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زياد عبدالله العواضي

جامعة كونمينغ الطبية
تخصص جراحة الوجه والفكين

الحمد لله حمدا يليق بجالله...
أما بعد..

   هــا نحــن اليــوم نقــف علــى مشــارف المؤتمــر الحــادي عشــر التحــاد طــاب 
اليمــن فــي الصيــن والــذي نغــادر فيه الــدورة الحادية عشــر وعبــر اختيــار اللجان 
الطابيــه هيئــة  إداريــة جديــده للعــام 2023 تقــوم بمواصلــة المهــام ومســيرة 
العطــاء واإلبــداع المتميــز ..وهــا نحــن اآلن نضــع بيــن ايديكــم التقريــر الــذي 

يحــوي الجهــود الجبــارة واإلبــداع المتميــز فــي العــام الماضــي..

بالرغــم مــن الصعوبــات اللتــي واجهتنــا تزامنــا مــع نهايــة إجــراءات   
فيــروس كوفيــد 19 واالحتــرازات الازمــه ووضــع التباعــد والــذي كانــت لــه 
انعكاســات علــى المســتوى الــذي كنــا نطمــح إليــه..إال أننــا حاولنــا  أن نكــون 
ثــم  هللا  ..وبفضــل  والنجــاح  للتحــدي  ورمــزا  المســؤوليه  مــن  قــدر  علــى 
ــاد  ــطة االتح ــداف وأنش ــة أه ــي خدم ــا ف ــة وفقن ــي الهيئ ــاء ف ــود الزم بجه
والــذي ظهــرت نتائجــه عبــر النجاحــات المتتاليــة فــي كافــة االنشــطه والتــي 
ســنعرضها لكــم ونطلعكــم عليهــا فــي التقريــر المتكامــل  والــذي يعــرض مــا 

تــم إنجــازه خــال العــام..

ختاما..هــا نحــن نقتــرب مــن خطواتنــا االخيــره ونقــف علــى مشــارف النهايــة 
فــي هــذا الكيــان الطابــي  الموقــر فــي دورتــه الحاديــة عشــرة ..  نغادركــم 
ــل  ــة أن تواص ــة القادم ــان الطابي ــة واللج ــة اإلداري ــن الهيئ ــى م ــن  نتمن ونح
الجهــود وتبــذل المزيــد مــن أجــل الرقــي بالعمــل وتقديــم أفضــل صــورة عــن 

الطالــب اليمنــي فــي بــاد التنيــن..

األفتتاحية 
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يحيى علي كشيمة

جامعة جيلين
تخصص عالقات عامة

الســنوي  المؤتمــر  انعقــاد  أعتــاب  علــى  ونحــن   
فيــه  نتــوج  الــذي  الصيــن،  فــي  اليمــن  طــاب  التحــاد 
ــا  ــن وقته ــت م ــزة بذل ــادات متمي ــى لقي ــام مض ــود ع جه
ــة بــكل إخــاص وتفــان،  وجهدهــا لخدمــة زمائهــا الطلب
شــبابية  وطاقــات  أقــوى  بعزيمــة  آخــر  عامــا  لنســتقبل 
جديــدة ترفــد هــذا الكيــان الطابــي التطوعــي، وكلنــا 
ثقــة علــى أنهــا قــادرة علــى متابعة مســيرة الكفــاح وأداء 
المهمــات الملقــاة علــى عاتقهــا علــى أكمــل وجــه بمــا 
يحقــق أهــداف االتحــاد ويضمــن ديمومتــه واســتمراريته 
ــاالت.   ــتى المج ــي ش ــزه ف ــي وتحفي ــب اليمن ــم الطال لدع
اليــوم وبعــد مــرور مــا يقــارب العــام مــن انخراطنــا فــي هذا 
العمــل التطوعــي اإليجابــي والفعــال،  حيــث كان لــه أثــرا 
ــا ومحطــة ملهمــة فــي  كبيــرا فــي حيــاة كل شــخص من
مســيرتنا األكاديميــة والحياتيــة،  وقــدم لنــا علــى مــدار 
األشــهر الماضيــة رؤيــة جديــدة وتجربــة هامــة صقلــت 
شــخصيتنا ووســعت آفاقنا، وســاهمت في تنميــة مهارتنا 
ــره  ــي أث ــل التطوع ــذا العم ــا كان له ــا ، كم ــر خبراتن وتطوي
ــة  ــرك بصم ــى ت ــا عل ــال قدرتن ــن خ ــنا م ــي نفوس ــغ ف البال
فــي حيــاة العديــد مــن الطلبــة اليمنييــن وتقديــم العــون 
والمســاعدة لهــم وترســيخ مفاهيــم التعــاون والتعاضــد، 
واســتنهاض همــم األشــخاص واألفــراد لانخــراط فــي 

ــاء بمــا يحقــق المنفعــة للجميــع. العمــل الجماعــي البن
لقــد وضعنــا نصــب أعيينــا منــذ اللحظــة األولــى   
ثوابــت »الطمــوح واإلخــاص  بثاثــة  التمســك  لعملنــا 
والعمــل الجــاد«  كــي نحافــظ علــى مــا تحقــق مــن أهداف 
وإنجــازات لاتحــاد خــال األعــوام الســابقة، والســير قدمــا 
بخطــى ثابتــة رغــم التحديــات والمعوقــات التــي واجهتنــا 
للطالــب  والدعــم  الخدمــات  وتقديــم  المزيــد  لتحقيــق 
األكاديميــة  مســيرته  يعــزز  بمــا  الصيــن  فــي  اليمنــي 
ويذلــل الصعوبــات التــي تواجهــه، وحاولنا قدر المســتطاع 
ليشــمل  وأنشــطته  االتحــاد  أعمــال  مجــاالت  توســيع 
بأختــاف تخصصاتهــم  الصيــن  كل طالــب وطالبــة فــي 
األكاديميــة والتعليميــة، باإلضافــة إلــى تقديــم المشــورة 
رغبتهــم  يبــدون  الذيــن  اليمنييــن  للطلبــة  والتوجيهــات 
الســتكمال الدراســة فــي الصيــن، ومــن أجــل تحقيــق هــذا 
الطمــوح استشــعرنا المســؤولية الملقــاة علــى عاتقنــا، 
وبذلنــا كل مــا بوســعنا دون كلــل أو ملــل علــى مــدار العــام 

