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家是最小国，国是千万家

离家5000多公里的我们

总有一些美好，让人心潮澎湃

是祖国960万平方公里的壮丽山河

还是身在异乡戒不掉的传统习惯

是08年北京奥运会的热血沸腾

还是中秋夜一家人围坐的团圆热闹

从很久以前，到此时此刻

那些画面依旧定格在记忆深处

在一带一路上的沙漠王国里延绵飞舞

严寒前行总有温暖相伴

夜空下生活仍旧灯火灿烂

沙土和云彩，架起我们梦中走过的路径

用铿锵的脚步与祖国同行

以青春的名义向祖国致敬
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五千年的悠悠历史，如同打开
一副长长的画卷，特别是现代历史 
，1949年，中华人民共和国成立。
1964年，第一颗原子弹爆炸成功，
1997年，香港回归祖国，1999年，神
舟一号升天成功，澳门回归祖国，
2001年，中国正式加入世界贸易组
织，2008年，中国南部遭遇百年难
遇冰灾，四川汶 川遭遇8.3级大地
震，北京成功举办第29届奥运会，
2019年，中国国庆70周年大阅兵，
到今年2020年的全民抗疫，奋战新
冠病毒。展现在我们眼前的是举世
瞩目的“中国奇迹”，是一首千古绝
唱的壮丽凯歌，也是一匹久经沙场
的汗血骏马，那些光辉与荣耀，都能
铭记史册，那些艰难和险阻，也能砥
砺我们昂扬前行。

2020年，对所有人来说，是一
个非常特别的年份，意味着“危机”
和“挑战”，从疫情角度来看，新冠
肺炎 是 一场全 球性的公共卫 生 危
机，也是一次改变全人类命运的危
机。由于防疫政策的规定中国城营
业活动按下暂停键，使我们的园区
企业业 主 及 雇员陷入了很 大的困
境，但同时也让我看到了希望和生
机，在祖国和家乡的支持下、在集体
团结的力量下，我们共同构建起了
一道钢铁长城，涌现了一系列让我
们感动至深的事迹，有的同事在疫
情期间义无反顾地去帮助不幸患有
轻症的企业主，有的协助被困的湘
籍同胞顺利撤侨，整个园区为生病

的福建大姐筹款住院手术等等，一
桩桩、一件件都体现出了我们中华
民族百折不挠、患难与共、精诚团
结的优秀品质。

这是中国城开业后的第十个国
庆节，也是我们在海外度过的最意
义非凡的一个国庆节。 

10年前的今天，项目在这里落
地， 世人总说“中国奇迹”，一座中
国城拔地而起，他们说这就是“中
国奇迹”。我们是一带一路上的中
东明珠,我们是走向中东沃土的中国
名片。我们有名扬四海的中国制造, 
我们有一群休戚与共可爱的人 。每
一年的国庆，我们像亲人，像朋友，
始终陪伴，从未缺席。当你回头看
看这十年间的每一件事，每一个人，
每一个瞬间， 都有你流汗的痕迹。
中国城始终以温暖的姿态，向世界
传递着我们对幸福的理解。 当中国
积极融入世界文明的同时，我们也
以涓滴之力，诠释着中国顽强不屈
的精神 ，此刻，我们在这里。

相 信通 过 这次疫 情的浴火 重
生之后，我们会将中国城项目经营
的更好更扎实。目前新冠疫苗三期
已开始在阿联酋重点人员中试点接
种，让我们看到了希望，也更加坚定
了我们要一起走出困境的决心。祖
国母亲在经历艰难险阻时候百折不
挠、坚强不屈的精神，同样激励着

远方的我们一起砥砺前行。

曾几何时，亚洲面庞在海外是
一个陌生而边缘的群体，随着中国
经济近几十年的飞速发展，中国的繁
荣强盛有目共睹，这也带来了海外华
人地位和话语权的提升。同时，华人
在海外开发事业，扎根定居，繁衍生
息。祖国的兴衰荣辱，直接关系到每
一个华人居民。“端午”“中秋““国
庆”“春节”顺理成章地同时成为海
外华人甚至国际上的“大庆”。而今
年的“中秋”、“国庆”两庆相逢，遇
到新冠疫情的撩拨，让2020年显得更
加意义非凡。

我们惊叹祖国的日益强大和飞
速发展，感叹我们每个人由内而外散
发出的从容自信，我们拥有着国家历
史兴衰和以往国庆庆典的共同记忆。
71年的砥砺奋进，我们已经前所未有
地靠近世界舞台中心，前所未有地接
近实现中华民族伟大复兴，前所未有
地具有实现这个目标的能力和信心。
面对时代的巨浪滔天，也都难不倒万
众一心的中华儿女。

不论我们来自何处，家和国，永
远是我们一生的牵绊和热爱。

想 念你，我 远 方的亲人 ，祝福
你，我亲爱的祖国。

71周年生日快乐！ 
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十月一号是中秋节又是国庆节，双节在同一天真是幸福

感加倍呢！

虽然不能回国和家人同欢聚，也不能回去和祖国同欢

庆。可是无论在天涯海角，我想我们国人都会心连心，祝伟

大祖国生日快乐，祝亲朋好友中秋阖家欢乐！

神州奋起，国家繁荣；

山河壮丽，岁月峥嵘；江山不

老，祖国常春！

普通人有小家，中华民族有大家，中秋

节日小家聚，国庆日子大家欢，佳肴美酒

饭桌上，张灯结彩城楼前，家人齐聚笑容

满，万人欢庆闲颜开，中秋国庆双节并，大

家小家皆团圆。

国庆又逢仲秋月

圆，伟大祖国大好河山，

蒸蒸日上繁荣富强，神

州共奔富丽康庄！

虽然此刻离祖国十万八千里，但

是得益于祖国的飞速发展，科技的进

步，各类视频、语音软件都能让我时

刻与家人保持联系，平时闲暇时刻还

能玩玩国内的手机游戏，丰富了我的

业余生活，感谢你，我日益强大的祖

国，祝您生日快乐！

陈强    杭州

陈剑丹 福建

杨芙蓉  北京

杨海艳  辽宁

陈玉华  福建

中秋国庆
送祝福
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2020年是多灾多难的一年，但是中

华民族从来不会向苦难低头，逢此国庆

之际，献上我对祖国的祝福，风雨后才

能见彩虹，新的一岁，我的祖国一定会

更加强大！

作为在海外务工的万千

海漂中的一员，由于疫情的原

因，无法回国与家人共度中

秋，与祖国欢庆华诞，但所

有华夏儿女都心系祖国，在

此佳节，祝祖国更加强大！祝

所有同胞中秋快乐！

皓月当空洒清辉，丹桂飘香爱相随。龙腾盛世彩霞飞，锦绣华

夏人和美。中秋国庆双节至，团圆喜庆把家归，融融情谊心头汇，科

学发展迎祥瑞，祝福祖国更腾飞！双节快乐！

七十一年风雨兼

程，七十一年峥嵘岁月，

我骄傲，我的国！这盛

世，如人愿！

H a p p y  b i r t h d a y 

CHINA! Afghan and Chinese 

are friends forever ！

我们来阿联酋打拼已经很多年了，最近这段日

子可能是有史以来最艰难的时候，不过在最艰难的

时刻，尤其意识到，中华民族的子子孙孙会互相帮

助、攻克时艰，祖国就是我们最坚强的后盾！祖国

母亲，生日快乐！

刘鹏  沈阳

叶国义、叶国宝   温州

林法增 浙江

肖静亚 苏州

马林  宁夏

Abudul Hakim Tawakul      Afghanistan



难，全面有序推进园区企业复工复产，帮助广大企业
坚定信心，渡过难关，尽力将疫情造成的不利影响
降到最低。

当前，阿联酋新冠疫情出现反弹，防疫工作依
然严峻。为切实做好疫情防控工作，对外，建立监测
排查机制，对入园人员做好更加严格的监测排查；
对内，建立信息报告机制，动员组织全区人员进行
核酸检测，抓实抓细，确保应检尽检，一个不漏。

