نشـرة إخباريــة

اإلصدار التاسع  -كانون األول 2016

عن مركز طالل أبوغزاله لخدمات تقديم
طلبات التأشيرة الصينية

يعتبر مركز أبوغ زاله لخدمات تقديم طلبات التأشيرة
الصينية في عمان ،الوكيل الوحيد والمعتمد الذي
يمثل سفارة جمهورية الصين الشعبية لطلبات
التأشي رات للم واطنين والمقيمين في االردن.

في هذا اإلصدار:
عن مركز طالل أبوغزاله لخدمات تقديم طلبات
التأشيرة الصينية
متطلّ بـات جديدة في السفارة بخصوص الصورة
الشخص يّة
تأشيرة فئة C
بحيرة تيانتشي Tianchi Lake

هدفنا:
تمكين الم راجعين من تقديم طلبات التأشي رات في
جو مريح حيث يقوم موظفونا بمساعدة الجمهور
وتقديم المعلومات الالزمة للحصول على تأشي رات
جمهورية الصين الشعبية.
رؤيتنا:
أن يكون مركز أبوغ زاله لخدمات تقديم طلبات
التأشيرة الصينية األول في مجال خدمات التأشي رات،
وفي مجال تعزيز األعمال والريادة من خالل خب راتنا
التي تعتمد على إدارة راشدة تتطلع قدماً نحو التطوير
المستمر بشفافية والت زام.
موقعنا:
مبنى كلية طالل أبوغ زاله للدراسات العليا في ادارة
االعمال ،بناية رقم  -104شارع مكة  -عمان االردن.
مواعيدنا:
الدوام من يوم األحد وحتى يوم الخميس من الساعة
 08:30صباحاً وحتى  16:00عص راً

متطلّبـات جديدة في السفارة بخصوص الصورة الشخصيّة

تم تعديل مقاسات الصورة الشخص يّة والتي تعتبر ج زا ء مهما جداً عند تقديم طلب الحصول على التأشيرة
الصين يّة ،لتكون حسب الم واصفات والمقاسات المعتمدة من قبل وزارة الخارجية الصين يّة حسب الصورة
المرفقة.
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متطلّبـات جديدة في السفارة بخصوص الصورة الشخصيّة
تأشيرة فئة C
تصدر هذه التأشيرة ألف راد الط واقم األجنبية التي تعمل في وسائل النقل العالمية ،بما في ذلك الطائ رات أو
القطارات أو السفن ،أو سائقي مركبات النقل البري عبر الحدود أو إلى أف راد األسرة الم رافقة ألف راد الطاقم
لجميع وسائل النقل المذكورة أعاله.
 .1المتطلبات العامة:
•ج واز سفر ساري المفعول لمدة سبعة أشهر على األقل ويحتوي على صفحتين فارغتين متقابلتين
على األقل للتأشيرة ،وإرفاق الج واز القديم أيضاً.
•صورة عن ج واز السفر.
•صورة شخصية حديثة وواضحة كالتي تستخدم في ج واز السفر وتكون خلفيتها بيضاء  -مقاسات
الصورة4.8x3.3 :
ً
•نموذج طلب الحصول على تأشيرة معبأ بشكل دقيق وكامل باللغة اإلنجليزية .وخالفا لذلك ،سيتم
رفض الطلب
•يرجى المالحظة بأن الطلبات العادية تستغرق ستة أيام عمل على األقل ،وتستغرق الطلبات
المستعجلة أربعة أيام عمل على األقل ،بينما الطلبات المستعجلة لمدة يوم واحد تقدم للهيئات
الحكومية والدبلوماسية بعد م وافقة السفارة الصينية عليها.
•يجب تقديم طلب الحصول على التأشيرة من قبل صاحب الطلب نفسه.
•لغير االردنيين يجب احضار صورة عن بطاقة اإلقامة في األردن أو ما ينوب عنها.
المتطلبات الخاصة لتأشيرة C
يجب تقديم مايلي:
 -كتاب ضمان صادرعن شركة النقل األجنبية أو كتاب دعوة صادر من الجهة المختصة في الصين.
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بحيرة تيانتشي Tianchi Lake

وتسمى بالبحيرة السماوية أو بحيرة فوهة
البركان وتقع على الحدود بين الصين
وكوريا الجنوبية ،وهي جزء من سلسلة جبال
باكدوداجان وجبال تشانغباي ،وجزء منها
يقع في مقاطعة جيلين بشمال شرق الصين،
مساحتها  9.82كيلومتر مربع وترتفع البحيرة
عن سطح البحر  5445مت راً .وقد تكونت البحيرة
من مخلفات األنهار الجليدية المتشكلة في
الفترة الرباعية و بدأت بإستقبال زوارها رسمياً
في  6أغسطس  2008م
وتسمى هذه البحيرة أيضا بلؤلؤة الجبل السماوية،
وجمالها مستمد من زرقة لونها مع زرقة السماء
وجمال المنحد رات المحيطة بها من الم راعي
الخض راء والزهور البرية  ،والتي تمتلك سحرها
الخاص .ففي الصيف والربيع تبدو البحيرة
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بأجمل حلتها أما في فصل الشتاء تعود البحيرة
ليغطيها الجليد ،وفي كل الحاالت تبدو رائعة
تتألف هذه البحيرة من عدة بحي رات أكبرها
البحيرة الوسطى ،حيث كانت تستخدم كحوض
استحمام لشي وانغ مو وهي زعيمة قبيلة أمومية.
و يمكنك أخذ سفينة سياحية (وهي سفن تعمل
على الغاز الطبيعي ) والذهاب بجولة في البحيرة
والتي تستغرق  20دقيقة وتتمتع برؤية المناظر
الطبيعية الموجودة على ضفافها.
وبعد نهاية جولتك يمكنك الجلوس في خيم ملونة
موجودة على ضفاف البحيرة ،لتشرب بعض
المشروبات وأكل الكباب الشهي ومشاهدة بعض
العروض الممتعة.
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