زيـدلن ــا

إجتماعية ثقافية خاصة بلجنة أصدقاء زيدل
توزع مجانا ً  2013-9-23رقم العدد3

نشاط لجنة أصدقاء زيدل :

* تزامنا ً مع إصدار العدد السابق من زيدلنا بتاريخ  2013/8/26أقامت اللجنة يوما ً ترفيهيا ً في الحديقة العامة بعنوان
(( القونا عالحديقة )) تضمن ألعاب ومسابقات متنوعة والقى مشاركة من أهالي القرية كباراً و صغاراً.
* نظمت لجنة أصدقاء زيدل ندوات طبية على مدى يومين بتاريخ  2013/9 /10-9في صالة زيدل الشرقية و ذلك ضمن برنامجها في نشر الثقافة و التوعية الصحية
المحاضرة األولى بعنوان « السالمة العامة وأساليب الوقاية « للدكتورة مريم عبد النور.
والمحاضرة الثانية بعنوان « أساسيات في اإلسعاف األولي « للدكتورة صونيا فرحات والدكتور مطانس عازار.
* اختتام أعمال دورة السنارة واألشغال اليدوية للسيدات بتاريخ 2013/9/11
و الشكر الكبير للسيدات اللواتي أشرفن على التعليم والسيدات اللواتي شاركن في الدورة ،وشكر خاص إلدارة و مدرسين مدرسة الشهيد الياس نعمة لتعاونهم وتقديم المدرسة كمقر للدورة،
وعلى أمل بدء دورات جديدة في المستقبل القريب
* عقدت اللجنة اجتماع بتاريخ  2013 /9 /17تم االتفاق فيه على اقامة سوق خيري يحدد موعده الحقا .
* انضمت االنسة مجدولين اليان داوود الى اللجنة أهال وسهال بكل االعضاء الراغبين بالعمل التطوعي ضمن لجنة اصدقاء زيدل
كما وعدناكم بنشاط مرافق الصدار زيدلنا  3اقامت لجنة اصدقاء زيدل سينما الهواء الطلق بباحة دير مار جرجس

طريقة سهلة لتحديد عيد القيامة :
�

أوال :البد من اإلشارة إلى بعض الثوابت في حساب عيد الفصح اجمليد ومنها :
 -1هناك عنصران زمنيان يجب ان يحدثا قبل حلول العيد وهما :
أ  -عنصر شمسي  :هو  21أذار (يوم االعتدال الربيعي)
ب  -عنصر قمري  :هو  14نيسان قمري (عندما يكون القمر بدر) وميثل فصح اليهود أيضا وهو اليوم
الذي صادف موت اخمللص على الصليب .وألن السنة القمرية أقصر من السنة الشمسية بحوالي  10.5يوم فإن
جتوال تاريخ  14نيسان قمري يختلف من سنة شمسية إلى أخرى .وباعتبار ثبات البدر في أول الربيع
�
(العنصر الشمسي) فإن العيد يقع دائما بعد  21اذار وهو يقع فعليا بني  22أذار و 25نيسان على التقومي
الغربي ويقابله  4نيسان و  8أيار على التقومي الشرقي حيث أن الفرق بني التقوميني هو  13يوم .
 -2يجب معرفة أن طول الشهر القمري هو  29.52يوم تقريبا وطول السنة الشمسية هو  365.24يوم تقريبا
وهذا يعني أن هنالك  12.37شهرا قمريا في السنة الشمسية وبحساب دقيق فإن كل  235شهرا قمريا يعادل
 19سنة شمسية  ,وهذا التعادل هو الطريقة التي تستغلها الكنيسة حلساب موعد حلول عيد الفصح.
مثال :اذا بدا الشهر القمري في  1أذار مثال  ,فإنه بعد  19سنة سيقع هذا االتفاق التاريخي نفسه.
 -3إن حساب عيد الفصح يعتمد على حساب العدد الذهبي الذي يرتبط دائما بالتعادل التاريخي املذكور
سابقا (العدد .) 19
ثانيا :خطوات احلساب  :لنأخذ مثال رقمي للسنة  1998مثال :
أ -على التقومي الغربي :
 -1نحسب العدد الذهبي وذلك بإضافة العدد  1للسنة  1998ويقسم الناجت على العدد  19وباقي القسمة هو
العدد الذهبي أي  105 =19/1999 :باقي القسمة هو  4وبالتالي العدد الذهبي هو 4
4x11=44
 -2نضرب العدد الذهبي ب  11أي :
 -3نطرح مضاعف العدد  30من الناجت السابق (اذا كان الناجت أكبر من  30نطرح  , 30واذا كان الناجت أكبر من
 60نطرح  60وهكذا  )...أي44-30 =14 :
 -4اذا كان الناجت أكبر من  6نطرحه من  56فيكون العيد في نيسان أما اذا كان الناجت أقل من  6نطرحه من 26
فيكون العيد في أذار  .في حالتنا الناجت هو  14اي اكبر من  6وبالتالي 56-14=42 :
 -5نطرح من العدد  42احملسوب سابقا عدد أيام شهر اذار ( 31يوم) أي 42-31=11 :
وبالتالي األحد الذي يلي  11نيسان يكون عيد الفصح على التقومي الغربي.
طريقة سهلة لتحديد عيد القيامة :
�
ب – على التقومي الشرقي  -1 :نحسب العدد الذهبي بنفس الطريقة السابقة وهو العدد 4
 -2نضرب العدد الذهبي ب  11فنحصل على 44
 -3نطرح مضاعف العدد  30من  44فنحصل على 14
47-14=33
 -4نطرح الناجت من :47
 -5نطرح من العدد  33احملسوب سابقا عدد ايام شهر اذار أي 33-31=2 :
فاألحد الذي يلي  2نيسان شرقي أو  15نيسان غربي هو أحد القيامة على اعتبار الفرق  13يوم بني التقوميني.
م .سالم مخيبر محيسن