المنصرم،وكلنــا أمــل أن يكــون الزمــاء والزميــات الطلبة 
علــى نفــس القــدر مــن المســؤولية والوعي ويلتفــوا حول 
قيــادة االتحــاد ويكونــوا خيــر ســند إلدارتــه للحفــاظ علــى 
المكتســبات التــي تحققــت، ويحســنوا اســتغال الفرصــة 
ــة  ــن العظيم ــة الصي ــة بدول ــات مرموق ــم بجامع بوجوده
لتــزود بالعلــم وأكتســاب المعرفــة والخبــرات، التــي هــي 

حلــم الٱالف مــن الطلبــة فــي أرض الوطــن.
يعقــد حاليــًا المؤتمــر العــام الحــادي عشــر التحــاد   
طــاب اليمــن فــي الصيــن وتحــت شــعار »اتحادنــا حلــم 
وطــن« والــذي ســيتم مــن خالــه اختيــار هيئــة إداريــة 
وهنــا  القادمــة،  الفتــرة  خــال  المهــام  تتقلــد  جديــدة 
إنجــازات  تقريــرًا يتضمــن ملخصــا ألهــم  نعــرض عليكــم 
التحــاد  الطابيــة  واللجــان  اإلداريــة  الهيئــة  وأعمــال 
والمقاطعــات  المــدن  فــي  الصيــن  فــي  اليمــن  طــاب 
واألنشــطة  البرامــج  كافــة  تشــمل   2022 لعــام  الصينيــة 
والتــي هــي خاصــة العمــل الــدؤوب واألوقــات الطويلــة 
ــرق  ــتى الط ــاب بش ــا الط ــة زمائن ــا لخدم ــي قضيناه الت
والســبل الممكنــة، لقــد حققنــا الكثيــر مــن اإلنجــازات مــن 
خــال وضــع الخطــط المدروســة والمتابعــة المســتمرة 
والتواصــل الدائــم مــع إخواننــا الطلبــة، وبــث روح التنافــس 
ــة  ــا لخدم ــا لديه ــل م ــم أفض ــة لتقدي ــان الطابي ــن اللج بي

الطالــب اليمنــي فــي الصيــن . 
وفــي الختــام، ال يســعني إال أن أقــدم أســمى   
ــة  ــن حكوم ــي الصي ــا الثان ــان لبلدن ــكر واالمتن ــارات الش عب
محبــة  بــكل  اليمنيــة  الطلبــة  احتضانهــم  علــى  وشــعبًا 
بادنــا  فــي  الصيــن  لســفارة  والتقديــر  والشــكر  وإخــاء، 
وســفارة بادنــا فــي بكيــن علــى الخدمــات والتســهيات 
التــي يقدموهــا لنــا، ونخــص بالشــكر رجــال األعمــال الذيــن 
لــم يبخلــوا أبــدا فــي تقديــم يــد العــون والمســاهمات 
وأخيــرًا  لاتحــاد،  المتنوعــة  األنشــطة  إلقامــة  الماليــة 
الهيئــة  أعضــاء  ألخوانــي  العميقــة  ومودتــي  تحيتــي 
ــًا إلــى  االداريــة واللجــان الطابيــة الذيــن عملــوا معنــا جنب
جنــب خــال عــام 2022،  متمنيــن كل النجــاح والتوفيــق 
واللجــان  اإلداريــة  الهيئــة  فــي  المنتخبيــن  لزمائنــا 
أداء  فــي  القادمــة  الفتــرة  خــال  الجديــدة  الطابيــة 

مهامهــم.
والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته
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各 位 也 门 在 华 留 学 生 ， 对 你 们 取 得 的 优 异 成 绩 的
表 示 祝 贺 ， 对 你 们 付 出 的 不 懈 努 力 表 示 赞 赏 ！ 
学海无涯，希望你们脚踏实地，掌握更多知识与本领。 
前途无量，希望你们志存高远，为国家与人民作出更大贡献。 
今年是中国农历兔年，兔代表聪慧敏捷，希望你们在学习中脑
子转得更快，步伐迈得更大！

