نشـرة إخباريــة

اإلصدار الثالث  -حزيران 2016

مركز طالل أبوغزاله لخدمات تقديم طلبات
التأشيرة الصينية

في هذا اإلصدار:
عن مركز طالل أبوغزاله لخدمات تقديم طلبات
التأشيرة الصينية
الصيـــن يّـون يحتفلون بمهرجـــــــــان
قــــــــــوارب ّ
التن ـــين
األردن والصين يبحثان تطوير التعاون االقتصادي

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.
هدفنا:
تمكين الم راجعين من تقديم طلبات التأشي رات
في جو مريح حيث يقوم موظفينا بمساعدة
الجمهور وتقديم المعلومات الالزمة للحصول
على التأشيرة.
رؤيتنا:
االستم رار في تقديم أفضل الخدمات من خالل خب راتنا
وإدارتنا التي تتطلع قدماً نحو التطوير المستمر
بشفافية والت زام ،للبقاء في المقدمة.
موقعنا
مبنى كلية طالل أبوغ زاله للدراسات العليا في ادارة
االعمال ،بناية رقم  -104شارع مكة  -عمان األردن.
مواعيدنا
الدوام من يوم األحد وحتى يوم الخميس
من الساعة  08:30صباحاً وحتى  16:00عص راً
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الصيـــنيّـون يحتفلون بمهرجـــــــــان قــــــــــوارب التنّـــين

 5حزي ران  -احتفل الصينيون بمهرجان قوارب التنين ،والذي من أهم األنشطة المقامة خالله
سباقات قوارب التنين ،حيث تقود الفرق المتنافسة قوارب التنين الملونة إلى األمام على إيقاع
قرع الطبول.
وأساس هذا المهرجان يعود إلى قصة الصيادين الذين تسابقوا إلنقاذ الشاعر الصيني تشو يوان
الذي عاش في القرن الثالث قبل الميالد ،وينتمي إلى مملكة تشو خالل عهد الممالك المتحاربة
والذي ألقى بنفسه في النهر.
ومنذ ذلك الحين يحتفل الناس بأكل فطائر األرز المعروفة باسم تسونغتسي إذ قام الناس حين
رمى الشاعر بنفسه في النهر برمي هذا الكعكة لألسماك لتأكلها عوضا عنه.
يشار إلى أن الحش رات تنشط خالل هذا الموسم ،ويضع الناس أوراق البامبو وعصي القصب
على األبواب أو النوافذ لمنع تلك الحش رات من الدخول إلى المنازل.
. http://arabic.cctv.com/2016/06/09/VIDEPy3fQaVacSCyFp9n9i1X160609.shtml
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األردن والصين يبحثان تطوير التعاون االقتصادي
 -5حزي ران التقى رئيس
االتحاد العام للغرف العرب يّة،
رئيس غرفة تجارة األردن
نائل رجا الكباريتي ،برئيس
المجلس الصيني لتنمية
التجارة الدول يّة Jiang-
 ،Zengweiوبحثا سبل
تطوير التعاون االقتصادي
بين الجانبين.
ّ
وأك د الكباريتي خالل اللقاء
أهمية الصين كونها اليوم
قوة اقتصادية كبيرة وشريك
مهم ،مشددا على ضرورة
تعميق أواصر التعاون
االقتصادي بين الجانبين
العربي والصيني من جهة
واألردني والصيني من جهة
أخرى على شتّ ى الصعد
والمستويات.
ولفت إلى وجود العديد من
المشاكل التي تعيق تنمية
التجارة بين الصين والعالم
العربي ،داعيا إلى «التوقيع
على اتفاقية سوق حرّة بين
الصين والبلدان العرب يّة»،
األمر الذي يؤدي إلى منع
اإلغ راق وحماية التنافسية.
وأشار إلى وجوب اعتماد
ش راكات حقيقية تقوم على

االستثما رات المشتركة ،منوها
إلى ّ
أن الظروف اليوم متاحة
أمام الصين من أجل اقتناص
الفرصة ،معتب را ّ
أن المجلس
الصيني لتنمية التجارة
الدولية له دور كبير في هذا
المجال ،وعليه أن يبادر
بطرح رؤيته لتعظيم التعاون
العربي  -الصيني ،خصوصا
ّ
وأن البلدان األوروبية بدأت
بتوسيع استثما راتها داخل
البلدان الخليجية النفطية
ت زامنا مع إق رارها الخطط
التنموية.
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