作为本地大型中资企业，阿治曼中国城与当地
政府一直保持着密切的联系，响应当地政府的防疫
政策，积极落实系列管理措施，全力支持配合相关
部门疫情防控工作，加强园区内政府防疫政策宣
传，多举措协助当地政府抗击疫情。
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为积极响应博深集团总部“大干100天 冲刺2020”的任务号召，阿治曼
中国城蓄势待发，在接下来的100天时间，将以更饱加满的热情和顽强的斗
志做好园区的疫情防控和经营管理工作，真抓实干、全力以赴，对标今年的
重点指标、重点工作开展集中攻坚突破，为完成2020全年度目标而冲刺。

面对疫情防控和经济发展的双重压力，阿治曼
中国城在集团总部的统一部署下，克服了各种风险
挑战有条不紊推进园区全面复工复产。在当前阿联
酋新冠疫情仍旧严峻的挑战下，阿治曼中国城坚持
将落实新冠疫情防控常态化作为首要责任，把园区
经营作为第一要务，齐驱并驾促发展。

自中国城5月16日复工以来，园区一些企业在生
产经营的过程中面临成本上升、资金不足等问题，尤
其是部分中小企业，抵御风险的能力较弱，加上疫情
打击，更是雪上加霜。针对这些情况，阿治曼中国城
迅速建立企业联系跟踪服务机制，完善细化园区企
业免租政策扶持，招商部、财务部、稽核审查部等相
关工作人员下沉至园区一线，解决企业突出问题和困

前三季度：
科学防控疫情  有序复工复产

阿治曼中国城以提质促发展 真抓实干冲目标

落实企业纾困政策
全面有序复工复产

疫情防控毫不松懈
营造安全消费环境

深化当地政府合作
加强政策措施宣传
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战鼓擂响催奋进，号角催征谱新篇。阿治曼中国城各部门齐心协
力、鼓足干劲，向“大干100天 冲刺2020”任务目标发起决战冲刺，确保
全年经营目标完美收官。

大干100天冲刺计划

     【运营部】
深耕一线，提升服务，
打好防疫攻坚战

为打好防疫攻坚战，运营部人员
始终保持警惕、深耕一线，形成全方
位、多层次的检测网络，包括防疫物资
检查、雇员健康状况检测等。为全力推
进园区卫生和消防安全建设，对园区
卫生问题及消防安全进行整顿，向企
业主普及卫生及消防安全知识，并与保
洁和消防公司通力合作，逐步消除园区
环境安全隐患，为消费者提供更加安
全、卫生的购物环境。

今年是服务质量提升年，针对一
线客服人员组织相应培训，并进行持续
的服务质量监测，以客户满意为导向。
在三季度服务报告中，客服人员以真
诚、热心的服务态度，获得客户的一致
好评，满意度99%。

为冲刺2020年，运营部将做好准
备，撸起袖子大干100天，全力以赴地
完成消防问题清零、开源节流和服务提
升等目标，并进一步改善园区服务质量
和环境水平，提升园区影响力，为公司
创造更大的价值。

      【安保部】
严防死守，极限管控，
构筑安全防护网

“安全”是2020年的关键词。面对
新冠疫情严重冲击，安保部作为园区的
安全防护伞，反应灵敏，针对疫情的不
同发展阶段迅速做出相应的措施，采
取全面体温检测、通过大数据追踪出
入境人员重点隔离。在疫情常态化下，
严格监管防疫措施，集中力量动员园区
业主、雇员进行核酸检测，牢牢守住了

园区的人身安全和财产安全。
9月份阿联酋疫情出现反弹，防疫

工作依然严峻，丝毫不敢松懈。在接下
来的100天，安保部将以疫情防控常态
化作为首要责任，把园区的安全防护网
死守到底。

同时，在阿治曼消防局、阿治曼自
由区的指导下，将斥巨资对园区消防系
统进行升级，让消防安全更有保障。

      【招商部】
稳中求进，稳中求新，
冲刺全年目标

今年在全球经济受创和贸易停摆
的大环境下，在前三季度，招商部坚持
以保基本盘为首要任务，以稳中求进为
工作目标，不余遗力狠抓质量提升工作
效能。复工后迅速落实园区企业纾困
政策，针对园区企业建立企业联系跟
踪服务机制，紧抓园区闭馆隔离期间遗
留的续约工作，追赶进度。

四季度是收官季，也是赶超季。在
最后一个季度，招商部将改变思路，以
稳中求新，创收降耗为工作目标，以现
有客户关系稳定为基本核心，保住公司
现有基本盘的同时主动开拓新业态，增
加创收项目。争取最后的核心冲刺，为
公司2020年核心工作目标奋力一搏。

     【公关法务部】
聚焦关键，保质保量，
创新公关思路

2020年，公共法务部围绕公司的
经营目标和工作任务，拼搏奋进、积极
开展各项工作。一是注重工作计划性，
努力增强了部门工作的计划性、针对性
和前瞻性，避免随意性和盲目性，有效
地保证了各项工作落到实处。二是突出
重点，抓住关键，为了保证工作的进度
和质量，工作时紧紧围绕公司的经营目
标和工作任务，把握工作中的轻、重、
缓、急，着眼大局，抓住关键。　　三
是注重目标，创新创收，根据2020年部
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门工作计划目标，始终秉持积极态度
并不折不扣努力完成目标任务。

距离2020年 结束 还有一百天时
间，公关法务部必将严格遵从公司指
挥，不惧艰辛，在特殊时期创新公关工
作，加大对遗留案件的跟踪力度，集思
广益为公司创造更多利益，减少公司
损失。

     【证照部 】

扭转形势，重点突破，
释放潜在势能

证照部作为企业入驻园区的发卡
官，从今年上半年的业务情况来看，我
部深刻认识到此次疫情对部门业务的
影响是长期性且具有连续性的。

在本年度的最后100天，证照部将
努力争取将本年业务总量最大化，致
力趋近去年业绩目标。与此同时，严格
执行园区“服务质量提升年”实施方
案。加强本部门员工的服务意识，提高
工作效率。持续完善客户信息，及时追
踪办理过程，告知业务办理最终结果。
我们也将秉承服务人员的专业精神与
专业态度，做好、做实业务与服务，努
力赢得客户的尊重与信赖，最大化保
有客户存量，助力公司持续发展，攻克
难关。

     【财务部】

控制成本，严格核算，
精益财务管理

在2020年这个特殊的年份里，财
务部除了严格做好会计核算和财务管
理两方面的分内工作外，同时也进一
步加强了公司各项成本费用的核算与
控制的要求，对各部门经济业务发生
的准确反映和有效管控要求进一步提
高。积极践 行集团过“紧日子”的号
召，效果明显。

