نشـرة إخباريــة

اإلصدار الثامن  -تشرين ثاني 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
تأشيرات الصين للجنسيات اللّ يبية و اليمن يّـة
ســـــور الص يّـــــــــــــــن العظيـــــــــــــم

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

تأشيرات الصين للجنسيات اللّيبية و اليمنيّـة
بعد اجتماع السك رتير الثاني للسفير الصيني والقنصل المسؤول عن التاشي رات الصينية مع مدير مركز
طالل أبوغ زالة للتأشي رات الصينية ،تم االتفاق على إلغاء شرط طلب اإلقامه السنويه في االردن لحاملي
الجنسيات الليبيه واليمنية ،مما يسهل على االخوة الليبين واليمنيين الحصول على التاشيرة الصينية من
االردن خاصة انه ال يوجد سفارة في كال البلدين .اما الشروط الباقية فهي كالتالي
•الت واجد الشخصي لطالب الفي زا في االراضي االردنية.
•احضار دعوة حكومية من الصين موجهه للسفارة الصينيه في االردن.
•كتاب عمل او سجل تجاري.
•ج واز السفر ساري المفعول لمدة سبعة شهورعلى األقل ويحتوي على صفحتين فارغتين متقابلتين
على األقل للتأشيرة ،مع وارفاق الج واز القديم أيضا.
•صورة شخصية حديثة وواضحة كالتي تستخدم في ج واز السفر وتكون خلفيتها بيضاء.
•نموذج طلب الحصول على تأشيرة معبأ بشكل دقيق وكامل باللغة اإلنجليزية.
•يجب تقديم طلب الحصول على التأشيرة من قبل صاحب الطلب نفسه.
فئـه S1
تصدر هذه التأشيره لألف راد الذين يعتزمون الذهاب إلى الصين لزيارة األجانب الذين يعملون أو يدرسون
في الصين والذين هم األزواج أو اآلباء أو األبناء أو البنات دون سن  18عاماً أو والِ ّدي الزوج أو الزوجة.
تتجاوز مدة اإلقامة في الصين  180يوماً.
 .1المتطلبات العامة:
 ج واز السفر ساري المفعول لمدة سبعة شهورعلى األقل ويحتوي على صفحتين فارغتين متقابلتين علىاألقل للتأشيرة،مع رفاق الج واز القديم أيضاً
 صورة عن ج واز السفر. صورة شخصية حديثة وواضحة كالتي تستخدم في ج واز السفر وتكون خلفيتها بيضاء. نموذج طلب الحصول على تأشيرة معبأ بشكل دقيق وكامل باللغة اإلنجليزية .وخالفاً لذلك ،سيتم رفضالطلب
 يرجى المالحظة بأن الطلبات العادية تستغرق ستة أيام عمل على األقل ،فيما تستغرق الطلباتالمستعجلة اربعة أيام عمل على األقل ،أما 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 االقامة في االردن او ما ينوب عنها. .2المتطلبات الخاصة:
•كتاب دعوة حكومية ()S1
•صورة عن ج واز سفر الشخص صاحب الدعوة وصوره عن إقامته.
•صوره عن شهادة (اثبات الق رابة) تظهر صلة ق رابة أف راد العائلة المباشرة بين مقدم الطلب والشخص
صاحب الدعوة( .مصدقه حسب االصول من الجهات المعنيه)
نذكرك بالتالي:
ينبغي على الشخص الحاصل على تأشيره من فئة  S1أن يتقدم في غضون ثالثين يوماً ( 30يوماً) من
تاريخ دخوله وم راجعة مديريات الخروج/الدخول التابعة ألجهزة األمن العام العاملة ضمن الحكومات
الشعبية أو من جهة أعلى من مستوى المقاطعة ألماكن اإلقامة المقترحة إلصدار تصاريح اإلقامة لألجانب.
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ســـــور الصيّـــــــــــــــن العظيـــــــــــــم
