوری و نظارت
«عسل رحیمی» مسئول کمیته داوران و مربیان هیئت هندبال
شهرستان مانه و سملقان برگزار شد.
وی با اشاره به غرفه تغذیه سالم در حاشیه این برنامه فرهنگی،
ورزشی می افزاید :در غرفه تغذیه سالم ،آموزش های الزم در این
زمینه داده شد و غذاهای سالم با چربی و روغن کمتر مورد تایید
بود و کوکوسبزی ،آش و ساندویچ های پنیری از بین  15مدل
غذا برگزیده شدند.
ایــن جــراح و دن ــدان پزشک همچنین بــه غرفه آم ــوزش های
بهداشت دهان و دندان نیز اشاره کرد که آموزش های مفصلی

در خصوص بهداشت دهان و دندان ارائه شد و در همین مورد
یــادآور شد :در خصوص پیشگیری از پوسیدگی دنــدان ،رژیم
غذایی مناسب برای پیشگیری از آسیب های دهان و دندان،
روش های صحیح مسواک زدن و استفاده از نخ دنــدان ،رژیم
غذایی مناسب برای پیشگیری از پوسیدگی دندان و ...ارائه
شد.

بخشی از مطالب ارائه شده در غرفه
آموزش های بهداشت دهان و دندان
کــارشــنــاس مــســئــول بــهــداشــت ده ــان و دنـــدان معاونت
بــهــداشــتــی دانــشــگــاه عــلــوم پــزشــکــی خــراســان شمالی،
بخشی از مطالبی را که در غرفه آمــوزش های بهداشت
دهان و دنــدان ارائــه شد ،این گونه بیان می کند :روش
هــای ناصحیح مــســواک زدن از عواملی اســت کــه سبب
پوسیدگی دندان و زرد شدن آن می شود.
مسواک زدن نباید رفت و برگشت باشد چون آسیب به مینای
دنــدان و لثه را به دنبال دارد و باید آمــوزش های چرخشی و
لرزشی مسواک زدن مورد توجه قرار گیرد .کاهش مصرف مواد
قندی در پیشگیری از پوسیدگی دندان تأثیرگذار است .یکی از
علل زردشدن دندان ها مسواک زدن غلط و تهاجمی و رفت و

برگشتی است که به مرور باعث سایش دندان ها و نمایان شدن
رنگ زرد عاج می شود.
او نحوه استفاده درست از نخ دندان را نیز از دیگر آموزش های
ارائه شده در غرفه بهداشت دهان و دندان بیان کرد که برای
جلوگیری از پوسیدگی بین دندانی ،نخ دندان و استفاده صحیح
آن توصیه شد.از دیگر موارد آموزشی ارائه شده در این غرفه،
استفاده از فلورایدتراپی ،دهان شویه و فلوراید بود به گونه ای
که افرادی که در سنین زیر  14سال پوسیدگی دندانی باالیی
دارند باید فلورایدتراپی کنند.دکتر «یاهوئیان» از دیگر مطالب
ارائــه شــده در غرفه یــاد شــده به توصیه به حــذف نشدن مواد
قندی اشــاره و در همین زمینه با یــادآوری آمــوزش های ارائه
شده در خصوص مواد غذایی کاریوژنیک ،کاریواستاتیک و آنتی
کاریوژنیک تصریح کرد :کاریوژنیک ها ،مواد غذایی هستند که
سبب پوسیدگی دندان می شوند .این مواد ،سبب اسیدی شدن
بزاق می شوند و فرایند پوسیدگی دندان را تشدید می کنند؛ از
سوی دیگر ،کاریو استاتیک ها در فساد دندان دخیل نیستند و
آنتی کاریوژنیک ها نیز موادی هستند که در حفاظت از دندان
نقش دارند و مانند آدامس های حاوی زایلیتول و پنیر ،سبب
مهار پوسیدگی دندان می شوند .دکتر «یاهوئیان» از زحمات
«حبیبی» رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مانه و سملقان
نیز به خاطر حمایت از رشته هندبال تقدیر و تشکر می کند.

دکتر «یاهوئیان»

رئیس هیئت هندبال مانه و سملقان