接下来的3个月，财务部将进一步
加强与内部各部门间的沟通、协调工

作，严格按部门职责做好本部门的工
作，发挥财务科应有的作用，为领导分
忧、解难。进一步加强公司内各部门人
员的财务意识，推动公司财务工作再上
新台阶。坚持“财务收支两线”，从源
头加强收入的管理，严格控制支出。控
制、使用好公司的资金，使公司的每一
分资金都发挥最大的财务效益。

 
    【稽核审查部】

完善制度，有效监督，
切实防控风险
 
稽 核 审 查 部作为公司 对 内 的监

察部门，始终坚持“严谨细审、公平诚
计”的工作准则，采取服务与监督并举
的措施，为公司生产经营保驾护航。按
年度计划，目前已完成制定公司固定
资产及仓库管理细则、流程及制度及
工程部管理制度。通过加强关键部门
的职责拓展，进一步完善公司各项职
能体系。

在第四季度，将持续加大对业务
审批流程的稽核力度，确保各部门按
制度执行，切实防控风险。

   【物业经营服务部】

量化目标，减控开支，
强化后勤保障

上半年，部门全面并严格贯彻落
实疫集团提出的过紧日子的要求，在
做好园区后勤服务工作的同时，更从
减开支控费用，定目标抓落实，提效率
保安全这三个方面来推进部门各项工
作。

接下来的100天，部门将进一步量
化月度绩效考核目标，给部门员工分
任务分指标，看结果看成效，切实推进
工作落到实处，在确保工作完成质量
前提下，逐步提高部门人员工作效率，
安全放首位，时刻保持警醒，排查各类
安全隐患，对安全问题做到早发现早
解决，按公司要求落实各项安全管理
制度及要求，确保人员安全无事故。

     【品牌建设部】

广泛取材，深入挖掘，
及时精准报道

面对全球新冠疫情肆虐所带来的
困难和挑战，阿治曼中国城在总部博
深集团的领导下，更加坚定不移要走
国际化经营之路。在前三季度，品牌建
设部作为公司对外宣传窗口，全力克服
疫情带来的不利因素，在千方百计抓
好园区防控防疫宣传的同时，深入园
区了解一线员工和企业业主在疫情期
间所发生的感人事迹，以公益、社会与
人群关怀为方向广泛取材，通过视频、
报道等形式，向社会传播正能量。

在第四季度，品牌建设部将积极
创新，充分利用各种信息，从战略角度
做出园区的营销发展规划，为园区经
营管理层决策提供依据，做好园区领
导的参谋和助手。

“大干100天 冲刺2020”是一场具有战略意义的重大战役，我们
必将做好“开局就是决战、起步就是冲刺”的准备，充分发挥各部门
的关键作用，最大限度地调动和释放潜在势能，为完成2020全年度目
标而冲刺。
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阿治曼警察局在阿治曼中国城
进行防疫防控宣传

传 递 防 疫 最 强 音

阿治曼中国城一直把疫情防
控工作当作压倒一切的头等大事来
抓。8月31日，阿治曼中国城邀请阿
治曼警察总署共同在园区内开展
防疫防控宣传活动，强化园区企业
业主的防疫意识，提高自我防护能
力，提醒大家丝毫不能放松警惕，
任何消极麻痹思想都有可能酿成
大祸。

活动为期3天，阿治曼警察局
警务活动总署负责人苏尔坦中尉、
赛义夫中尉 、萨利姆少尉等警局
工作人员，每日走访近200家企业
普及防疫科学知识，公司公关法务
部负责人杨东龙等工作人员全程
陪同，为双方沟通交流做好翻译工
作。警方除了派发防疫防控宣传单
外，还详细讲解了如何正确佩戴口
罩、在什么样的情况下及时就医等
科学可行的防疫措施，勤洗手、戴
口罩、讲卫生，不信谣、不传谣，是
我们每个人的责任和义务。

为了让疫情防控宣传到位、不
留死角，活动期间园区内30块广告
屏不间断播放中英阿三语防疫防
控 知识宣传资料，累计播放 达30
万次，覆盖人数近3万；此外通过
FaceBook、Instagram等社交媒体
发布宣传资料信息，使宣传触角线

上线下双向延伸，园区内外双面进
行，推动疫情防控政策和科普知识
家喻户晓，汇聚成疫情防控宣传的
最强音。

9月2日下午，活动结束后，阿
治曼警察局警务活动总署负责人
苏尔坦和阿治曼中国城总经理罗
峰互相赠与了纪念奖杯。

面对阿联酋当前复杂得新冠
疫情形势，阿治曼中国城将持续做
好防疫防控措施，为保障园区人员
生命安全和身体健康全力以赴。
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阿治曼中国城与菲尼克斯消防维保公司
签订消防维保战略合作协议

为保障阿治曼中国城安全稳定
运行，进 一步加强园区消防安 全管
理。9月3日下午，阿治曼中国城总经
理罗峰与菲尼克斯消防维保公司董事
长默罕默德·艾马尔·汉森分别代表双
方企业成功签订了消防维保战略合
作协议，这也是双方自合作以来的第
二次签约。

签约仪式上，双方就园区消防维
保技术服务事项进行了深入探讨。罗
峰表示，消防安全是园区公共安全的

重要组成部分，事关公司员工、园区
企业业主、雇员和消费群众的生命财
产安全。随着园区疫情防控工作的稳
步开展，消防安全工作也极为重要，
而菲尼克斯消防维保公司在消防安全
方面有着丰富的业务经验，在上一年
度的消防安全工作中也极其出色，罗
峰向默罕默德·艾马尔·汉森表达了自
己的感谢。同时也希望贵公司在接下
来的消防安全工作中充分发挥自身优
势，在双方的努力下，共同推进消防
安全科技成果进步、消防安全管理模
式创新、消防安全知识推广应用，持
续加大园区消防安全专项整治工作，
做好常态化疫情防控和安全管理工
作，加固加牢消防安全防线。

随后，默罕默德·艾马尔·汉森感
谢了罗峰对自身公司消防安全工作的

肯定并简要介绍了下一年度的园区消
防维保工作方案。表示在接下来的工
作中，将紧密配合阿治曼中国城疫情
防控工作，不断完善园区消防安全管
理体系，为中国城消防维保工作提供
强有力的安全保障。

本次签约进一步密切了阿治曼中
国城与菲尼克斯消防维保公司的合作
关系，在接下来的合作中，双方将优势
互补，资源共享，力争成为阿治曼酋长
国消防维保领域内的合作示范标杆。
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阿治曼谢赫·哈利法医疗城
对阿治曼警察的杰出表现表示感谢

阿治曼媒体城自由区执行董事接待
南非总领事

艾哈迈德·努艾米宣布
阿治曼将永久采用远程工作系统办公

阿治曼工业区仓库发生大火
并未造成任何人员伤亡

阿治曼警察总署总司令谢赫·苏尔坦·本·阿卜杜拉·努艾米
少将阁下接待了谢赫·哈利法医疗城代表团。阿治曼谢赫·哈利
法医疗城（Sheikh Khalifa Medical City）执行董事艾瑞克·瓦
斯伯格，技术总监法乌兹·艾尤比和政府宣传与市场媒体部主
任萨利赫·哈马德先生对阿治曼警察的积极和卓有成效的合作
表示感谢、赞赏和敬意。