السيد/ تشاو تشونغ

القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين
 لدى بالدنا
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 هنــا كانــت البدايــة وهنــا انطلقنــا .. مــن خــال انتخاب اللجــان الطابيــة للهيئة 
االدرايــة خــال المؤتمــر العاشــر ) اتحادنــا عقــد مــن النجــاح ( بعــام 2022م 
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ــٌم ؟ ــسِّ ــَب ـــ ــَت ـــ ــي ُم ـــ ــِن ـــ ـــ ــُب َأنَّ ــَســـ ــْحـــ ـــ َت ــْوُل  ـــ ــُق ـــ ـــ َت  َأ 
ــْا َأْضـــــُلــِعــي ــْاَهـ ــَظـ ــــ ــْن َلـ ــــ ـــاُر َتـــــــْصـــَهـــُر ِمـ  والـــــــنَّ
ــًة« ــ ــْدَع ــ ًخ  » ْ ِإالَّ ــاُت  ــَك ــَح ـــ ــضَّ ـــ ال َكــــــــْاِنـــــِت  ــْا  ـــ ـــ ـــ  َم
ــِعـــي ــــ ــَحــاِئــِب َأْدُمـ ــَواَرْت ِبـــــالـــــسَّ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــا َت ــَه ـــ ــْي ـــ  ِف
ــَراِم َعــــــــَرْفــــــــُتــــــــُه ـــ ـــ ــِكـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــُه َطــــــــــــــْبـــــــــــُع اْل  َلـــــــــــِكــــــــنَّ
ـــــــــــِع َتـــــــــــَرفُّ َو  ــزٍَّة  ـــ ـــ ــِعـــ ـــ ـــ ـــ ِب ــاِة  ـــ ـــ ــَي ـــ ــَحـــ ـــ ـــ اْل  َنـــــــــــْهـــــــــــَج 
ــًا ــ ــَعـ ــ ــَوْاُضـ ــ ــاِء َتـ ــ ــَطـ ــ ــَعـ ــ ــر اْلـ ــ ــْث ــ  َقــــــْد َزْاَدِنـــــــــــــْي ُك
ـــِعـــي َتـــَوجُّ ــَت  ــْعـ ــِمـ َلـــَمـــْا َسـ َلـــــــِئـــْن ُأِصـــــــْبـــُت   َو 
ــْت ــ َم ــدِّ ــ  َكـــــــْم ِبـــــــالـــَعـــَواِصـــِف ِمـــــــْن ِقـــــــــاَلٍع ُه
ــِويُّ َفـــــــاَلْ ُأَفـــــــــــاِرُق َمـــــْوِضــِعــي ــ ــَق ــ ـــ ــ  َوَأَنـــــــــــا اْل
ـــِنـــي ــَأنَّ ــاَل َو َكـ ــ ــُع ــ ــِب اْل ــ ــَل ــ ــْي َط ــ ــْرُت ِفـ ــ ــ ــْد ِسـ ــ  َقـ
ــِعــي ـــــــَمـــاِء َتـــــَربُّ ــْي َكـــــِبـــــِد الـــــــسَّ ــــ ــــ  َنـــــْجـــــٌم َوِفـ
ُجــــــــُنـــــْوَدَهـــــا َأنَّ  ْرَزاُء  اْلَ ــُب  ـــ ــَس ـــ ــْح ـــ ـــ َت  َأْم 
ــي ــِع ــلُّ ــَط ـــُمـــوِّ َت ْت ِفـــــــي الـــسُّ  َنـــــــاَلـــْت َوَحـــــــــــدَّ
ــْي ــِتـ ـ ــمَّ ِهـ َوَزاِدْي  َبـــــَلـــــِدْي  ِمــــــْن  ــت  ــدمــ  وقــ
ــِعـــْي ــٍق َمـ ــ ــَف ــ ــُر ِفـــــْي َن ــْيـ ــِسـ ــــ ــاُت َتـ ــ ــَيـ ــ ــِنـ ــ ــــ ــ ْمـ  َواْلُ
ــْي ــاِزِلـ ــَنـ ــــ ــْاِب َمـ ــَبـ ـ ــشَّ ــــ ــزِّ الـ ــــ ــُت ِفـــــــــــْي ِعـ ــــ ــاَرْقـ ــــ  َفـ
ــِم َمـــْرَبـــِعـــْي ــ ــْاِجـ ــ ــــ ــ َعـ ــِد اْلَ ــَلـ ــــ  وتــــِخــــذُت ِفـــــــي َبـ
ــهــْم ـــ ــَراِق ـــ ــَد ِف ـــ ــْع ـــ ـــ ــاُم َب ــــ ــــ ــــ ـ يَّ ــِت اْلَ ـــ ــاَب ـــ ـــ ــا َط ـــ ـــ  َمـــ
ــَطــِع ــْقـــ ـــ ــْم ُي ـــ ـــ ــٌع َل ــَب ـــ ــْن ـــ ــْي َم ـــ ــِن ـــ ــْي ـــ ــْوُع َع ــــ ــــ ــــ  َوُدُمـ
ــْي ـــ ــِت ـــ ــبَّ َأِحـــ ــَراُق  ـــ ـــ ـــ ـــ ِف ِإاَلَ  ـــــْن  ـــــُكـــ َيـــ ـــــْم  ـــ ـــ َلـــ ـــــْو  ـــ ـــ  َلـــ
ُق َمـــــْضـــــَجــِعــي ــًا ُيـــــــــــَؤرِّ ـــ ــمَّ ـــ ــِه َه ـــ ـــ ـــ ــْى ِب ـــ ــَف ــَكـــ ـــ  َل
ــاِن َوُحـــــــــْزُنــــُه ــ َمـ ــزَّ ــ ــــ ــ ــْي َخـــــــــــْوُف الـ ــ ــِن ــ ــاَب ــ ــَت ــ ـــ ــ  واْن
ــي ــِع ــاِة ِبـــــــَمـــا َت ــَيـ ــَحـ ــــ ــُل اْلـ ــُبـ ــــ ــْت ُسـ ــَعـ ـ ــطَّ ــَقـ ــــ  َوَتـ
ـــــــــــٍة ــْدُت ُكـــــــــــلَّ َرِزيَّ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــــــــــــى اْتـــــــَجـــــــْهـــُت َوَج  َأنَّ
ِع ــرُّ ـــ ـــ ــَف ـــ ـــ َت َو  ِبـــــــــــَحـــْيـــــــَرٍة  ــَم  ـــ ــْي ـــ ــِل ـــ ــَح ـــ اْل ــَدُع  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  َت
ــاِهــِجــي ــَن ـــ َم َو  َدَفـــــــــْاِتــــرِْي  ُكــــــــلَّ   َطـــــــْاَلـــــــْعـــُت 
ــِعــي ـــ ــَم ـــ ــا َنـــــْحـــــَو َمـــــْجـــــٍد َأْل ــًث ــْي ـــ ــِث ـــ ــا َح ــًي ـــ ــْع ـــ  َس
ــْي ـــ ِن ــرَّ ـــ ــْا َض ـــ ـــ ــْا َم ــَهـــ ـــ ــلِّ ــِب ُكـــ ــْاِع ـــ ــَت ـــ ــَم ـــ  َرْغـــــــــــَم اْل
َزْعــــــــَزِع ِمــــــْن  ــا  ــ ــَه ــ ِب َمـــــا  ــاِة َو  ــ ــَيـ ــ ــَحـ ــ اْلـ  َصــــَخــــُب 
ــِتــي ـــــِهـــــمَّ ِب ــاَب  ـــ ــَح ـــ ــسَّ ـــ ال َأَطـــــــــــَأ  َأْن  ــُت  ـــ ــْي ـــ ـــ  آَل
ــَفــِع ــْن ـــ ــَم ـــ  َوَأُعـــــــــــــــْوُد ِلـــــْلـــــَوَطـــــِن اْلـــــــَحـــــــِزْيـــــــِن ِب
ـــْعـــُب َكــــــاَن ُبـــُلـــْوُغـــُه ــُد َلـــــــــْواَل الـــصَّ ــ ــْج ــ ــَم ــ ـــ ــ  َواْل
ـــِع ــاِف اْلـــُمـــيَّ ــَعـ ـ ــضِّ ــى الـ ــَل ـــ ــَنـــاِل َع ــــــَمـ  َســـــــْهـــَل اْلـ
ــْرُق َشــــــــحَّ ُنـــــــُزُوُلـــــــُه ــــ ــَبـ ــــ ــُر َلـــــــــــــــْواَل اْلـ ــْط ـــ ــَق ـــ ــاْل ـــ  َف
ــِع ـــــمَّ ــَل ــَتـــ ـــ ــْم َي ـــ ـــ ـــ ــُر َلـــــــــــــــْواَلْ اْلـــــــــــَحـــــــْرُق َل ـــ ــْب ـــ ــتِّ ـــ  َوال
ــا ــَن ــْوُمـــ ــُمـــ ــَك ُهـــ ـــ ــْل ـــ ـــ ــا َوِت ــَن ــُت ـــ ــْاَي ـــ ــَك ـــ ــِذْي ِح ـــ ـــ ـــ ـــ  َه
ــِع ــ ــَص ــ ـــ ــ ْن ــْيـــِس اْلَ ــِفـ ـ ــنَّ ــــ رِّ الـ ــَرًا ِمـــــــَن الـــــــــدُّ ــ ــْع ــ ـــ ــ ِش
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بيننا الــتــكــافــِل  ــاَن  ـــ ـــ ـــ ـــ أركـــ  سُنشـــــــيُد 
ــه وِعــمـــــــــــــــــــــــــــــادا ــا لـ ــاًن ـــ ـــ ــيــُم بــنــيـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  وُنــقـــ