رحلة في الذاكرة
االسم  :عبد المسيح عيسى أبو عيد.
مواليد 1944 :
إجازة في التاريخ  /جامعة دمشق عام 1973
رحلة طويلة شاقة ومتعددة المحطّات خاضها بكل جد وتعب ومسؤولية ابتدأت
منذ عام  1964كمعلّم في محافظة الحسكة ومن ث ّم تنقل بين ( تلبيسة – تدمر –
حمص – زيدل) .
عشق العمل التطوعي العام الذي يساعد على تطوير المجتمع فكان مقتنعا ً به
فشارك في كل النشاطات العا ّمة في زيدل ( الكنسيّة والشعبيّة والحزبية) .وكان
لتف ّرغه للعمل الحزبي ( في حزب البعث العربي اإلشتراكي) عام  1964أكبر
األثر في حياته  ,ومن أهم المحطات في الظروف الصعبة التي كان يمر فيه الجو
العام  .باإلضافة لتعيينه مديراً لمدرسة نديم عبد العزيز .
عندما سألناه عن مفاتيح نجاحه قال  :كنت أعمل على تطوير نفسي ومعلوماتي
بالتحضير اليومي وأحب مهنتي كثيراً واتفاعل مع الطالّب بدون تمييز مهما كان
صفي).
مستواهم ال ّ
عرف بخفة ظلّه وذكائه الحاضر الذي أثّر في نفوس الطالّب وكان سر نجاحه
بكلمة أخيرة للطالب أدرس ادرس  .عاش قناعاته وعمل بها ولم يتنظر الثمن
من أحد.
ً
قال أخيرا  :لم أندم على أي شيء قدمته ألنه كان من قناعاتي في الزمان
والمكان المناسبين.
معلمي أبو قصي  :لقد أعطيتنا الكثير من ثقافتك ,وعلمك وخبرتك  ,فلك خالص
حبّنا وشكرنا.