阿治曼媒体城自由区执行董事马哈默德·哈利勒·哈希
米阁下接待了南非共和国总领事麦格卜阁下及外交领事麦夫
阁下。

在会议期间，他们讨论了双方之间的合作方式，相互交
流了经验，并回顾了阿治曼为南非商人及投资者提供的重要
投资机会、便捷的设施和全方位的服务。

近日，阿治曼消防队和警察巡逻队成功地扑灭了位于阿
治曼阿杰夫工业区4个家具仓库中发生的大火，并未造成任
何人员伤亡。

阿治曼消防局总干事阿卜杜勒阿齐兹·阿里·沙姆西准将
阁下表示，在大火发生后的下午3点27分，指挥控制中心收
到报告后，消防队、警察巡逻队和救护车队在3分钟内迅速响
应，阻止火灾的蔓延，并未造成任何人员伤亡。

阿治曼分管金融事务代表谢赫·艾哈迈德·本·胡迈德·努
艾米殿下发布了关于阿治曼政府采用远程工作系统的2020年
第36号决定，该决定应自发布之日起执行，并在《官方公报》
上发布。

该系统永久性地应用在阿治曼酋长国的所有地方政府机
构中，根据工作性质要求，员工必须在所在工作场所办公，试
用期员工除外。

阿治曼新闻
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自由区新闻

阿治曼自由区访问阿治曼运输局 阿治曼自由区与“ Noon.com”
签署谅 解备忘录

阿治曼自由区 奖 励并 表彰了入 选“ 哈
菲 兹 ”计 划 的 20 0 多 名员工

“ 我 的书包”计 划

来自阿治曼自由区的代表团在总经理阿里·苏维迪的
带领下与阿治曼运输管理局局长奥马尔·艾哈迈德·本·奥米
尔举行了会谈。

这次访问旨在加强双边合作，并讨论运输管理局提供
的服务及阿治曼酋长国未来运输服务的发展。双方提出了
提案，旨促进向公众提供更好服务。

在投资者呼吁自由区政府希望增加电子商务的背景
下，阿治曼自由区与“Noon.com在线购物平台”签署了谅
解备忘录。此举具有重要战略意义，相当于建立了一个综合
框架来加强合作，在实施的过程中互相分享经验，更有助于
扩大可提供的服务范围，来支持电子商务领域的发展。电
子商务领域被认为是地方和全球层面最活跃、增长最快的
领域之一。

在阿治曼自由区，我们相信我们在社会责任中所扮演
的角色，可以使世界变得更加美好！

适 逢学校的开学的契 机，阿治曼自由区与“ K ilna 
Hadreen”机构合作，实施了“我的书包”计划，旨在帮助
孤儿的脸上重新挂上微笑，带回所有必需的文具和用品。

阿治曼自由区宣布，对入选“哈菲兹”（Hafiz）计划内
的200多名员工进行了奖励和表彰，该计划由自由区发起，
旨在表彰那些在履行工作职责方面表现突出的员工并鼓励
他们的成就，从而增强工作中的积极性和幸福感，并为不断
增加的工作提供高效的处理、优质的服务和满意的客户体
验。获奖者是由部门的经理根据特定的考核方案和指标，
并根据他们的绩效报告和部门经理的评估提名后选出的。
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李旭航总领事出席迪拜中国学校庆祝 2020 年中国教师节暨答谢会

驻阿联酋大使倪坚会见阿外交事务国务部长卡尔卡什

9月10日，李旭航总领事出席迪拜
中国学校庆祝2020年中国教师节暨答
谢会，向全体老师送上节日祝贺，并答
谢为筹建迪拜中国学校做出重要贡献
的领区中资企业和侨胞。孙旭东副总
领事、谭理副总领事和吴毅经商参赞
参加。

 
李旭航致辞表示，今天既是中国

第36个教师节，也是迪拜中国学校迎
来的第一个中国教师节，在此向迪拜
中国学校和领区全体教师们致以节日
祝贺。来自杭州的老师们是最美“逆
行者”，他们远离家人，克服了许多困
难，冒着疫情逆行来迪办学，成为中国
基础教育“走出去”的先行者。

2020年9月8日，驻阿联酋大使倪坚会见阿联酋外交事务国务部长
卡尔卡什。

 
倪大使表示，近年来中阿关系快速蓬勃发展，两国战略互信不断

增强，各领域务实合作不断深化。自疫情发生以来，两国就疫苗研发、
医疗物资援助等开展了密切合作，相信双方将取得抗击疫情的最终胜
利。中方愿继续同阿方在各领域保持密切沟通协调，推动中阿全面战
略伙伴关系持续发展。

卡表示，当前阿中关系正处于历史最好时期，阿方视中方为发展
对外关系的优先方向，将按照两国领导人达成的重要共识，推进双方
务实合作全方位发展。阿外交部愿继续为中国驻阿使馆开展工作提供
便利和支持，不断丰富阿中全面战略伙伴关系内涵。

双方还就两国关系中的具体事宜及国际地区形势等交换了意见。

使领馆新闻

李旭航强调，今天还是习近平总
书记在全国教育大会上发表重要讲话
两周年的日子。2018年9月10日，习近
平总书记在全国教育大会上发表重要
讲话，专门就海外办学提出明确指示。
迪拜中国学校作为第一家海外中国学
制学校，是在习近平总书记作出明确
指示两周年之际交出的第一份合格答
卷，是落实总书记指示精神的第一个
落地生根的开创性成果。各位都是筹
办迪拜中国学校的功臣，是中国海外
办学的开创者，是创造历史的人,在学
校创办过程中展示了“中国精神”“中
国力量”“中国速度”，谨代表总领馆
向参与学校筹建工作的中资企业和热
心侨胞给予的大力支持与无私奉献表
示衷心感谢。

李旭航指出，成立迪拜中国学校
使命光荣、意义重大、影响深远。这
是落实习近平总书记重要指示，引领
中国教育走出去的成功实践，是提高
中国教育国际影响力，支持东部地区
率先办出中国特色、世界水平的现代
教育的重要开拓，是构建“一带一路”
教育共同体从绘就“大写意”到绘制好

“工笔画”的典型范例，是打造具有国
际化水平教师队伍的有益探索。

最后，李旭航对将迪拜中国学校
办成中国基础教育在海外的一流示范
名校提出几点希望：一是要始终把握
正确的社会主义办学方向，二是积极
研发具有中国特色和国际竞争优势的
课程、教材与评价工具，提高学校国际
竞争力。三是积极推介中国优质教育
资源和中国特色国际课程，为国际教
育规则、标准的制定作出中国贡献。四
是将迪拜中国学校打造成国家培养具
有国际竞争力教师队伍的培训实践基
地。

 
李旭航和尹立平校长共同向中资

企业颁发了答谢礼牌。

企业代表、尹立平校长和教师代
表分别在致辞中对总领馆秉持“外交
为民”理念，牵头筹建迪拜中国学校
表示感谢，并对学校未来发展寄予美
好祝愿。学生向老师们敬献鲜花，祝
贺老师节日快乐，部分老师和学生还
现场进行了节目表演。



