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                                اإلفتتاحيـــــــــــــــــــة  
 عبدالملك الشهري                       

 

 

يضرب طالب اليمن ، في ظل األوضاع التي يمر بها وطننا الحبيب 

 المثابرة و في الصين أروع األمثلة الوطنية في الجد و اإلجتهاد و

اإلخاء و التعاون وخدمة بعضهم البعض متعالين عن الخالفات 

السياسية و المذهبية يجمعهم كيان واحد من خالله ومنذ سبع سنوات 

قد وضعوا األسس الراسخة لضمان إستمرار هذه المعاني الرائعة 

 عبر إنشاء إتحاد طالب اليمن في الصين .

ب يسودها الح اجواءأ يعيشونمتغلبين على ألم الغربة و فراق الوطن 

و التكافل و النشاط و اإلبداع في صورة وطنية مشرقة قل نظيرها .. 

فمنذ الوهلة األولى لتفكير الطالب اليمني بالدراسة في الصين يجد 

زمالئه العون له في تعريفه و اإلجابة على إستفساراته عبر منصات 

ى التواصل االجتماعي لالتحاد حرصاً على أن يحصل الطالب عل

سنوات بمبادرة  3فضال عن تكفل اإلتحاد وعلى مدى منحة دراسية 

مد يد العون للتقديم للطالب اليمنيين وتحمل كامل التكاليف سواءا 

جهود أو تكاليف مالية ..  فإذا ما تم قبوله في إحدى الجامعات 

الصينية تجدهم حريصين على إرشاده عن آلية السفر متابعين لكل 

تواجهه حرصاً على وصوله سالما غانما ليكونوا في العراقيل التي قد 

استقباله من أول وهلة لوصوله الصين مدينة تلو مدينة وصوالً الى 

 . يستقر فيهاجامعته التي 

في مختلف الجامعات الصينية تجد الطالب اليمنيين كالنحلة إجتهادا 

ية هفإذا ما أصابهم الملل المؤقت تجد األنشطة الترفي ،ومثابرةونشاطا 

لملل ا واألكاديمية لكسرالرياضية و المسابقات الثقافية و الفعاليات 

اإلجتهاد و لمواصلة والعودة بطاقة أكبر ونشاط أكثر من ذي قبل 

 .و اإلبداع ليعود النفع على وطنهم الغالي يوما ما ان شاء هللا التميز

البعض أي صعوبات يجد اخوانه عونا له عبر إقامة فإذا ما واجهت 

دروس التقوية وورش العمل التأهيلية واألكاديمية التي يحتاجونها 

 لإلرتقاء ومواصلة التميز.

تحية من أعماق قلبي لكم يا طالب اليمن في الصين فأنتم النموذج 

الذي يحتذى به في اإلبداع و التحصيل العلمي و التكافل و التعاون و 

 أحد طالب وفخور بكونيلنشاط الذي ال يعرف الكلل .. فخور بكم ا

 اليمن في الصين.
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 لنأنس بإنسانيتنا                                           
  المحنزين هللا                           

  

 

 لفلسفيةا النقاشات عن لنبتعد..  االديان في التحدث عن قليال لنبتعد

 العلوم عن بعيدا..  الدينية الخطابات عن بعيدا..  والسياسية

 لحظاتل لنقف..  الثقافي والتقدم التطور عن بعيدا..  والتكنولوجيا

 في..  االنسان في ونتأمل لنفكر..  ظهورنا وراء ماسبق كل ونرمي

 في..  مشاعره في..  إنسانيته في..   عقله في..  خلقه عظمة

 الهرم قمة على ألنه..  انت ألنه..  الخلق لب النه..  عنفوانه

 .  التطوري

 ضبغ..  وعرقه جنسه وعن دينه عن النظر بغض االنسان في لنفكر

. . وقناعاته فكره عن النظر  بغض..   وخلقه وطبعه لونه عن النظر

 أنك وتقول تكذب ال..  عظمته نعرف لكي..  خلقه خالصة لنتأمل

 كيف..  مخلوقه عظمة تعرف لم وانت الكون خالق عظمة تعرف

 ...  الصنعة عظمة تعرف تكن لم ان للصانع تقييمك يكون

 ناتفكير لنأنسن..  انسان كل واحب..  انسان انني واحب..  إنسان أنا 

 .إنسانيتكمب فلتأنسوا..  قليال ووعينا

 

 م                                 ــــــكحـــــــ         
 أحمد سالم                                    

 

 فتعود على أجمل لك ستعود لغيرك تصنعها فرحة كل ، 

 صنع الفرح لآلخرين.

 جرحاً  ضحكاً أعمقهم أكثرهمفربما  الظاهر من دعك. 

 التوفيق و الوالدين بر يفترقان ال ناشقيق. 