زيـدليـات
أقامت كنيسة سيدة النجاة قداسا" يوم السبت  2013/9/7بمناسبة دعوة
البابا فرنسيس األول القامة يوم صوم وصالة من أجل سوريا..ورفعت
الصلوات واالبتهاالت لعودة األمن والسالم إلي ربوع بلدنا الحبيب

والدات:

ألف مبروك لألب طوني كسيح وزوجته روال والدة الطفل جيسن كسيح.
ألف مبروك والدة الطفل الياس ابن غسان وعبير وردي.
طريقك االقرب الى السعادة
يعتقد الكثير من الناس أن السعادة ال تتحقق إال بامتالك المال وأفخم أنواع السيارات أوالقصور أوعن طريق ألف مبروك والدة الطفلة ميريال ابنة حسان وجورجي داوود
الشهرة أوالسفر  ،لكنها أبسط من ذلك بكثير ،فهي موجودة في أصغر األشياء من حولنا  ،وتنبع من داخلنا أفراح:
ومن افكارنا  ،ولكن لألسف الكثيرين يتجاهلونها منهكين أنفسهم في السير وراء تعقيدات تسرق أجمل
زفاف العروسين إيلي النعمة وسماهر ميخائيل 2013/8/25
لحظات وأيام سعادتهم  .وفيما يلي نصائح بسيطة توصلك الى السعادة :
ارض بواقعك وما وصلت إليه اجتماعيا ً ومهنيا ً وثقافيا ً دون أن يعني هذا أال تكون طموحا ً
* كن قنوعا ً ،
َ
زفاف العروسين ميالد نصيص وأمل ضاحي 2013/9/8
تسعى لتطوير نفسك  ،ولكن ع ّود نفسك على التكيف مع المتاح فهو حل سحري لكثير من المشكالت.
زفاف العروسين رامي عرعوش و مرام رباحي 2013/9/15
 خصص جزءاً من نهارك للعائلة واألقارب ،اقض بعض الوقت مع أشخاص تجاوزت أعمارهم السبعينوأطفال دون الست أعوام ،اصنع صداقات جديدة وحافظ على عالقاتك االجتماعية مهما بلغ بك العمر،
زفاف العروسين عيسى هوارة ورحاب مخلوف 2013/9/22
لكن أعط األولوية لمن يهتمون بك اهتماما َ بالغا َ ألن إحاطة اإلنسان بأشخاص جديرين بالثقة يغيره نفسيا ً
خطوبة الزميل قصي ابو عيد على االنسة كارال بنوت
وجسديا ً  ،بادر بالعطاء وفعل الخير لآلخرين وجعلهم يشعرون بالسعادة ألن هذا يدخل السعادة والراحة
لجنة أصدقاء زيدل تتمنى للعرسان الجدد حياة سعيدة ملؤها الرفاه والبنين
النفسية لقلبك ايضا .
* غيّر طريقة تفكيرك  ،فكر بطريقة حيوية وإيجابية  ،اخرج من روتينك اليومي لبعض الوقت لتعود لعملك
أقام المركز الثقافي العربي في زيدل أمسية غنائية مرتلة بعنوان "حكاية
بنشاط ومحبَة ،مثالً قم بزيارة أماكن جديدة مع أشخاص محببين لك  ،غادر منزلك لبضعة ايام للبحر أو
وطن" يوم السبت 2013/9/14
الجبل أو غيرها ،جدد بمظهرك الخارجي ( مالبسك  ،تسريحة شعرك  ،أثاث منزلك. ) ... ،
* خد قسطا ً كافيا ً من النوم والراحة وامنح نفسك فرصة لالسترخاء  ،خصص وقتا ً للتمارين الرياضية
والتأمل الروحي واالستماع للموسيقى وممارسة الهوايات المحببة إليك كمشاهدة برامج تلفزيونية أو قراءة أسرة أصدقاء زيدل تهنئ أبناءها بالتخرج وتتمنى لهم دوام النجاح :
تخرج الشابة كريستين فرج سطاح من كلية التربية – معلم صف  -جامعة البعث
كتب أو الذهاب الى السينما .
* كن متفائالً فالتفاؤل طريقك للحياة ويساعدك على القيام بأعمالك بحب وسعادة كما أنه يساعد الجهاز
تخرج الشاب عالء الياس عبد العزيز من كلية طب األسنان جامعة القلمون.
المناعي في الجسم على محاربة االمراض وإبطاء زحف الشيخوخة ،وأثبتت الدراسات أن المتفائلين
قرار
السعادة
يتمتعون بعمر أطول من المتشائمين الذين ينظرون للحياة بضجر  .أخيراً  ...تذكر دائما ً ( إنّ
أمثال وحكم
ّ
ّ
إن معظم الناس لم يتعلموا أبداً أنه من األهداف الرئيسيّة في هذه الحياة أن نستمتع بها .
فإذا اردت ان تكون سعيداً  ....فكن !!! )

