نشرة ورقية مجانية
وتسلم باليد
عن طريق فريق متطوع

العدد الكتروني
ينشر على النت بعد اسبوعين
من اصدار العدد الورقي

نشاطات لجنة أصدقاء زيدل:
يوم المواهب :أقامت لجنة أصدقاء زيدل يوم الجمعة الفائت بتاريخ 2013/6/21
في الصالة الشرقية وبمناسبة يوم الموسيقى العالمي نشاطا ً لألطفال الموهوبين
في جميع المجاالت  ،تضمن ورشات عمل للعزف والغناء والتمثيل والرسم وتم
إشراك ذوي االحتياجات الخاصة في ورشات الرسم والتلوين .ثم استعرضت
مواهب العزف والغناء أدائها على المسرح أمام أساتذة في المجال الموسيقي
ز وأدى الصف العاشر مسرحية فكاهية بعنوان ( هأل وقتا )  .واختتم النشاط
بالضيافة وتسجيل بيانات جميع الموهوبين ليتم التواصل معهم الستدعائهم في
النشاطات القادمة.
إعالن دورة أشغال يدوية  :تعلن لجنة أصدقاء زيدل بالتعاون مع األمانة
السورية للتنمية عن إقامة دورة لألشغال اليدوية وأعمال السنارة (كروشيه )
للسيدات المقيمات والوافدات إلى زيدل .الدورة مجانية وبدأ التسجيل يوم الثالثاء
 7/2وستكون بمعدل يومين أسبوعيا ً  .لالستعالم والتسجيل االتصال  :نائب
القطاع االجتماعي  :فاديا شهال 0994684005

شخصيّات ال تنسى

:
هناك دائما ً أشخاص يمرون في حياتنا
يستحقّون منّا وقفة امتنان وشكر لما قدّموه
لنا من تعب وجهد وعطاء..
فزاويتنا هذه تتناول حياة بعض الشخصيّات
الزيدلية التي كان لها أثر كبير في نفوس
أبناء ضيعتنا الغالية.
فنتمنى لكم االستمتاع  ,واعذرونا إذا
اختصرنا هذه الشخصيّات ببعض السطور.
ولكن بصيص صغير على حياتهم أفضل
بكثير من عدم إعطائهم أي اضاءة
يستحقونها ..
في العدد القادم سنتناول لمحة عن حياة
المعلمة الرائعة  :إسعاف بركات

مواهب واعدة

:

لجنة أصدقاء زيدل وفريق عمل
زيدلنا سيسلّط الضوء على
مواهب أطفال وشباب قريتنا
ليدعمها ويأخذ بيدها لتكبر وتجد
طريقها للنجاح.
فعلى كل طفل أو شاب دون
العشرين من العمر ممن لديه
مواهب في كتابة الشعر أو النثر
او الخاطرة أو القصة القصيرة ,
التواصل مع الزميل عالء ورده
 ,ليتم نشر أعمالهم ضمن هذه
الزاوية من زيدلنا