ـــــلــِم فـــي ُطــالبــِه ــدَر الــعـــ ـــ ـــ ـــ ـــــزُّ َق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  َوُنــِعـــ
ــادا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــلَّ نــجــــــــــــــُم ســمـــــــــــــــــاِئــِه َوقَّ ـــ ـــ ــَيــَظـــ  ِل

ــا ــًخ ــاوِن شــاِم ـــ ـــ ـــ ــًرا لــلــتــعـــ ـــ ـــ ــدُّ ِجــســـ ـــ ــمـــ  ون
ــوِح َرمـــــادا ــمـ ـ ــطُّ ــَر الـ ـــ ـــ ــي ال َنـــــرى جــمـــ ــ  َك

ـــُت َعـــزُمـــنـــا ، ُيـــفـــــــــــتِّ ــو ُحـــــــــــــــــــبٍّ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــا ُأوُل ــ ــ  إنَّ
َوِودادا ــًة  ــ ــبَّ ــ ــَح ــ َم ــوَر  ـــ ـــ ـــ ـــ ــصــخـــ ال  حـــتـــى 

ــن هــنــا، ــُة مـ ــدايـ ــبـ ــا الـ ــنـ ــدِتـ ــِل َوحـ ــ ــن أجـ ــ  ِم
ــُه الـــِمـــيـــــــــــالَدا ــ ــاُلـ ــ ــاُد( أخـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــحـــ  فـــ)االت

ــادٍم ـــ ــٍر بــالــبــشـــــــــــــــــــــــائــِر قـــ ـــ ـــ ـــ ــالَد فــجـــ ـــ ـــ  مــي
أضــــــدادا ال  ــاَط،  ــب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ إحـــ ال  يـــــــأَس،   ال 

ــُعــوا ــِل َوحـــدِتـــنـــا اْحـــَلـــمـــوا وتــطــلَّ  مـــن أجــ
ــادا ــجــ ــ ــَو الـــســـُمـــــــوِّ وعـــانـــقـــــــوا الْم ـــ ـــ ـــ  نــحـــ

 ُحــلــــــــــــــــــــَم الـــحـــيـــاِة ُهــنــا ازرُعـــــــوُه تــكــافــال
ــوُن حـــصـــادا ــكــ ــ ــا وغــــــــــــــدا ي ــاون ـــ ـــ ـــ ـــ ــعـــ  وت

ــِل اعـــمـــلـــوا...( ولــكــلِّ مــجــتــهــٍد- كما  )وقــ
ــادا ــ ــى وأجـ ـــ نـــصـــيـــٌب، إن َســعـــَ  ُيـــــــرَوى- 

ــنــوا  وتــخـــــــــــــــــّيــلــوا يــــوَم الـــنـــجـــاِح، وأحــِســـ
ــدادا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــيــَط واإلعـــ ـــ  لــبــلـــــوِغــِه الــتــخــطـــ