سور الصين العظيم (بالصينية )万里长城 :هو سور يمتد على الحدود الشمالية والشمالية الغربية
للصين (جمهورية الصين الشعبية) ،من تشنهوانغتاو على خليج بحر بوهاي (البحر األصفر) في
الشرق إلى منطقة غاوتاي في مقاطعة غانسو في الغرب .تم بناء سور آخر إلى الجنوب ،وامتد من
منطقة بكين إلى هاندن .وطول سور الصين العظيم هو  2400كيلو متر  ،وسور الصين العظيم هو
أحد أهم مواقع الت راث العالمي واختير واحدا من عجائب الدنيا السبع الجديدة في العالم في استطالع
لل رأي الدولي عام  .2007أصبح سور الصين العظيم من أهم األشياء التي البد من رؤيتها بالنسبة
للزوار والسائحين .حيث يتوافد إليه الناس من جميع أنحاء العالم كل عام.ويعتبر سور الصين
العظيم مشروعا دفاعيا عسكريا قديما بارزا وناد را في التاريخ المعماري البشري .إنه رمز لألمة
الصينية ،ولم يظهر ذكاء أسالف الصينيين فحسب ،بل يجسد جهدا بذلوا فيه العرق والدماء .ويشتهر
في العالم بتاريخه العريق وضخامة تحصيناته وعظمته وقوته .بدأ بناء سور الصين العظيم خالل
عهد الربيع والخريف وعهد الممالك المتحاربة قبل أكثر من  2000عام.
إن سور الصين العظيم ليس سورا فقط ،بل هو مشروع دفاعي متكامل يتكون من الحيطان
الدفاعية وأب راج الم راقبة والمم رات االست راتيجية وثكنات الجنود وأب راج اإلنذار وغيرها من المنشآت
الدفاعية .ويسيطر على هذا المشروع الدفاعي نظام قيادي عسكري متكامل يتكون من مستويات
مختلفة .فلنأخذ سور الصين في أسرة مينغ الملكية كمثال ،كان هذا السور الذي يبدأ من نهر يالوه
شرقا وينتهي عند ممر جيا يو قوان غربا بلغ إجمالي طوله  7000كيلومتر ينقسم إلى تسع مناطق
إدارية عسكرية ،ولكل منطقة رئيس تنفيذي إلدارتها بصورة منفصلة ومسؤول عن إصالح السور
داخل المنطقة وترميمه وهو مسؤول أيضا عن الشؤون الدفاعية في المنطقة أو مساعدة المناطق
العسكرية المجاورة على شؤونها الدفاعية وفقا ألمر وزارة الدفاع الوطنية .وكان عدد الجنود
الم رابطين على خط السور في عهد أسرة مينغ الملكية بلغ حوالي مليون جندي.
يمر سور الصين العظيم بتضاريس جغ رافية مختلفة ومعقدة ،حيث يعبر الجبال واألجرف ويخترق
الصح راء ويجتاز المروج ويقطع األنهار .لذلك إن الهياكل المعمارية للسور مختلفة وغريبة أيضا
إذ بني السور في المناطق الصح راوية بمواد مكونة من األحجار المحلية ونوع خاص من الصفصاف
نظ را لشح الصخور والطوب .أما في مناطق هضبة الت راب األصفر شمال غربي الصين ،فبني
السور بالت راب المدكوك أو الطوب غير المحروق ،لكنه متين وقوي ال يقل عن متانة السور المبني
بالصخور واآلجر .وبني السور في عهد أسرة مينغ الملكية غالبا من الطوب أو الصخور أو بخليط
من الطوب والصخور .وتوجد قناة يصرف المياه على قمة السور ألجل صرف مياه األمطار تلقائيا
وحماية السور .وباإلضافة إلى دوره العسكري ،أثر سور الصين العظيم على التنمية االقتصادية
الصينية أيضا .إن اتجاه سور الصين متطابق تقريبا مع الخط الفاصل بين المناخ شبه الرطب
والمناخ الجاف في الصين ،وأصبح في الواقع فاصال بين المناطق الزراعية والمناطق البدوية.
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