نبذة عن لجنة أصدقاء زيدل:
البداية كانت فكرة و الحلم تحقق بنا التاسع والعشرين من اذار سنة  2012هو تاريخ تأسيس لجنة
أصدقاء زيدل
وهي عبارة عن لجنة عمل تطوعي تضم أبناء زيدل الذين حملوا شعار (بهمتنا زيدل أحلى) ..و تعنى
اللجنة بالقطاعات االجتماعية و الثقافية والرياضية ...واالمور الخدمية والتنموية ..
مر على تاريخ اللجنة العديد من األشخاص و إليكم أسمائهم (سمر ضاحي  -مطانس أبو عيد  -منتهى
يازجي  -أمل زيدان  -جيسيال عبد العزيز -أليسيا عبد العزيز  -رودين األشقر  -جورج قرنفلي  -سونيا
ليوس -نبيل أبو عيد  -مجد نوفل  -ناصر الناصر  -عالء عبد العزيز -لوسين صفر  -عطور السمعان
 طوني حبابة -أنجيال العيسى  -تامي العيسى -نظام النعمة  -عامر صفر-إيلي نعمة  -قصي أبو عيد الياس مسعد  -أيهم حنا  -ماري عبد العزيز  -شيرين محيسن  -شذى العويل -هالة كسيح -نعيم عبدالعزيز  -كيفن عجان -إلهام محيسن -دياال بركات -جورج عرعوش  -هند مطر  -عهد عبد العزيز  -حال
عبد العزيز  -نبيل نعوم  -جوزيف برصون  -جورج كساب  -صايل قسيس  -منار الناصر  -شادي عبد
العزيز  -ماري الست  -إيفا بركات  -رنا محيسن  -ربا وردة  -لويس الناصر -عالء وردة -أمل حنا -
منى صفر  -جان صفر  -ديانا بركات  -رنيم مخلوف  -مها بركات  -وسيم داوود  -عامر زيدان  -ساندرا
عبدالعزيز  -ليال زكور  -مارسيل النعوم  -جمانا حنا  -حبيب زيدان  -نسرين يازجي-ماري كسيح-أريج
كساب-منعم وردة-عيسى دعبول-ريتا دعبول-رواد سمعان-فادي ابو شعيا-عبدالكريم وردة-ساندي
كساب-فاديا شهال-كنان عبد العزيز-يوسف فاعور-جون عبد العزيز-سوسن فرح-جورج ضاحي-مايكل
فاعور-نادين ديبة-كريستين سطاح-موسى وردي-درغام غطاس ) نعتذر إن نسينا أحد بغير قصد..
كما انسحب البعض اآلخر ألسباب متنوعة ولظروف خاصة ..وسنورد ذكر أسماء األعضاء الحالين في
أعدادنا القادمة..
واليكم بعض المشاريع التي قامت بها اللجنة من تاريخ تأسيسها وحتى يومنا هذا  ..إعادة تأهيل ساحة
الشهداء..و تكريم أهالي شهدائنا .أسبوع للنظافة .أسبوع ثقافي .المساعدة بتوزيع المعونات على
أهالينا الوافدين. .إعادة طالء خشب مقاعد حديقة القرية العامة ....وصوال إلى هذه النشرة التي بين
أيديكم ..
و العديد من المشاريع التي ستساهم بتحسين واقع قريتنا و ذلك بحبكم و دعمكم لنا
نهاية نشكر كل الداعمين لعملنا على اﻷصعدة كافة مقيمين و مغتربين
و نشكر اﻷعضاء الكرام على تعبهم..
و بالتأكيد باب االنتساب مفتوح لجميع الراغبين باالنضمام لعائلتنا الصغيرة

كلمات تؤثر في شخصية طفلك
إ ّن من أهم املراحل التي مير بها االنسان هي مرحلة
الطفولة  ,فهي ذلك األمل الذي تبنى عليه اجملتمعات,
كما ان شخصية الطفل تتكون بتلك الفترة  ,وإ ّن
لألسرة الدور األول بتكوين تلك الشخصية  ,فالطفل
كتلة من املشاعر واالحاسيس ويتفوق بذلك على
اإلنسان البالغ .وقد نقول بعض الكلمات ألطفالنا
ونحن ال ندري انها تؤذي نفسيته ومنها:
أنت غبي  ,أنت كسول  ,أمتنى لو لم اجنبك  ,انك
عدمي الفائدة  ,انت قبيح  ,ال ميكنني احتمالك  ,إن
فعلت ذلك فانت لست ابني  ,أحبك لكن  ,ملاذا ال
تصبح مثل اخيك او اختك  ,استخدام ال كثيرا  ،ال
تفعل كذا وال كذا …...
فسواء ان كانت عبارتنا القاسية تلك صدرت بلحظة
غضب او انفعال فإنها تضرب بقلب الطفل وتبني له
شخصية مهزوزة وتكرهه بذاته وتقلل ثقته بنفسه
وتعيش معه مدى احلياة  ,فما علينا سوى أن نفكّر
قليال ً قبل أن نوجه كلماتنا ألطفالنا .
فمثال ً  ،بإمكاننا استبدال تلك األلفاظ بألفاظ أخرى
فعال في تهذيب عمل الطفل،
إيجابية ولها دور ّ
نستبدل أسلوب األمر والنهي بأن نقول للطفل مثال ً:
أحبك كما أنت ،وحبي لك لن يتوقف ,أنت انسان
طيب ,إني سعيد ألن اهلل رزقني بك  ,إنك تضيف
الكثير لهذه االسرة ,إنّي فخور بك ,ما هو رأيك بهذا
االمر  .رأيك يهمني .
فليس املديح أو القمع فحسب هما اللذان يحددان
قوة شخصية الطفل ومستوى ثقته بنفسه  ،بل إن
االختيار السلبي او االيجابي لهذه الكلمات هي طرائق
اخرى نبرمج ونصقل مبقتضاها أطفالنا بطرق غير
مباشرة.