 اليه آلت لما ابتالئه، اول في يوسف عن هللا فرج لو 

 فثق،  العطاء ليعظم البالء يطول قد..  مصر خزائن

 . تستعجل وال باهلل

  : العزم ويوهن القلب يضعف الحزنيقول ابن القيم 

 حزن من للشيطان اخب شئ وال االراده ويضر

 .باهلل الظن واحسنوا واستبشروا افرحوا لذلك.. المؤمن
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 اإلختالف ال يفسد الود

 

 

 

 ال مالحظات من اآلخرون لنا يوجهه ما مع اختلفنا أو اتفقنا سواء

 عليهم انعكاسنا عن يعبرون أنهم إلى ننتبه أن ينبغي محلها، في نراها

 بغير وحده نفسه مرآة كان أحد عن أبدا نسمع ولم فينا، هم ورؤيتهم

 امرًءا هللا رحم“ قال  ؓعمر وسيدنا إطالقا، تقويما أو نصحا يحتاج أن

 هذا نحن أحوج من زمان سيدنا عمر. زماننا ففي ،”عيوبي إلي أهدى

ولو أن كل واحد لم يقبل أن يختلف معه أحد لوجد نفسه وحيدا غير 

 قابل للتعايش مع اآلخرين .. وكما قال الشاعر : 

 إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى 

    ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه                                     

 في صدورنا نوسع أن فلنجتهدباإلضافة إلى تقبلنا إلختالف آراءنا 

 ،”لست”و ”ال”و ”لكن“ من فبدال. ”بنقاشية“ وإنما ”دفاعية“ بغير التقبل

 أن لنود كنا كما – مشاعرهم نقدر أننا لآلخرين تبين أسئلة لنسأل

 مني بدر هل“ ”بهذا؟ لك أوحى الذي ما“ مثل – مشاعرنا يقدروا

.. ”يكون؟ أن يفترض كان فكيف األسلوب هذا يعجبك لم“ ،”تصرف؟

 .إلخ

. الدفاع أو المقاطعة في الرغبة بشدة وقاوم استمع، استمع، استمع،

. موضوعيا بيانا ال هجوما اآلخر الطرف من الحظت وإن حتى

 الطرف وتبرمج الهجوم، حدة من ستخفف االهتمام وإبداء فباالستماع

 على السماع بين وشتان. المقابل في باالستماع ليرحب تلقائيا اآلخر

 للفهم واالستماع قال، من على للرد وتجهيز النفس في َغضاضة

 . واالنتفاع

حتى وإن كان النقد جارحاً فتقبل ألننا بشر و ليس الناقد ملك ال 

يخطئ و ليس المنقود كعبة مقدسة .. فليتقبل كل مننا اآلخر بحب وود 

 د قضية .فاإلختالف ال يفسد للو

 

 

  أحمد الزكري   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من أجمل ما قيل

 يُمكن ألّي شخص أن يختارك في توهجك،
 لكنّي أنا سأختارك حتى حين تنطفىء ... 
تأكد بأنّي و إن رأيت النور في غيرك سأختار عتمتك... حتى  

عتمتك تضيء داخلي ال تخف فإن لم أكن معك حين إنطفائك فاهلل 
دائما معك... لن ينطفئ توهجك ماُدمت تجاهد، تحاول، تريد، 

 وتُضيء قلبك كّل مرة.
 #الحب_الصادق

 

 ابوبكر الشرعبي

 

 ومضات على طريق السعادة 

 يدسمحمد نجيب الق                              

 

ً  تذكر  وإنما المزيد، ينالون الذين أولئك ليسوا الناس أسعد أن دائما

 ، لنفسه يلتمسها لمن تتحقق ال السعادة ، المزيد يعطون الذين أولئك

  ... لآلخرين يريدها لمن تتحقق وإنما

 واإلبداعية الكريمة الطرق على ولكن ثرواتهم على الناس تغبط ال

 ... ثرواتهم بها يستخدمون التي

ً  تكون أن تحاول ال  تكون أن حاول وإنما نجاحات، صاحب إنسانا

 ً  ... قيم صاحب إنسانا

 ... ذكرك لبقاء وسيلة إنها ، معرفتك شارك

ً  كنت أنك لو  تكون فإنك ، الناس نفوس في جميل شيء إحياء في سببا

 ..الناس عقول في ذكرك خلود نحو خطوة قطعت

 
 

                                                           Activity 

Osam  al-alemi 

 

 

  الرياضة  لماذا ال نمارس

 اليافعيسعد                                                         

عادة تمارس الرياضة قالوا أن "العقل السليم في الجسم السليم" .. 

 زيادة أو المنافسة، أو التميّز، أو المتعة، أو كالترفيه،ألهداف متنوعة 

 يتركه الذي التأثير يُضيف كما المهارات، تطوير أو بالنفس، الثقة

. واألهم من ذلك .عليها التميّز من مزيداً  الرياضيّة الفرق أو الالعبون

أن ممارستك اليومية للرياضة يعطيك نشاطاً وطاقة إلنجاز كل 

 مهامك اليومية .

ً  دوراً  الرياضية والتمارين األنشطة تلعبحيث   من للجسم أساسيّا

 احتماليّة من وتقلّل الوزن، تنقص إنّها إذ والنفسيّة، الصحيّة الناحيتين

 والشرايين، القلب، تُصيب كالتي األمراض من بكثير اإلصابة

.. فلماذا ال  بالنفس الثقة تزيد فهي نفسيّة ناحية ومن والسّكري،

 نمارس الرياضة ؟!

 

 

 

 

 

 

Realize life isn’t a problem to be solved, but it’s reality 

to be experienced. So, never apologize for what you 

.being realfeel, it’s like saying sorry for  

 

AHMED HAMMAS 

 

 أبو بكر الشرعبي
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 لشرعبيعبدالملك الشهري                                            أحمد هماس                                                أبو بكر اتصميم و إخراج : 

يتقدم طالب اليمن في مدينة يانجو  
بأحر التهاني و التبريكات لزميلهم  

  /المبدع

 بديع نبيل القفلة
بمناسبة دخوله القفص الذهبي ف ألف   

 ألف مليار مبروووووووووووووك
 " بارك اهلل لكما ، 

 وبارك عليكما  
 و جمع بينكما على خير "




