نشـرة إخباريــة

اإلصدار السابع  -تشرين أول 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
معهد طالل أبوغزاله كونفوشيوس ينظم زيارة
لوفد من التربويين إلى الصين
وادي القمر األزرق في الصين
سفارة الصين في األردن تنظم حفال بالذكرى
الـ 67لتأسيس جمهورية الصين الشعبية
فئـة التأشيرة  X1التي يصدرها المركز

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

وادي القمر األزرق في الصين

من أجمل المعالم الطبيعية التي يمكنك أن ت راها في العالم وادي القمر األزرق .حيث يقع
وادي القمر األزرق بالقرب من ليجيانغ بمقاطعة يوننان الصين ويعتبر من أجمل البحي رات
وأنقاها في الصين  ،وهي أيضا من المناظر الخالبة في الصين التي تستمتع وتستجم عند
النظر إليها  ،من أحد مصادر السياحة في الصين التي ال يمكن اإلستغناء عنها .
وادي القمر األزرق كأنه قطعة من الجنة على األرض ،من صفاء مياهه والمناظر الطبيعة
الخالبة التي تحيطه .فالصين تعتبره من أهم مصادرها السياحية  ،فعند ذوبان الثلج على
الصخور يصبح المنظر خالبا وغاية في الروعة ويجذب العين إليه.
وفي الشتاء يعكس ضوء الشمس على البحر ويصبح المنظر في غاية الروعة  ،ولذلك
ينصح كثي را بزيارة ذلك المكان ال رائع واالستمتاع به وبالجو المميز فيه والذي يشعر فيه
زائريه بال راحة النفسية والهدوء.
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سفارة الصين في األردن تنظم حفال بالذكرى الـ 67لتأسيس جمهورية الصين الشعبية
أقامت السفارة الصينية في األردن يوم (الخميس) الماضى حفل استقبال بمناسبة الذكرى السنوية
ال 67لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وحضر االحتفال مندوبا عن الحكومة األردنية وزير التنمية السياسية موسى المعايطة ،وعدد من
السف راء والمستشارين الثقافيين العرب واألجانب وكبار المسؤولين األردنيين وممثلي البعثات
الدبلوماسية.
وقال السفير الصيني في عمان بان وي فانغ إن الصين سجلت انجا زا غير مسبوق في تاريخ
البشرية على مدى  67عاما بعد تنفيذ سياسة االصالح واالنفتاح ،والذي أدى إلى الحفاظ على
مستوى رفيع لمعدل النمو االقتصادي السنوي وتحسين معيشة شعبها.
وأضاف اننا نجحنا في تحويل الصين إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة لتجارة السلع
وثالث أكبر دولة لالستثما رات في الخارج.
وتابع أن هذا العام يصادف الذكرى ال 60إلقامة العالقات الدبلوماسية العربية الصينية التي تزداد
عاما بعد عام من خالل تطوير العالقات االقتصادية والسياسية القائمة على االحت رام المتبادل.
وأكد أن العالقات الصينية األردنية تضرب جذورها في التاريخ وتشهد تطورا سريعا خاصة في
السنوات األخيرة ،مشي را إلى أن حجم التجارة بين الصين واألردن بلغ ثالثة مليا رات وسبعمائة
مليون دوالر وأصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري مع األردن.
ولفت إلى دعم الصين لألردن في مجاالت إمداد شبكات المياه وبناء المدن الذكية والطرق العامة
وتحسين البنية التحتية ،مشي را إلى تقديم مساعدات إنسانية بقيمة  130مليون يوان صيني.
وأعرب السفير عن أمله في انجاز البحث من أجل إنشاء جامعة صينية أردنية في عمان ،إضافة
إلى أن الصين قد خصصت  140منحة د راسية جديدة لألردن هذا العام كجزء ضمن مشروع
انشاء الجامعة الصينية األردنية.وفي نهاية االحتفال قدمت الفرقة الفنية لكلية الد راسات
العربية بجامعة الد راسات األجنبية في بكين عروضا ورقصات فلكورية فرحا وابتهاجا بهذه
ا لمنا سبة .
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فئـة التأشيرة  X1التي يصدرها المركز:

تصدر هذه التأشيره إلى األف راد الذين يقصدون الصين للد راسة لمدة تزيد عن  180يوماً.
المتطلبات العامة:
•جواز السفر ساري المفعول لمدة سبعة أشهر على األقل ويحتوي على صفحتين فارغتين
متقابلتين على األقل للتأشيرة ،وارفاق الجواز القديم أيضاً.
•صورة عن جواز السفر
•صورة شخصية حديثة وواضحة كالتي تستخدم في جواز السفر وتكون خلفيتها بيضاء.
•نموذج طلب الحصول على تأشيرة معبأ بشكل دقيق وكامل باللغة اإلنجليزية .وخالفاً لذلك،
سيتم رفض طلبك.
•يرجى المالحظة بأن الطلبات العادية تستغرق ستة أيام عمل على األقل ،وتستغرق الطلبات
المستعجلة اربعة أيام عمل على األقل ،بينما الطلبات المستعجلة لمدة يوم واحد تقدم
للهيئات الحكومية والدبلوماسية بعد موافقة 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.

متطلبات الخاصة لتأشيرة X1
1.1أصل كتاب قبول صادرة عن جامعه او مدرسة أو غيرها من الهيئات األخرى في الصين
وصورة عن الكتاب.
2.2أصل «طلب تأشيرة الد راسة في الصين» نموذج  JW201أو نموذج  .JW202وصورة عنه.
3.3صوره عن الفحص الطبي.
نذكرك بالتالي:
ينبغي على الشخص الحاصل على تأشيرة من فئة  X1أن يتقد م في غضون ثالثين
يوماً (  30يوماً ) من تاريخ دخوله الجمهورية لمراجعة مديريات الخروج/الدخول التابعة
ألجهزة األمن العام العاملة ضمن الحكومات الشعبية أو من جهة أعلى من مستوى
المقاطعة ألماكن اإلقامة المقترحة إلصدار تصاريح اإلقامة لأل جانب.
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