الـــصـــيـــن الــــــعــــــزي-  ــخــــوت  ــ ــب مــ          

ــــــدادا ــــ ــــ ــــ ــــ  ِلـــُنـــكـــــــــــــــــــرَِّم اآلبـــــــــــــــــــــــــــاَء والْجـ
ــــــفـــادا ــــ ــــ ــاَء والْحـ ــــ ــــ ــنـ ــرَِّف البـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــَشـ  َوُنـ

قــلــــــــوِبــنــا ــاُد  ـــ ـــ ـــ اتــحـــ ــــــــى  ـــ يــلــَقـــ أن  ُبـــــدَّ   ال 
ــالدا ــ ــدره وبـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــقـــ ــيــُق ب ـــ ـــ ـــ ـــ ــا يــلـــ ــًن ـــ ـــ ـــ  وطـــ

التقت إذا  الــقــلــوُب  هـــي  الـــبـــالد   تــلــك 
ــادا ــ ــــــدْت عـــَـــــــــــمَّ اإلخــــــــاُء وسـ ــــ ــــ ــــ ـ  وتـــوحَّ

ـــــرُتــُه ـــ ـــ ـــــــــــذا هــــــــــــــو الـــهـــمُّ الــــذي ســطَّ  هـــ
ـــــاعــًرا وِمـــــــدادا ـــ ـــ ـــ ـــ ــُت فــيــه مــشـــ ــل ـــ ـــ  وأســـ

ـــــُم لــوحــًة ـــ ـــ ـــ ــا ســــوَف نــرُســـ ــن ــَرب ــــى اغــت  أنَّ
ــَفــنــا آَبـــــادا  ـــ ـــ ـــ ــُلــد َخــلـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــو وتــخـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  تــزهـــُ

ــنــا ـــــفَّ ـــ ــاد( َأُكـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــدُّ نــحــــــــــــــو )االتــحـــ ـــ ـــ  ونــمـــ
ُفـــــَرادى نــســيــَر  أْن  ال  مــعـــــــــــا،   نــمــضـــــــــــي 

نحـــوها، فســــيروا  غايتنا  تــلــك   هــي 
ورشــــــــــــــــــــادا ــدًى  ـــ ـــ ـــ ُه إال  تبتغـــــــوا   ال 

صــــــادقا قــــــــديــمــا  مـــــــــــثــال   وتــذّكـــــــــــروا 
إنشـــــــادا معـــا  ننشـــــده   ســنــظـــــــــــّل 

را تكسُّ اجتمعن  إذا  الِعِصـــيُّ   )تــأَبــــــــى 
ــادا( ــــ آحـ ـــــرْت  ـــ ـــ ـــ ـــ تــكــسَّ ـــــَن  ـــ ـــ ـــ افــتــرقـــ  وإذا 

ــذُل ُجــهــَدنــا ــب ـــــِل وحـــدِتـــنـــا ســن ـــ ـــ ـــ  مـــن أجـــ
ـــــدا وُمـــــــــــَرادا ـــ ـــ ـــ ــَق َمــقــصـــ ـــ ـــ ـــ  حــتــى نــحــقِّ

ـــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــاد:  ِاتِّ
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االتحاد في أرقام : 
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ــان ــجــ ــ ــل ــ عـــــــــدد ال

عــــدد الــخــريــجــيــن

عدد البحوث 346

تم اللتي   الــجــامــعــات 
المعلم بيوم  تكريمها 

ــة عــربــيــة ــغ ــذة ل ــ ــات  أســ
تكريمهم تم  صينيين 

17 دكتوراة  |  108 ماجستير  |  82 بكالوريوس 

 عدد أعضاء اللجان 110

 عدد الباحثين

 المستفيدين من
 تعليمات العودة للصين

 أقسام اللغة العربية
التي تم تكريمها

31

209

346

60

10

110

130

600

5

االتحاد في أرقام
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الفعاليات العامة:
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من منطلق التطوير والتغيير لألفضل وبمناسبة مرور عقد على االتحاد ، تعلن الهيئة   
االدارية عن تغير شعار اتحاد طالب اليمن في الصين للشعار الجديد ، حيث مرت عملية التغيير 

 بعدة مراحل كالتالي:
المرحلة األولى: االعالن عن رغبة الهيئة اإلدارية بتغيير الشعار وطرح الموضوع على اللجنة 

العمومية للجان الطالبية في مختلف المدن للتصويت وكانت النسبة الكبر بالموافقة على 
 تغيير شعار االتحاد.

المرحلة الثانية: االعالن عن مسابقة تصميم الشعار والتي استهدفت كافة المصممين 
والمهتميين وذوي المواهب الفنية للمشاركة في مسابقة تصميم الشعار وفقًا للشروط 

 التي وضعتها الهيئة لذلك.
المرحلة الثالثة: بعد انتهاء موعد استالم المشاركات بحسب االعالن ، تم عرض كافة الشعارات 

التي تم استالمها على الهيئة اإلدارية ، حيث تم فرزها واختيار أفضل خمسة شعارات من 
أصل ستة عشر شعارًا، ليتم عرضها على لجنة مكونة من مجموعة من المصممين ليتم 

تقييمها ، وعلى اللجنة العمومية للجان الطالبية للتصويت عليها ، حيث حصد الشعار الذي 
تم اختياره على نسبة 54.4 % من تصويت اللجان الطالبية ، و 25 نقطة من 30 حسب تقييم 

 لجنة المصممين والتي تمثل النسبة العلى بين كل الشعارات. 
وعـلـيـــة: تعلن الهيئة االدارية التحاد طالب اليمن في الصين يومنا هذا الخميس الموافق 

2022.11.10 م عن تغير شعار االتحاد للشعار الجديد الموضح أدناه ، ويتم العمل به ابتداءًا من 
يومنا هذا، والله ولي التوفيق ،،،

تغيير شعار االتحاد
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فعالية حفل التخرج