زيدليّات

احتفلت كنيسة مار جرجس في  2013/7/7و كنيسة سيدة النجاة في 2013/7/15بالمناولة
االحتفالية األولى ألطفال الصف الثالث....ألف مبروك ألطفالنا األعزاء

تقيم كنيسة سيدة النجاة بمناسبة عيد السيدة العذارء ريستال يوم األربعاء
 2013/8/14الساعة الثامنة مساء"
صدور نتائج امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها العلمي واألدبي والتعليم
المهني بكافة فروعه بتاريخ  2013/7/8واألوائل على مدرسة الشهيد نديم
عبد العزيز
الفرع االدبي
الفرع العلمي
 - 1هال رشوان ميدع 2297
 -1حازم نعيم أبوعيد 2823
- -2نانسي ابراهيم قزني 2273
- -2ريم شعالن قزني 2779
 -3حال ريمون اليوسف 2241
 -3روان افرام الدخيل 2768

احتفلت قرية زيدل بزفاف أبنائها

زفاف العروسين عامر سالمة و ايلدا الياس بتاريخ 2013/7/7
زفاف العروسين ميالد عساف و ليال جبران بتاريخ 2013/7/15
زفاف العروسين شهد مخلوف وليانا النعمة بتاريخ2013/7/21
زفاف العروسين ليون دخيل ومرح بركات بتاريخ 2013/7/28
زفاف العروسين جورج كالو و رنيم مخلوف بتاريخ2013/7/28
زفاف العروسين جورج اليوسف و سهير النعمة بتاريخ 2013/7/28
زفاف العروسين ادهم حنوش و رهام النعمة بتاريخ 2013/7/28
زفاف العروسين سامي صفر وسمر عواد بتاريخ 2013/7/30
زفاف العروسين ادمون صبره و روان اليان بتاريخ 2013/8/4
زفاف العروسين سالم كساب و رنا محيسن بتاريخ 2013/8/4
لجنة أصدقاء زيدل تتقدم للعرسان الجدد بأحر التهاني ونتمنى لهم حياة ملؤها
الفرح والسعادة

وفيات:

نشاط المركز الثقافي
 -1قام المركز الثقافي العربي في
زيدل بجولة تكريمية على حواجز
الجيش في قرية زيدل
بمناسبة عيد الجيش العربي
السوري
 -2يلقي الرفيق مطانس داوود أمين
الفرقة الحزبية األولى محاضرة
عنوانها الجيش العربي السوري
تاريخ ومواقف
يوم الثالثاء الساعة  6المكان
الصالة الشرقية الدعوة عامة

والدات
مبروك لفادي وهبا دخيل والدة
التؤام نتالي وناسي دخيل..
عمادات
ميرون الطفل جورج ابن فادي
وسنير سالمة...ميرون الطفل
الياس وجورج اوالد سمير وماجدة
نويران..
ميرون الطفلة كاترين ابنة سورين
وفاتن جروج..

الف مبروك

استشهاد الشاب سامي أنور جلحوم أثناء تأديته خدمة العلم في محافظة حلب أقيم قداس وجناز لراحة نفسه يوم األحد 2013/7/14
استشهاد الشاب سليم وحيد أبوعيد أثناء تأديته خدمة العلم في محافظة ادلب حيث أقيم قداس وجناز لراحة نفسه يوم السبت 2013/7/20

