نشـرة إخباريــة

اإلصدار الحادي عشر  -شباط ٢٠١٧

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 يحتفل
بالسنة الصينية الجديدة ومهرجان الربيع
 500آلف سائح بعيد الربيع وعطله رأس السنة
الصين يّة
عدد سكان الصين يصل الى  1.42مليار نسمة
بحلول عام2020
مقص ْد التجّ ــــــــــار السنوي،معرض قوانزو
Canton Fair
من التأشيرات اللتي يقدمها مركزنا :تأشيرة فئــــة
C

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

معهد طالل أبوغزاله  -كونفوشيوس يحتفل بالسنة الصينية الجديدة ومهرجان الربيع

تحت رعاية سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله والسفير
الصيني لدى المملكة األردنية الهاشمية سعادة السيد
بان ويفانغ ،أقام معهد طالل أبوغ زاله -كونفوشيوس
احتفاال بمناسبة السنة الصينية الجديدة ومهرجان
الربيع في ملتقى طالل أبوغ زاله المعرفي.
وحضر االحتفال سعادة السف راء لكل من جمهورية
فنزويال ودولة اإلمارات العربية المتحدة والجمهورية
البولندية وجمهورية الب رازيل االتحادية وجمهورية
رومانيا لدى األردن ،والسك رتير األول في السفارة
اإلي رانية ،والقائم بأعمال السفير التونسي والسك رتير
الثالث في السفارة الروسية لدى األردن ،إضافة إلى
عدد من أبناء الجالية الصينية في المملكة ،ومن
الم واطنين.
وبدأ االحتفال بعزف السالم الوطني لجمهورية
الصين الشعبية والسالم الملكي األردني .وافتتح
سعادة السفير الصيني االحتفال بكلمة شدد فيها
على عمق العالقات الصينية األردنية ،حيث
يصادف هذا العام مرور  40عاما إلقامة العالقات
الدبلوماسية بين جمهورية الصين الشعبية
والمملكة األردنية الهاشمية .وبين سعادة السفير
ٌ
عامل مهم من عوامل التعريف بالت راث
أن الثقافة
وتقارب الشعوب ،ملقياً الضوء على مايقوم به
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معهد طالل أبوغ زاله -كونفوشيوس من دور في هذا
المجال.
من جانبه رحب األستاذ لؤي أبوغ زاله ،نائب رئيس
مجلس اإلدارة لمجموعة طالل أبوغ زاله والمدير
التنفيذي لمعهد طالل أبوغ زاله -كونفوشيوس،
بالحضور وأكد ريادة مجموعة طالل أبوغ زاله في
تعميق العالقات الصينية األردنية وذلك من خالل
إنشاء معهد طالل أبوغ زاله –كونفوشيوس كأول
معهد معتمد من قبل الحكومة الصينية في األردن
بهدف تعليم اللغة الصينية ونشر الثقافة.
وخالل الحفل قدم طلبة وأستاذة المعهد لوحات فنية
من الت راث الصيني اشتملت على الغناء وإلقاء الشعر،
كما قدم وا استع راضا لرياضة التايجي الروحانية
والتي تمارس بشكل كبير بين الشعب الصيني.
وقدمت فرقة «زيهجيانغ جياندية» لوحات فنية
ألوب را «وو» والتي تعتبر أقدم أوب را شعبية في
الصين ،ويرجع تاريخ األوب را إلى ما قبل  400سنة،
وقد تم إدراجها مؤخ را إلى قائمة المشاريع المحمية
للت راث الثقافي غير المادي على مستوى جمهورية
الصين الشعبية ،واختتم المهرجان بحفل عشاء
ضم أطباقا صينية متعددة.
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 500آلف سائح بعيد الربيع وعطله رأس السنة الصينيّة
استقبلت بحيرة شيخو الشهيرة (البحيرة
الغربية) في مدينة هانغتشو بشرقي الصين ما
يصل اجماليه إلى  508ألف و  400سائح في
اليوم األول من العام التقليدي الصيني الجديد
أو احتفال عيد الربيع الذي بدأ يوم السبت ،وفقا
لما قالته لجنة السياحة في المدينة يوم األحد.
وذكرت اللجنة أن عدد ال زائرين للبحيرة يزيد
بنسبة  20بالمائة على أساس سنوي ،مضيفة
أن هانغتشو ،المدينة المستضيفة لقمة مجموعة
الـ 20لعام  ،2016استقبلت حوالي  1.25مليون
سائح في ذات اليوم.
بحيرة شيخو في مدينة هانغتشو تستقبل أكثر
من  500آلف سائح بعيد الربيع وعطله رأس
السنة الصين يّة