العنب  ..فوائد ال حتصى

يعتبر العنب أشهر الفواكه الصيفية وأطيبها ،ونظرا ً لشهرة قريتنا التاريخية بزراعته رأينا أن نسلّط الضوء
على بعض من فوائده التي ال تع ّد ملن يجهلها  ،منها :

( صامويل باتر)
Most people have never learned that on of the main aims in life is to
.enjoy it

قصة وعبرة :

* حتوي بذور العنب على مواد فالفونيدية أهمها مادة البرونتوسيانيدين واألهمية الرئيسة لها تكمن
في كونها مادة مضادة لألكسدة تؤدي لثبات بروتني الكوالجني وتعمل على صيانة بروتني اإليالستني،
وهي البروتينات الرئيسية في األنسجة الرابطة وتدعم عمل األعضاء اخملتلفة واملفاصل والعضالت ومتنع
أمراض القلب بحماية الكوالجني الضروري لسالمة ومرونة األوعية الدموية ،كذلك حتارب شيخوخة
األنسجة وجتاعيد البشرة مبعاكستها لعمل اجلذور احلرة الناجتة عن التعرض ألشعة الشمس فوق
البنفسجية ،كما استخدمت مادة البرونتوسيانيدين لعالج قلّة توارد الدم لألعضاء اخملتلفة في اجلسم
وخصوصا ً احلساسة منها كالدماغ وشبكية العني واألطراف .وتلعب البذور باحتوائها على هذه املادة دورا ً
في مكافحة األمراض وذلك بتنشيط اجلهاز املناعي ومبا يحويه العنب أيضا ً من مركبات مضادة للجراثيم
والفيروسات وعوامل التحسس .ولوحظ أنه في البلدان التي يكثر فيها استهالك العنب تكاد أمراض
السرطان أن تكون معدومة نظرا ً الحتوائه على معدن السيلينيوم ومركب يدعى «حمض اإليالجيك»
املنظم لعملية املوت اخللوي وهي عملية يقوم بها اجلسم كمناعة
الذي تبينّ أنه منشط قوي للبروتني
ّ
فعال في خفض
ذاتية بتدمير أية خاليا سرطانية أو شاذة دون املساس باخلاليا السليمة .وللعنب أثر ّ
حمض البول في الدم والذي يترسب في املفاصل واألطراف مسببا ً األم وهو مايعرف بداء النقرس .كما أنه
مفيد في طرد البلغم وتهدئة حدة السعال وعالج أمراض البرد واإلنفلونزا والوقاية من آالم اللثة وتساقط
األسنان .وأظهرت دراسات حديثة أن العنب يحسن الذاكرة قصيرة األمد ويحوي على مركب قد يساعد
في التقليل من تلف الدماغ واألعصاب .وإن العنب األحمر خاص ًة (الحتوائه على نسب أعلى من مادة
الريسفيراتول) يحارب تصلّب الشرايني وتشكل اللوائح العصيدية وذلك بزيادة مرونة األوعية الدموية
وخفض تشكّل الكولسترول الضار .ونظرا ً الحتوائه على نسب عالية من البوتاسيوم يعتبر مدر ّ للبول
ويسهل العنب حركة األمعاء ويح ّد من اإلصابة باإلمساك
ويساهم في خفض ضغط الدم املرتفع .كما
ّ
ويخفض احلموضة الناجتة عن عسر الهضم .أما عن أوراق العنب فلها قيمة غذائية كبيرة ملا حتويه من
نسب عالية من املاء والكربوهيدرات البسيطة والفيتامينات والكالسيوم واحلديد والفوسفور ،ونسب
اجلسم .مطبخ زيدلنا  :الملبن
عالية من األلياف (األوراق والثمار) التي متنع اإلمساك وتنظم مستوى السكر والكولسترول في
من
عالية
باإلضافة الحتوائها (األوراق والثمار والبذور) على معدن البور الهام في احملافظة على معدالت
طريقة التحضير :نغسل العنب البلدي (السلموني او الفيتموني) ثم يفرط
الهرمون األنثوي (اإلستروجني) وبذلك يخفّ ف من املشاكل واألعراض التي تعانيها النساء عند بلوغ سن ويطحن بعصارة الفاكهة او الماكينة او بالخالط ويصفى جيداً.بعدها نضع
اليأس وأهمها هشاشة العظام .أما العنب اجملفف (الزبيب) فهو مفيد ألمراض الصدر واملسالك البولية لكل  10كاسات من عصير العنب  1كأس سكر  2 +كأس طحين (يوضع
وغني باأللياف واحلديد والبوتاسيوم.
الطحين على البارد أوال ) ثم يضاف لبقية العصير مع التحريك المستمر
هل تعلم :
حتى يشتد قليال ويفرد مباشرة وهو ساخن على قماش بسماكة واحدة
* مشاهدة فيلم رعب قد حترق  200سعرة حرارية أي ما يعادل املشي ملدة نصف ساعة .
بطبقة رقيقة ويترك حوالي يومين بالشمس ثم يرش أسفل القماشة ويرطب
* الثرثرة لدى النساء تزيد من نسبة هرمون الربوجسرتون ،وهذا اهلرمون يقلل من القلق والتوتّر.
جيداً ويقص الملبن بأشكال حسب الرغبة وينزع فوراً ثم يترك يوم كامل
* بؤبؤ عينك قد يتوسع حوايل  %45عندما ترى شخص حتبه
بالشمس حتى يجف تماما ً ويمكن أن يحشى بجوز أو لوز .وصحتين وهنا
لجنة أصدقاء زيدل تشكر القائمين على دير مار جرجس ومركز التعليم
المسيحي بالدير والمركز الثقافي بزيدل وكل من ساعد اللجنة وفريق
عمل زيدلنا بنشاطه خالل الفترة الماضية