فــي مســاء يــوم الثالثــاء 12 يوليــو لعــام 2022، أقــام اتحــاد الطــالب اليمــن فــي   
الصيــن حفــل تخــرج لكثــر مــن 220 خريــج وخريجــة حامليــن شــعار دفعــة ”اليمــن أغلــى” عبــر 
منصــة الــزوم، وقــد تخللــه العديــد مــن الكلمــات لرئيــس االتحــاد وأيضــا ســعادة الســفير 
الدكتــور محمــد الميتمــي وســعادة الســفير الصينــي لــدى بالدنــا وأيضــا تخلــل الحفــل 

الكثيــر مــن الفقــرات الفنيــة والدبيــة .
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حيث ترافق مع الفعالية إصدار العدد الخاص من مجلة الخريجين 
والتي احتوت على العديدمن الفقرات والمواضيع المتنوعة
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فعالية عيدنا في الصين 

أقــام اتحــاد الطــالب اليمــن فــي الصيــن مســاء يــوم الخميــس الموافــق 5 مايــو   
المرئــي( االتصــال  تقنيــة  عبــر   ( الصيــن  فــي  عيدنــا  فعاليــة  م   2022 عــام  مــن 

حضــر الحفــل كاًل مــن ســفير بالدنــا فــي الصيــن الدكتــور علــي الميتمــي  والســفير 
. الصينــي 

حيــث تخلــل الحفــل بعــض القصائــد للشــعراء منصــور الخليــدي وإبراهيــم المقرمــي 
وفقــرات غنائيــة رائعــة ..
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األنشطة العلمية واألكاديمية : 
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تــم تنفيــذ ثمانيــة  أنشــطة علميــة تنوعــت بيــن محاضــرات وورش عمــل مكتملــة ودورة 
تدريبــة، تــم اختيارهــا بعنايــة يلبــي احتياجــات الباحــث اليمنــي .. حيــث تضمنــت ورشــتين 
 SPSS برنامــج  باســتخدام  اإلحصائــي  التحليــل  فــي  مقدمــة  الولــى  متكاملــة  عمــل 

ــي 3 محاضــرات وبمعــدل 6 ســاعات بإجمال

وورشة العمل الثانية في التحليل
اإلحصائــي للبيانــات باســتخدام برنامــج ””””” وبمعــدل 6 ســاعات بإجمالــي 2 محاضــرات. وايضا 
دورة تدربيــة STATA متكاملــة فــي الــذكاء االصطناعــي والهندســة المدنيــة ولمحــات 
عــن مســتقبل صناعــة البنــاء والتشــييد بالتنســيق مــع المجموعــة البحثيــة ”مجموعــة 

مجتبــى الطيــب لالستشــارات البحثيــة” لورشــتي العمــل. 

األنشطة العلمية 
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تهنئة وتكريم 

قامــت اللجنــة الكاديميــة بجمــع بيانــات الباحثيــن الناشــرين أبحــاث فــي العــام 2022 م، 
ومــن ثــم” تهنئتهــم فــي مراحــل ربعيــة  3 تهنئــات فــي كافــة صفحــات وموقــع االتحــاد .. 
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التغطية اإلعالمية:
إعالميــة شــاملة  الطالبيــة تغطيــة  واللجــان  اإلداريــة  الهيئــة  أنشــطة  رافقــت   
لكافــة النشــطة والفعاليــات ومطالبــات واســعة لحقــوق الطــاب علــى كافــة نوافــذ 
االتحــاد اإلعالميــة ووســائل التواصــل االجتماعيــة أواًل بــأول ليظهــر عمــل االتحــاد ولجانــه

الطالبية بشكل يليق بجهودهم المبذولة طوال عام كامل .. 
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كمــا تــم إنشــاء قنــاة لالتحــاد فــي منصــة الويشــات الخاصــة بالفيديوهــات والتــي   
ســاعدت فــي الوصــول إلــى الجمهــور بشــكل أســرع كونهــا مرتبطــة ببرنامــج الويشــات .. 
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كمــا أقامــت اللجنــة اإلعالميــة خــالل شــهر رمضــان المبــارك المســابقة الولــى   
مــن نوعهــا ) رمضــان فــي الصيــن ( والتــي شــاركت فيهــا ســتة لجــان مــن مختلــف مــدن 
ــة ( خــالل شــهر رمضــان  ــارة عــن فيديوهــات ) فلوقــات يومي ــت عب الصيــن .. والتــي كان

 .. المبــارك 
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3240 15404

900991845631

إحصائيات وسائل التواصل 
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األنشطة الثقافية : 
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االحتفاء بيوم البن العالمي : 

االحتفــاء بيــوم البــن العالمــي )عيــد مــوكا(  إلحيــاء ذكــرى يــوم البــن اليمنــي   
موكا_أصله_يمنــي  # شــعار  تحــت 
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النشاط الرمضاني ومضات رمضانية : 

ــر فــي شــهر الخيــر وليالــي الخيــر فــي مســابقة   إقامــة النشــاط الرمضانــي الكب  
) برنامــج ومضــات رمضانيــة (طيلــة أيــام شــهر رمضــان المبــارك .. والــذي القــت تفاعــل 

 .. الجميــع  واستحســان 
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يوم المسند :

إحيــاء يــوم المســند اليمنــي 21 فبرايــر تحــت شــعار # خــط المســند ... ســفير حضــارة 
اليمــن القديــم .. وتــم النشــر لهــا فــي كافــة مواقــع التواصــل االجتماعــي .. 
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إحياء األعياد الوطنية  :

عيد  22 مايو المجيد  .. السادس والعشرون من سبتمبر .. والرابع عشر من اكتوبر
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فعالية يوم المعلم :

إحيــاء فعاليــة يــوم المعلــم تزامنــا مــع حلول يــوم المعلم الصينــي والذي يصادف   
العاشــر مــن شــهر ســبتمبر مــن كل عــام،