واستخدمت البحيرة الغربية خلفية للعرض الذي
أخرجه تشانغ يي موو ،كجزء من قمة مجموعة
الـ.20

عدد سكان الصين يصل الى  1.42مليار نسمة بحلول عام2020
من المتوقع أن يصل عدد سكان الصين إلى ما يقرب من  1.42مليار نسمة بحلول عام  ،20200وفقا
لما ذكرت اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم األسرة.
وحتى نهاية عام  2015فإن عدد سكان الصين بلغ ما يقرب من  1.37مليار نسمة.
وسوف يصل معدل نمو السكان الطبيعى السنوى إلى نحو  6فى األلف فى الوقت الذى يتوقع أن
ينخفض فيه معدل النوع عند الوالدة إلى  112صبيا لكل  100فتاة بحلول عام .2020
وقد أنجزت األهداف األساسية للصين الخاصة بتنظيم األسرة خالل األعوام الخمسة السابقة من 2011
الى  . 2015وظل معدل النمو السكانى الطبيعى عند خمسة فى االلف فى الوقت الذى انخفض فيه الفرق
بين الذكور واإلناث بين المواليد من  117.94الى .113.51
وقد دعت اللجنة الى تقديم دعم اكبر لعودة الم رأة الى العمل بعد الوالدة و تشجيع أصحاب األعمال على
دعم التوازن بين العمل وعالقات األسرة بين العاملين.
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التجــــــــــار السنوي،معرض قوانزو Canton Fair
مقص ْد ّ

معرض التبادل التجاري الصيني لالستي راد والتصدير  ,يعرف اختصا راً بمعرض قوانزو ,
كانتون فير  ,تم افتتاحه في ربيع العام  , 1957ويقام مرتين في العام  ,في الربيع والخريف .
يعتبر معرض قوانزو من أقدم المعارض في الصين وأكثرها تأثي راً  ,وهو أيضا األضخم حجماً
ً
شموال من حيث المنتجات المعروضة واألكثر زوا راً بطبيعة الحال ,معرض قوانزو هو
واألكثر
األكثر فاعلية من حيث إتمام الصفقات وهو معرض دولي وشامل  ,تشارك فيه االف الشركات
والمصانع من داخل وخارج الصين ويقصده عش رات االالف من رجال االعمال من مختلف
انحاء العالم .زيارة واحدة للمعرض كافية للتعرف على احدث تطورات الصناعة والتكنولوجيا
العالمية واقامة عالقات العمل والصداقة في ان واحد.

من التأشيرات اللتي يقدمها مركزنا :تأشيرة فئــــة C
تصدر هذه التأشيره إلى أف راد طاقم أجنبي
يعملون في وسائل النقل العالمية ،بما في
ذلك الطائ رات أو القطا رات أو السفن أو
سائقي مركبات النقل البري عبر الحدود أو
إلى أف راد األسرة الم رافقة ألف راد الطاقم لجميع
وسائل النقل المذكورة أعاله.
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 مقاسات الصورة4.8x3.3 :
•نموذج طلب الحصول على تأشيرة معبأ
بشكل دقيق وكامل باللغة اإلنجليزية.
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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.
المتطلبات الخاصة لتأشيرة C
يجب تقديم مايلي:
كتاب ضمان صادرة عن شركة النقل األجنبية
أو كتاب دعوة صادرة من الجهة المختصة
في الصين.
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