يحكى أن رجالً كان يشكو من صعوبة التواصل مع زوجته نظراً لضعف سمعها
فقرر أن يعرضها على طبيب أخصائي لألذن خوفا ً عليها من أن تقفد سمعها
يوما ً ما ،وقبل عرضها على األخصائي فكر في استشارة طبيب األسرة  ،فقابله
وشرح له المشكلة .فأخبره الطبيب بأن هناك طريقة تقليدية لفحص درجة
السمع وهي بأن يقف الزوج على بعد  40قدما ً من الزوجة ويتحدّث إليها بنبرة
صوت طبيعية ،فإن استجابت ال مشكلة لديها ،وإن لم تستجب فاقترب  30قدما ً
وتحدّث ،وإن لم تستجب فاقترب  20قدما ً وهكذا حتى تسمعك .وفي المساء دخل
الزوج إلى المنزل فوجد الزوجة منهمكة في إعداد طعام العشاء ،فقال في نفسه
«إن الفرصة سانحة اآلن إلجراء اختبار الطبيب» ،فوقف على بعد  40قدم من
المطبخ وأخذ يتحدّث بنبرة عادية « :يا حبيبتي  ،ماذا أعددت لنا من طعام ؟»
فلم تجبه !! ثم اقترب مسافة  30قدما ً من المطبخ وك ّرر السؤال« :يا حبيبتي
ماذا أعددت لنا من طعام؟» ولم تجبه !! فاقترب مسافة  20قدم وكرر نفس
السؤال« :يا حبيبتي ماذا أعددت لنا من طعام؟» فلم تجبه أيضاً!!! وك ّرر السؤال
على بعد  10أقدام ولم تجبه!! أخيراً دخل إلى المطبخ ووقف خلفها وكرر نفس
السؤال« :يا حبيبتي ماذا أعددت لنا من طعام؟»
فقالت الزوجة « :يا حبيبي ،للمرة الخامسة أجيبك  ،دجاج بالفرن !!!!
العبرة :إن المشكلة ليست دائما ً مع اآلخرين كما نظن  ..ولكن قد تكون المشكلة
معنا نحن أنفسنا !!!.

طبع هذا العدد على نفقة السيد م .سالم مخيبر محيسن ( أبو داني) وله جزيل الشكر واإلمتنان شكر
خاص لشابات نادي زيدل الرياضي لكرة السلة لمساعدتهم في عملية التوزيع .