فقــد تــم تقديــم رســائل شــكر وعرفــان لكثــر مــن 50 جامعــة صينيــة ممثلــة بمكاتــب 
الطــالب الجانــب فــي الجامعــة بالتنســيق مــع الملحقيــة الثقافيــة لســفارة بالدنــا فــي 
بكيــن ، لمــا مــن شــأنه ان تعكــس وجهــا حســنا وســمعة طيبــة عــن الطــالب اليمنييــن

فــي الصيــن ، ولزيــادة اهتمــام الجامعــات الصينيــة بالطــالب اليمنييــن وفــرص قبولهــم 
فــي العــوام القادمــة.
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اليوم العالمي للغة العربية  :

احيــاء اليــوم العالمــي للغــة العربيــة عبــر إصــدار مجلــة ثقافيــة عــن اللغــة العربيــة   
وإســهاماتها فــي اإلرث اإلنســاني  والثقافــي للمشــاركة باالحتفــاء بــه ذه المناســبة 
التــي نعتزونفتخــر بهــا جميعــا وايضــا  تــم خــالل الفعاليــة تكريــم 60 جامعــة وكــذا عــدد 

مــن  مدرســي اللغــة العربيــة الصينييــن فــي مختلــف الجامعــات الصينيــة .
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األنشطة األجتماعية : 
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تهاني المناسبات واألعياد 

علــى الصعيــد االجتماعــي .. أقامــت اللجنــة الجتماعيــة العديــد مــن المبــادرات   
واالنشــطة الفعالــة .. حيــث كان لهــم  دورًا بــارزًا فــي إحيــاء الفعاليــات والمناســبات 
وهــي   .. اليمنــي  الطالــب  تخــدم  أن  شــأنها  مــن  التــي  المبــادرات  وتفعيــل  الدينيــة 

 : كالتالــي  



اللجنة اإلعالمية التحاد طالب اليمن في الصين

2022
34

تنسيق العودة إلى الصين : 

العــودة إلــى الصيــن :  تنســيق العــودة الــى الصيــن وذلــك مــن خــالل التواصــل   
المســتمر و تحديــث المعلومــات عبــر الســفارات ونشــر البيانــات للمعلومــات المحدثــة .. 
وإنشــاء قروبــات التواصــل للعائــدون مــن الصيــن والــذي ســاعد أكثــر مــن 600 طالــب 

للســفر الــى الصيــن: 
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المنح الصينية  : 

تحديث المعلومات بما يخص المنح الدراسية ومشاركتها للطالب أوال بأول ..
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مبادرة تخفيض الرسوم  ألبناء الطالب  : 

ســعيا مــن الهيئــة الطالبيــة لمســاعدة الطــالب علــى تدريــس أبنائهــم الطــالب   
فقــد قامــت بالتواصــل مــع عــدة مــدارس والمؤسســات الصينيــة وعمــل التخفيــض بمــا 

يناســب الفئــات العمريــة للطــالب .. 
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مبادرة تعميد وثائق الخريجين: 

مبــادرة توثيــق ملفــات الخريجيــن مــن الســفارة اليمنيــة والخارجيــة الصينيــة فــي   
خريــج  مــن 70 طالــب  أكثــر  منهــا  اســتفاد  والــذي  بكيــن 
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األنشطة الرياضية  : 
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دوري الشطرنج : 

مــن  وإنطالقــا  النفــس  عــى  الترويــج  ســبيل  وفــي  الرياضــي  الصعيــد  وعلــى   
ــا علــى موعــد مــع  ــب فقــد كن اهتمــام اتحــاد طــالب اليمــن فــي الصيــن بكافــة الجوان
عــدد مــن النشــطة الرياضيــة كبطولــة الشــطرنج الولــى للعــام 2022 و الــذي شــاركت 

فيــه أكثــر مــن 30 مدينــة داخــل الصيــن ..
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المسابقة الرياضية الثقافية 

وفــي الجانــب االخــر وتزامنــا مــع بطولــة كأس العالــم  2022 .. أقــام اتحــاد طــالب   
اليمــن فــي الصيــن المســابقة الرياضيــة الثقافيــة وذلــك خــالل أيــام البطولــة المقامــة 

فــي قطــر .. 
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األنشطة الطالبية لعام 2022 

وهنــا نســتعرض بعــض االنشــطة علــى مســتوى اللجــان الطالبيــة المختلفــة   
 .. والمختلفــة  المنوعــة  االنشــطة  مــن  العديــد  نفــذت  والتــي 
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الجانب الحقوقي 

ومــن ناحيــة الــدور البــرز لالتحــاد وهــو الوقــوف إلــى جانــب الطالــب فقــد ســاهم   
صــرف  تأخــر  أهمهــا  مــن  التــي  الطالــب  قضايــا  تبنــي  فــي  فعــال  وبشــكل  االتحــاد 
المســتحقات ومتابعــة منــح التبــادل الثقافــي فقــد قــام االتحــاد حــراكًا طالبــي لفترتيــن 
بشــكل منفصــل خــالل العــام ، وأصــدر بيانــات المناشــدة وتــم رفعهــا الــى كافــة الجهــات 
المســؤولة ولكافــة القنــوات والمواقــع االخباريــة إليصــال صــوت الطالــب علــى نطــاق 

واســع مــن اجــل ايجــاد الحلــول المناســبة.
كمــا قــام االتحــاد أيضــًا وبمشــاركة اتحــادات الطلبــة فــي دول اإلبتعــاث الخــرى   
بالمطالبــة واصــدار بيانــات اســتنكار للتخــاذالت الحاصلــة مــن قبــل الجهــات المســؤولة، 
رؤســاء  واجتماعــات  المســؤولة  الجهــات  مــع  التواصــل  فــي  المســاهمة  وكذلــك 
االتحــادات فــي دول االبتعــاث لمناقشــة قضايــا الطالــب المبتعــث ومحاولــة الخــروج 