Each family is the smallest country and the country consists of tens of 

thousands families

Although we are more than 5,000 kilometers away from home

there is always something wonderful that makes us excited

It is the magnificent mountains and rivers of the motherland covering 9.6 

million square kilometers

It’s the traditional habit we can’t give up in a foreign land

It was the passion of the 2008 Beijing Olympics

or the family reunion on Mid-Autumn Night

From a long time ago to this moment,

those pictures are still frozen deeply in memory and

dancing in the desert kingdom along the Belt and Road

The way forward is always mingled with warmth and coldness

Life under the night sky is still bright

Sand and clouds set up the path we walked in our dreams

We walk with the motherland with sonorous footsteps

We pay tribute to the motherland in the name of youth

13 Thursday  Oct.1st, 2020

Headline

Count ry

F amily
&



14Thursday  Oct.1st, 2020

Headline

Five thousand years of long history is like a 
long scroll. In 1949, the People’s Republic of 
China was founded. In 1964, the first atomic 
bomb was successfully detonated. In 1997, 
Hong Kong returned to the motherland. In 
1999, the Shenzhou-1 was successfully 
ascended to the sky. Macau returned to 
the motherland. In 2001, China formally 
joined the World Trade Organization. In 
2008, southern China suffered a once-in-
a-century ice disaster. Wenchuan, Sichuan 
suf fered an 8.3 magnitude ear thquake. 
Beijing successfully hosted the 29th Olym-
pic Games. In 2019, the 70th anniversary 
of the Chinese National Day Military Parade 
was successfully held. The COVID-19 pan-
demic broke out in 2020. What present us 
is the world-renowned “Chinese Miracle”, a 
magnificent triumphant song that has been 
sung through the ages, and a battle-hard-
ened steed. Those brilliance and glory can 
be remembered in history. Those difficulties 
and obstacles are overcome by breathtaking 
jump.

For everyone, 2020 means crisis and chal-
lenge. From a social perspective, the COV-
ID-19 pandemic is a global crisis and a crisis 
concerning the fate of all mankind. From an 
economic perspective, it is also related to 
the crisis of individuals, business owners 
and China Mall Project. Due to government 
policies and regulations, the termination of 
business activities has brought great difficul-
ties to our owners and employees. However, 
the crisis also made us see the hope and vi-
tality. Under the arms of the motherland and 
the strength of collective unity, our teams, 
business owners in China Mall, the Federa-

tion of Overseas Chinese and various busi-
ness associations have jointly built a great 
steel wall. A lot of touching stories happened 
during this special period. Some of our col-
leagues were willing to help business own-
ers with mild illnesses, assisted the Hunan 
compatriots to evacuate overseas Chinese, 
and the entire park raised funds for the elder 
sick sister from Fujian to receive hospitali-
zation and operations. They all demonstrate 
Chinese nation’s outstanding qualities of 
perseverance, sharing weal and woe, and 
sincere unity.

I believe that after the pandemic, we will re-
birth and manage the China Mall project bet-
ter and more solidly. At present, the phase 
III of the COVID-19 vaccine has begun to be 
vaccinated in the UAE on a trial basis, which 
has shown hope and strengthened our de-
termination to get out of the predicament to-
gether. We feel as if we see our motherland’s 
fought against the destiny indomitably and 
unyieldingly. In the hard years, the bloody 
battles finally broke the chains and shackles, 
saved the broken mountains and rivers, and 
brought a new world.

Once upon a time, Asian faces were an 
unfamiliar and marginal group in the eyes of 
foreigners. With the rapid development of 
China’s economy in recent decades, China’s 
prosperity and strength are obvious to all, 
which has also brought about the improve-
ment of the status and voice of overseas 
Chinese. At the same time, the Chinese 
developed their businesses overseas, set-

tled down, and thrived. The prosperity and 
decline of the motherland are directly related 
to every Chinese resident. “Dragon Boat 
Festival”, “Mid-Autumn Festival”, “National 
Day” and “Spring Festival” have naturally 
become the “grant celebration activity” of 
overseas Chinese and even internationally. In 
this year, Mid-Autumn Festival and National 
Day celebrations happen to fall on the same 
day. Coupled with the COVID-19 pandemic, 
the year of 2020 may become even more 
meaningful.

We feel horned for the growing strength and 
rapid development of the motherland as well 
as the calmness and self-confidence that 
each of us present. We have the common 
memory of the rise and fall of the country’s 
history and the past National Day celebra-
tions. After 71 years of hard work, we have 
been closer to the center of the world stage 
than ever and approaching the realization of 
the great rejuvenation of the Chinese nation. 
We have unprecedented ability and confi-
dence to achieve this goal. Even in the face 
of the great waves of the times, the Chinese 
people who work with one mind and one 
heart are hard to beat.

No matter where we come from, home and 
country, reunion and love are our lifelong 
bonds. 

I Miss you, my relatives far away! Bless you, 
my dear motherland!

Happy 71st birthday!



October 1st is the Mid-Autumn Festival and the National Day. The two 

festivals happen to fall on the same day, which doubles the festival happiness!

Although we can’t go back to China to get together with my family or 

celebrate my motherland’s birthday, our Chinese people will join our hearts 

no matter where we are in each part of the world. We sincerely wish the great 

motherland a happy birthday and wish our families and friends a happy Mid-

Autumn Festival!

China rises! The most uncommon years 

and months make the country increasingly 

prosperous and the mountains and rivers 

i n c r e a s i n g l y  m a g n i f i c e n t!  Wi s h  o u r 

motherland forever young and everlasting!

The National Day falls in the 

middle of the autumn when the moon 

is full. Wish our great motherland 

with great rivers and mountains 

flourishing and prosperous. China is 

surely to be strong and splendid!

Ordinary people have their own small family. Chinese 

nation has a big family. During Mid-Autumn Festival, each small 

family will get together. The big family celebrates the birthday of 

the country on the National Day. There are delicious food and wine 

on the dinner table. The city towers are decorated with beautiful 

lanterns and streamers. The family gathers and smiles. Thousands 

of people celebrate their leisure time. The Mid-Autumn Festival 

and the National Day fall on the same day. Both the big family and 

every small family reunite.

Although I am a thousand miles away 

from the motherland, thanks to the rapid 

deve lopment of the mother land and the 

advancement of science and technology, I can 

use all kinds of video and voice software to keep 

in touch with my family at all times and play 

domestic mobile phone games in my leisure 

time. It has enriched my spare life! Thank my 

increasingly powerful motherland! Happy 

birthday to you!

Chen Qiang      Hangzhou

Chen Jiandan    Fujian

Yang Haiyan    Liaoning

Chen Yuhua    Fujian

Chen Yuhua    Fujian
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and 

National Day
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BEST

WISHES 



H a p p y  b i r t h d a y 

CHINA! Afghan and Chinese 

are friends forever ！

Abudul Hakim Tawakul      Afghanistan
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2020 is a plagued year, but the Chinese nation 

has never bowed to sufferings. On this National Day, 

I would like to offer my blessings to the motherland. 

Only after wind and rain can we see the rainbow. At 

a new year, my motherland will definitely become 

more powerful!

We have come to the UAE for many years. The recent time 

may be the hardest time in history, but at the hardest time, we are 

especially aware that the descendants of the Chinese nation will 

help each other and overcome the difficulties. The motherland is our 

strongest backing! My dear motherland, happy birthday!