مرض متالزمة الحواسب:
أشارت دراسة طبية نشرت مؤخراً عن األضرار الكبيرة
التي تلحق بالعينين بسبب الجلوس لساعات طويلة أمام
الحاسوب ال سيما على المدى الطويل  .حيث تؤدي إلى
أمراض تس ّمى " متالزمة الحواسيب" والتي تشمل عدد
من األعراض منها  :جفاف واحمرار العينين وتهيّجات قد
تؤدي إلى التهابات ورؤية ضبابية باإلضافة إلى آالم في
الظهر والرقبة والكتف  .وقدمت الدراسة وسائل للوقاية
وأهمها المحافظة على معدالت عالية للرمش ( .إغالق
العينين) األمر الذي يحافظ على ترطيب العينين ومنع
جفافها  ،باإلضافة إلى أخذ فترات استراحة  .وأشارت
الدراسة إلى أهمية تنظيف الشاشة من الغبار كونه يؤدي
لرفع تركيز الشاشة األمر الذي يرهق العينين
صة مثل شعبي :رجعت حليمة لعادتها القديمة
ق ّ
وحليمة هي زوجة حاتم الطائي الذي اشتهر بالكرم كما هي اشتهرت
بالبخل.
كانت إذا أرادت أن تضع سمنا في الطبخ وأخذت الملعقة ترتجف في يدها
فأراد زوجها حاتم الطائي أن يعلمها الكرم فقال لها :إن األقدمين كانوا
يقولون أن المرأة كلما وضعت ملعقة من السمن في قدر (حلة) الطبخ ،
زاد هللا بعمرها يوماً.
فأخذت حليمة تزيد مالعق السمن في الطبخ حتى صار طعامها طيبا ً
وتعودت يدها على السخاء.
وشاء هللا أن يفجعها بابنها الوحيد الذي كانت تحبه أكثر من نفسها ،
فجزعت على وفاة ابنها حتى تمنّت الموت.
وأخذت لذلك تقلل من وضع السمن في الطبخ حتى ينقص عمرها وتموت
لتلحق بابنها.
فقال الناس ( رجعت حليمة لعادتها القديمة).

أمثال وحكم Proverbs and wisdoms

إذا كنت ال تستطيع القيام باألشياء العظيمة  ،فقم باألشياء الصغيرة بطريقة عظيمة (.نابليون هيل)
If you cannot do great things , do small things in a great way (Napoleon

هل تعلم؟

أول ثالث ثواني بعد استيقاظك من النوم تكون فيها فاقداً للذاكرة .
كلما زادت برودة غرفة نومك كلما ازدادت فرصة رؤيتك للكوابيس .
عقلك يحتاج فقط ل  90ثانية ليحدد إعجابك أو عدم إعجابك لشخص تقابله ألول م ّرة

اعالن رسمي

مطبخ زيدلنا ( كاتو المايكرويف)
 -1يتم االن تسديد فاتورة الكهرباء بمقر
البلدية وبشكل مؤقت
المقادير :أول أربع مقادير للصلصة:
نأخذ نصفها لتزيين القالب في النهاية  -2 ,المبادرة الى تسديد الرسوم المترتبة
عن العام الحالي واالعوام السابقة
نضيف باقي المواد للنّصف المتبقي.
½ كوب زيت نباتي
واالستفادة من مرسوم االعفاء من
كوب حليب  -كوب س ّكر
الغرامات
 3معالق كاكاو  3 -بيضات
 -3اعالم البلدية عن اي تطور يطرأ
ظرف فانيال  -برش ليمون
على العمل كاإلعالن عن تاريخ مباشرة
1و½ كباية طحين  -ظرف بكمبودر
العمل او االنتهاء منه او تغير اختصاص
بعد الخفق يوضع في وعاء زجاج
(بيريكس) ثم في الميكرويف مدة  10العمل ومكانه
دقائق ( قد تزداد م ميكرويف آلخر) بعد
االنتهاء توضع الصلصة على الوجه
ويترك ليبرد,
وصحتين وهنا

فريق عمل زيدلنا يتوجه بالشكر الى فريق ناشئي
زيدل بكرة القدم لقيامهم بعملية التوزيع

فريق عمل زيدلنا

فاديا شهال  -مها بركات  -ماري الست  -نادين ديبة  -شادي عبد العزيز  -رودين االشقر
قصي ابو عيد  -مارسيل نعوم  -عالء وردة  -جان صفر  -لويس الناصر