المناســبة. الحلــول  ببعــض 
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فقرة جانبية :

جانــب مــن دور العالقــات العامــة بيــن اتحــاد طــالب اليمــن فــي الصيــن وســفارة   
الصيــن. جمهوريــة 
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اللجان الطالبية  للعام الماضي 
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المحاضرين المكرمين 

د. محمدالمجتبى اسامه محمد المصطفى الطيب
Dr. Mohamedelmujtaba Osama Mohamedalmustafa

Altayeb 

د. محمد أحمد سعد المنصوب
Dr. Mohammed Ahmed Al-Mansob

د. شوقي عبده علي الجبري 
 Dr. Shaoki Abdu Ali Al Gabri

د. محمد يحيى أحمد الدروبي 
Dr. Mohammed Yahya Ahmed Aldarwbi

أ. محمد حمدي السود
Mohamad hamdy ElAswad

د. تامر الشيخ
Dr. Tamer Elsheikh

د. خلدون البيطار 
Dr. Khaldoon Albitar

د. فوزي عبد الجليل جازم المقطري
Dr. Faozi Abduljalil Gazem Al-Maqtari

م. حمزة عبد الكريم محمد على
Eng. HAMZAH ABDULKAREEM MOHAMMED ALI
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الباحثين المكرمين 

اختتــم اتحــاد طــالب اليمــن فــي الصيــن مســاء اليــوم فعاليــة تكريــم الباحثيــن اليمنيين 
الدراســين فــي الصيــن والذيــن نشــروا عــدة أبحــاث خــالل العــام المنصــرم فــي مجــالت 
عالميــة محكمــة وفــي تخصصــات مختلفــة، حيــث شــمل التكريــم عــدد 130 باحــث 
وباحثــة ســاهموا فــي نشــر 346 بحثــا خــالل العــام المنصــرم كمــا شــمل التكريــم أيضــا 
عــدد مــن المتميزيــن والمبدعيــن وفقــًا لخطــة أعلنهــا االتحــاد فــي وقــت ســابق، أيضــا 
تــم تكريــم 110 مــن منتســبي اللجــان الطالبيــة التابعــة لالتحــاد المنتشــرة فــي مختلــف 

مــدن ومقاطعــات الصيــن نظيــرا لجهودهــم المبذولــة خــالل فتــرة عملهــم .
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الباحثين المتميزين 

هنــا تــم تكريــم عــدد مــن الباحثيــن المتميزيــن والحاصليــن علــى المراكــز الثالثــة الولــى 
خــالل العــام 2022. كــذا تــم تكريــم المتميزيــن  مــن الطــالب الحاصليــن علــى بــراءة 
االختــراع وعــدد الطــالب الحاصليــن علــى المســتوى الســادس باللغــة الصينيــة وبدرجــة 

أعلــى مــن 250 خــالل العــام 2022.
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المؤتمر 

أعمالها  اإلداريــــة  الهيئة  اختتمت   
للمؤتمر بالتحضير  العاشرة  دورتــهــا  في 

االنتخابات  ومتابعة  عشر   الحادي  العام 
ــيــة فـــي جــهــد مــتــواصــل ــجــان الــطــالب ــل ل

أعتاب  إلــى  الجميع  ليصل  دؤوب  وعمل 
ــــذي الــمــؤتــمــر الـــعـــام الـــحـــادي عــشــر وال

ــاره بــعــمــلــيــة تـــصـــويـــت تــمــت  ــعــ ــدد شــ ــ حـ
ــنـــظـــام الســـــاســـــي لـــالتـــحـــاد ــلـ ــا لـ ــقــ وفــ

ــا.. حــلــم وطـــن(  ــ ــادن ــــحــ ــار  )ات ــعـ ــيــتــوج شـ ل
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الرعاة الداعمين لالتحاد طول السنة 
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رعاة المؤتمر 
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الخاتمة: 

.. واجهنا التحديات بكل ثبات  .. أكملنا الرحلة بكل إصرار وعزيمة  رحلتنا بدأت منذو سنة 

وقوة .. وحصدنا ما زرعناه في هذا العام ..

 .. وكفاح  فالح  نتيجة   .. انجاز  حكاية  لنحكي  رحلتنا  نهاية  مشارف  على  نقف  واليوم 

تكللها دعاء من ساندونا إلى اخر المشوار .. 

لن يتوقف االتحاد وسيستمر لتحقيق الحلم .. ليصبح كما يريد .. 

سيستمر كما بدأ .. ونواصل ما بدنأه .. يوم أن قررنا ما قررناه أن يكون ..

لننشر السالم في وطن يحتاج الى السالم ..وطن تغير فيه أبعاد الزمان والمكان ..

عذرا يا وطن فأنت هو حلمنا القادم .. أنت الوطن وهنا الحلم .. فسنكون بإذن الله ) حلم 

وطن ( ..

وختام قصتنا ال نملك إال أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل الطلبة زمالئنا وزميالتنا 

في جمهورية الصن ولكافة الساتذة الباحثين الذين خصصوا جزءا من أوقاتهم الثمينة 

في خدمة أخوانهم الطالب.

كا نتقدم بالشكر والتقدير لكافة الجهات الرسمية اليمنية والصينية ولكل وسائل اإلعام 

بجانب  ووقوفهم  الدائم  دعمهم  على  وصحفين  أخبارية  ومواقع  فضائية  قنوات  من 

االتحاد وقضاياه.

وجزيل الشكر والتقدير لكل رجال المال والعمال وكل من ساهم

في دعم أنشطة االتحاد خالل عامنا المنصرم ..

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

اللجنة االعالمية لعام 2022 م 
د . زياد عبدالله العواضي 