As one of the thousands of people 

who work overseas, due to the epidemic, 

I cannot return to China to celebrate the 

Mid-Autumn Festival with my family and 

celebrate the birthday of the motherland. 

However, al l Chinese people miss the 

motherland. In this festive season, I wish 

the motherland stronger! Happy Mid-

Autumn Festival to all compatriots!

Seventy-one years of trials and 

hardships and seventy-one prosperous 

years make me feel proud of my country! 

May the prosperous age make every 

people’s wish come true!

The bright moonlight light up the heaven! The heady fragrance of laurel 

blossoms wafted through the fresh air. In this flourishing age, the wonderful 

iridescent cloud, together with the beautiful Chinese people, forms a splendid 

and harmonious China. The Mid-Autumn Festival and the National Day are 

coming. Wish everyone can return home with joy and happy feelings. Scientific 

development utters auspiciousness! Wish the motherland can take off! Happy 

Double Festival!

Liu Peng    Shenyang

Ye Guoyi and Ye Guobao    Wenzhou

Xiao Jingya    Suzhou

Lin Fazeng    Zhejiang

Ma Lin    Ningxia
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Facing the dual pressure of pandemic prevention and control and eco-
nomic development, Ajman China Mall, under the unified deployment of 
the group headquarters, has overcome various risks and challenges to 
promote the full resumption of work and production in the mall in an order-
ly manner. Under the current severe challenges of COVID-19 pandemic 
in the UAE, Ajman China Mall insists on the implementation of the regular 
pandemic prevention and control as its primary responsibility and regard-
ing the management of the mall as the top priority dually to promote devel-
opment.

Since the resumption of work in China Mall on May 21, some enterpris-
es in the park have faced problems such as rising costs and insufficient 
funds in the process of production and operation. Especially some small 
and medium-sized enterprises, besides the inadequate ability to resist 
risks, the impact of the pandemic has made their situation even worse. 
In response to these situations, Ajman China Mall quickly established a 
corporate contact tracking and service mechanism, improved and refined 
the rent-free policy support for enterprises in the mall, and related staff 
from the investment promotion department, the finance department, and 
the audit and review department were moved to the front line in the mall to 
solve enterprises’ prominent problems and difficulties. We aim to promote 

In order to actively respond to the mission call of the headquarters of Boshen Group, “100 Days of Ener-
getic Work to Sprint to 2020”, Ajman China Mall is poised for take-off. In the next 100 days, we will try our 
best with more enthusiasm and tenacious fighting spirit to improve the mall’s pandemic prevention and 
control and operation and management work. We will work hard and go all out to carry out concentrated 
breakthroughs in this year’s key indicators and key tasks and sprint to complete full-year goal of 2020.

The First Three Quarters: Scientifically Pre-
vented and Controlled the Pandemic and Or-
derly Resumed Work and Production

Implement corporate relief policies and re-
sume work and production in an orderly 
manner

the resumption of work and production in an all-round and orderly manner, 
help enterprises to strengthen their confidence and overcome difficulties, 
and try our best to minimize the adverse effects of the pandemic.

Currently, in the UAE, the COVID-19 pandemic has rebounded and the 
pandemic prevention work is still severe. In order to effectively prevent and 
control the epidemic, a monitoring and investigation mechanism establish 
externally to perform more stringent monitoring and investigation on those 
entering the park; an information reporting mechanism is established in-
ternally to mobilize and organize the entire district to conduct nucleic acid 
testing to make sure that all of the people in the district should be inspect-
ed without missing anyone.

As a large local Chinese-funded enterprise, Ajman China Mall has always 
maintained close contact with the local government, responded to the lo-
cal government’s pandemic prevention policy, actively implemented a se-
ries of management measures, fully supported the pandemic prevention 
and control work of relevant departments, strengthened the propaganda 
of government’s pandemic prevention policy in the mall and implemented 
various measures to assist the local government in fighting the pandemic.

Ajman China Mall Promotes Development by Improving 
Service Quality and Sprints to the Objectives by Real 

Practice and Solid Work

Unremittingly implement pandemic preven-
tion and control measures to create a safe 
consumption environment

Deepen the cooperation with local govern-
ment and strengthen the publicity of policy 
and measures
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In order to fight the battle against the pandem-
ic, the personnel of the Operation Department 
worked carefully and intensively in the front line to 
form a comprehensive and multi-level inspection 
network through the inspection of pandemic pre-
vention materials and the health status of employ-
ees. In order to fully promote the mall’s sanitation 
and fire safety construction and rectify the mall’s 
sanitation issues and fire safety, we popularize 
health and fire safety knowledge to business 
owners and cooperate with cleaning and fire 
protection companies to gradually eliminate the 
mall’s environmental safety hazards and provide 
consumers with a safer and healthier shopping 
environment.

This year is the year of service quality improve-
ment. Corresponding training will be organized for 
front-line customer service personnel and contin-
uous service quality monitoring will be conducted 
with customer satisfaction as the orientation. In 
the service report of the third season, the sincere 
and enthusiastic service attitude of customer 
service staff has won unanimous praise from cus-
tomers with a satisfaction rate of 99%.

“Security” is one of the key words in 2020. Facing 
the severe impact of the COVID-19 pandemic, 
Safety & Security Department, as the safety um-
brella of the mall, responded responsively and 
quickly and took the corresponding measures 
in the different pandemic development stages 
including comprehensive temperature meas-
urement and tracking entry and exit personnel 
through big data to implement quarantine. Under 
the background of the regular pandemic preven-
tion and control, we have strictly supervised the 
pandemic prevention measures and concentrat-
ed our efforts to mobilize the owners and employ-
ees of the mall to conduct nucleic acid testing to 
firmly safeguard the personal safety and property 

In 2020, Public Relations & Legal Affairs Depart-
ment worked hard and actively carried out various 
tasks around the company’s business objectives 
and tasks. The first was to pay attention to work 
planning and strive to enhance the planning, per-
tinence and foresight of the work of the depart-
ment to avoid randomness and blindness and 
effectively ensure that all tasks are implemented. 
The second was to focus on the key points and 
grasp the key fields. In order to ensure the pro-
gress and quality of the work, the Department 
focused on the company’s business objectives 
and tasks during work, properly handled the work 

This year, in the context of global economic 
damage and trade shutdowns, in the first three 
quar ters, the Sales Depar tment insisted on 
maintaining the basic market as the primary task, 
taking stability while seeking progress as the 
work objective, and spared no effort to improve 
quality and work efficiency. After resumption of 
work and production, we quickly implemented 
the enterprises relief policy, established a corpo-
rate contact tracking and service mechanism for 
enterprises in the mall, and pay close attention 
to the renewal work left over during the isolation 
period to catch up with the progress.

The fourth quarter is the closing season and the 
catch-up season. In the last quarter, the Sales 
Department will change its mindset to take seek-
ing innovation while maintaining stability, gener-
ating revenue and reducing consumption as the 
working objectives and take stabilizing existing 
customer relationships as the basic core. While 
maintaining the company’s existing basic market, 
the department will actively explore new business 
formats and increase revenue-generating projects 
to strive for the final core sprint and strive for the 
achievement of the company’s core working ob-
jectives of 2020.

Operations
Department

Safety & Security 
Department

Sales 
Department

Public Relations & Legal 
Affairs Department

Deeply cultivate in the front line, im-
prove services, and perform better in the 
battle against pandemic prevention

Strictly prevent blind spots, strictly 
control, and build a safety net

Seek progress and innovation in stable 
operation and sprint the annual goal

Focus on the key, ensure quality and quan-
tity, and innovate public relations ideas

The drum beats and the horn urges for a new chapter. All departments of 
Ajman China Mall worked together and worked hard to launch a decisive sprint 
towards the goal of “100 Days of Energetic Work to Sprint to 2020” to ensure 
that the annual operation objectives are perfectly achieved.

Sprint Plan of 100-Day 
Energetic Work

In order to sprint for 2020, the Operations Depart-
ment will be ready to roll up its sleeves and work 
for the following 100 days. We will try to complete 
the goals of clearing fire safety problems, in-
crease revenue and reduce expenditure, improve 
services, further improve the service quality and 
environmental level of the mall, and increase the 
impact of the mall to create greater value for the 
company.

safety of the mall.

In September, the UAE’s pandemic situation 
rebounded, thus the pandemic prevention work 
is still grim and we cannot afford to slacken our 
efforts. In the next 100 days, Safety & Security 
Department will take regular pandemic prevention 
and control as its primary responsibility and keep 
the safety protection of the mall to the end of the 
pandemic.
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on the basis of the sequence and importance 
of the work, focused on the overall situation and 
grasped the key fields. The third was to focus on 
the objectives, innovation and generating income. 
According to the work plan and department ob-
jectives of 2020, we always maintained a positive 
attitude and worked hard to complete the goals 
and tasks.

There are only one hundred days before the end 
of 2020. The Public Relations & Legal Affairs 
Department will strictly follow the company’s 
command and not be afraid of hardships. In spe-
cial times, we will reform public relations work, 
increase the tracking degree of legacy cases, 
and brainstorm to create more benefits for the 
company and reduce the company’s losses.

As the card issuer for enterprises entering the 
mall, our Department is deeply aware of the long-
term and continuous impact of the epidemic on 
the department’s business based on the busi-
ness situation in the first half of this year.

In the last 100 days of this year, our department 
will strive to maximize the total business volume 
this year and strive to approach last year’s per-
formance target. At the same time, we will strictly 
implement the implementation plan of “Service 
Quality Improvement Year” of the mall. Strength-
en the service awareness of employees in this 
department and improve work efficiency. Contin-
uously improve customer information, track the 
processing process in a timely manner, and in-
form the final results of the business processing. 
Our department will also uphold the professional-
ism and professional attitude of service personnel 
to do a good business and service job, strive to 
win the respect and trust of customers, maximize 
the number of customers, and help the company 
continue to develop and overcome difficulties.

In the special year of 2020, in addition to strictly 
doing the internal work of financial accounting and 
management, the Finance Department has also 
further strengthened the company’s requirements 
for the accounting and control of various costs 
and expenses and imposed higher requirements 
for accurate reflection and effective management 
and control of the economic business of various 
departments. Our department actively imple-
ments the group’s call for “living a tight life”, which 
has achieved obvious effect.

In the next three months, the Finance Department 
will further strengthen the communication and co-
ordination with internal departments, do the work 
of the department strictly according to the re-
sponsibilities of the department, and play the role 
of the Finance Department to share worries and 
solve problems for the leaders. We will further 
strengthen the financial awareness of person-
nel in various departments of the company and 
promote the company’s financial work to a new 
level. We will adhere to the “two lines of financial 
revenue and expenditure”, strengthen revenue 
management from the source, and strictly control 
expenditure. We promise to control and use the 
company’s funds well so that every penny of the 
company’s funds can achieve maximized financial 
benefits.

As the company’s internal supervision depart-
ment, the Audit ing Depar tment has always 
adhered to the working principles of “rigorous 
and careful examination and fair and honest 
calculation” and adopted simultaneous meas-
ures of service and supervision to safeguard the 
company’s production and operation. According 
to the annual plan, we have formulated the com-
pany’s fixed assets and warehouse management 
rules, procedures and systems and the manage-
ment rules of Engineering Department. Through 
strengthening the expansion of the responsibilities 
of key departments, we aim to further improve the 
company’s various functional systems.

In the fourth quarter, we will continue to intensify 
the auditing of the business approval process to 
ensure that all departments implement the sys-
tem and effectively prevent and control risks.

In the first half of the year, the department com-
prehensively and strictly implemented the group’s 
requirements for living a thrifty life. While doing a 
good job in logistics services for the mall, we pro-
moted the work of the department by reducing 
expenses and controlling expenses, setting tar-
gets to implement them, and improving efficiency 
and ensuring safety.

Faced with the difficulties and challenges brought 
about by the globally prevailing COVID-19 pan-
demic, Ajman China Mall, under the leadership of 
its headquarters, Boshen Group, is more deter-
mined to take the road of international operation. 
In the first three quarters, as the company’s exter-
nal publicity window, the Brand Construction De-
partment made every effort to overcome the un-
favorable factors brought about by the pandemic. 
While doing everything possible to promote the 
publicity of pandemic prevention and control in 
the mall, we also deeply investigated the touching 
stories of frontline employees and business own-
ers during the pandemic. We widely collected the 
stories of public welfare and social and humanis-
tic care to spread the positive energy to the soci-
ety through videos, news report and other forms. 

In the fourth quarter, Brand Construction Depart-
ment will actively innovate and make full use of 
all kinds of information to formulate the marketing 
development plan of the mall from a strategic per-
spective, provide a decision-making basis for the 
mall’s management layer, and be a good adviser 
and assistant to the mall’s leaders.

“100 Days of Energetic Work to Sprint to 2020” is a major battle of strategic signifi-
cance. We will be well prepared for “the start is the decisive battle and the start is the 
sprint”, give full play to the key roles of each department, and maximize the mobiliza-
tion and release of potential power to sprint to complete the objectives of 2020.

In the next 100 days, our department will further 
quantify the monthly performance appraisal tar-
gets, assign tasks and indicators to the employ-
ees in the department, see the results and effect, 
and earnestly promote the implementation of the 
work. Under the premise of ensuring the work 
completion quality, we aim to gradually improve 
the efficiency of the department staff to put safety 
first, stay vigilant at all times, investigate various 
safety hazards, and find and solve safety prob-
lems early. We will implement various safety man-
agement systems and requirements according 
to company requirements to ensure personnel 
safety and zero accident.

Visa & License 
Department

Finance
Department

Auditing 
Department

Brand&Marketing
Department

Property Management 
Service Department

Reverse the situation, 
make breakthroughs in key fields, 
and release potential energy

Control cost, strict accounting, 
and lean financial management

Improve the system, 
supervise effectively, 
and effectively prevent and control risks

Extensively collect materials, 
dig deeply, 
and report timely and accurately

Quantify targets, reduce expenses, 
and strengthen logistics support



Since the resumption of work and production in 
Ajman China Mall, the work of pandemic preven-
tion and control has progressed in an orderly, ef-
fective and steady manner. On August 31, Ajman 
China Mall and the Ajman Police Department 
launched a publicity activity on pandemic pre-
vention and control in the mall to guide business 
owners to raise awareness of pandemic pre-
vention, strengthen self-protection capabilities, 
and truly achieve non-stop joint prevention and 
control to eliminate the pandemic.

The publicity activity lasted for 3 days. During 
the event, Lieutenant Sultan Obeid alzaabi, Saif 
Alkatbi, Salim Jasmi and other police officers 
from the Police Activities Headquarters of Ajman 
Police Department worked in the mall in person 
every day. They visited nearly 2,000 companies 
every day to popularize scientific pandemic 
prevention knowledge. Yang Donglong, head 
of the Public Relations and Legal Department 
of Ajman China Mall, and other personnel ac-
companied and cooperated with the pandemic 
prevention publicity work throughout the event. 
In addition to distributing epidemic prevention 
and control leaflets, during the event, they also 
briefly explained scientific and feasible pandem-
ic prevention measures such as how to wear 
masks correctly and under what conditions to 
seek medical treatment in a timely manner. They 
also guided business owners, employees and 
consumers in the mall to wash their hands and 
wear masks frequently and reminded them to 

pay attention to hygiene, do not believe in rumors, 
do not spread rumors.

In order to make publicity work on the pandemic 
prevention and control in place without leaving 
blind spots, Ajman China Mall cooperated with 
the Ajman Police Department to carry out epi-
demic prevention and control publicity activities 
through various publicity channels. During the 
event, the propaganda materials about pandemic 
prevention and control knowledge are broadcast-
ed more than 300,000 times in three languages 
including Chinese, English, and Arabic around the 

clock on 30 LED advertising screens in the mall 
covering nearly 30,000 people. In addition, the 
propaganda material and information are also pub-
lished on official social media such as FaceBook 
and Instagram to avail online and offline propagan-
da channels, both inside and outside the mall. All 
these measures aim to promote epidemic preven-
tion and control policies and scientific knowledge 
propagation and form the strongest voices for 
pandemic prevention and control propaganda.

On the afternoon of September 2nd, after the 
event, Sultan, the head of the Ajman Police De-
partment, and Luo Feng, the General Manager of 
Ajman China Mall presented each other a com-
memorative trophy.

In the face of the current complex situation of the 
COVID-19 epidemic in the UAE, Ajman China Mall 
will continue to implement pandemic prevention 
and control measures to ensure the safety and 
health of the people in the mall.
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Ajman Police Department and Ajman China 
Mall Jointly Carried Out Publicity Activities 

on Pandemic Prevention and Control 

D E L I V E R  T H E  S T R O N G E S T  PA N D E M I C  P R E V E N T I O N  V O I C E
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Ajman China Mall and AL Pheniq Training & 
Repairing & Fixing Equipment L.L.C Signed a 

Strategic Cooperation Agreement on Fire-fighting 
Equipment’s Protection and Maintenance

In order to ensure the safe and stable opera-
tion of Ajman China Mall and further strengthen 
the fire safety management of the mall, on the 
afternoon of September 3, Luo Feng, general 
manager of Ajman China Mall, and Mohammed 
Aimar Hansen, chairman of AL Pheniq Training & 
Repairing & Fixing Equipment L.L.C, successfully 
signed a fire strategic cooperation agreement 
on behalf of the two companies on fire-fighting 
equipment maintenance and inspection. This is 
the second signing of the contract since the co-
operation.

At the signing ceremony, the two parties con-
ducted in-depth discussions on the technical 
services of the maintenance and inspection of 

the fire-fighting equipment in the mall. Luo Feng 
said: “Fire safety is an important part of the pub-
lic safety of the mall and it concerns the life and 
property safety of staffs, business owners, em-
ployees and consumers. With the steady devel-
opment of epidemic prevention and control work 
in the mall, fire safety work is also extremely im-
portant. Pheniq has rich experience in fire safety 
and it also did an extremely good fire safety job in 
the previous year. Luo Feng expressed his grat-
itude to Mohamed Aimar Hansen. At the same 
time, he also hoped that Pheniq will give full play 
to its own advantages in the future fire safety 
work. With the efforts of both parties, we will 
jointly promote the progress of fire safety science 
and technology, the innovation of fire safety man-
agement mode, the promotion and application 
of fire safety knowledge. We will further enhance 
the special rectification work of fire safety to do 
a good job in regular epidemic prevention and 
control and safety management and strengthen 
and consolidate the fire safety defense line.

Later, Mohamed Aimar Hansen thanked Luo 
Feng for his affirmation of his company’s fire safe-
ty work and briefly introduced the fire protection 

work plan for the next year. He said: “In the future 
work, we will closely cooperate with the epidemic 
prevention and control work of Ajman China Mall, 
continuously improve the fire safety management 
system, and provide strong safety guarantees for 
the fire protection work of the Mall.”

This signing has further strengthened the coop-
erative relationship between Ajman China Mall 
and AL Pheniq Training & Repairing & Fixing 
Equipment L.L.C. In the following cooperation, 
the two parties will complement each other’s ad-
vantages, share resources, and strive to become 
a cooperative demonstration benchmark in the 
field of fire-fighting equipment protection and 
maintenance in the Emirate of Ajman.
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Ajman Sheikh Khalifa Medical City Expressed 
Gratitude to the Ajman Police for the 

Outstanding Cooperation

Executive Director of Ajman Media City Free 
Zone Received South African Consul General

A Fire Broke Out in a Warehouse in Ajman 
Industrial Zone without Causing Any 

Casualties

Ahmed Nuaimi Announced that Ajman Would 
Permanently Adopt Remote Office Working 

System

His Excellency Major General Sheikh Sultan bin Abdullah Nuaimi, Com-
mander-in-Chief of the Ajman Police Department, received the Sheikh 
Khalifa Medical City delegation. Eric Wassberg, Executive Director of Ajman 
Sheikh Khalifa Medical City, Fauz Ayubi, Technical Director and Mr. Saleh 
Hamade, Director of Government Publicity and Marketing Media Depart-
ment expressed their gratitude, appreciation and respect for the active and 
fruitful cooperation with the Ajman Police Department.

His Excellency Mahmoud Khalil Hashimi, Executive Director of Ajman 
Media City Free Zone, received His Excellency Mogobo, Consul 
General of the Republic of South Africa and His Excellency Marv, the 
Diplomatic Consul.

During the meeting, they discussed the ways of cooperation between 
the two parties, exchanged experiences with each other, and re-
viewed the important investment opportunities, convenient facilities 
and comprehensive services provided by Ajman for South African 
merchants and investors.

Recently, the Ajman Fire Brigade and Patrol Police successfully extin-
guished the fire in four furniture warehouses in Ajaf Industrial Zone in 
Ajman without causing any casualties.

His Excellency Brigadier General Abdulaziz Ali Al Shamsi, Direc-
tor-General of the Ajman Fire Department, stated that at 3:27 pm, after 
the fire broke out, the command and control center received the report 
and then the fire brigade, patrol police and ambulance team respond-
ed quickly within 3 minutes to prevent the spread of the fire and did not 
cause any casualties.

His Highness Sheikh Ahmed bin Humaid Nuaimi, Ajman’s representative in 
charge of financial affairs, issued Decision No. 36 of 2020 on the adoption 
of a remote office working system by the Ajman government, which should 
be implemented as of the date of issuance and will be published in the Offi-
cial Gazette.

The system is permanently used in all local government agencies in the 
Emirate of Ajman. According to the requirements of the nature of the work, 
except for those in the probationary period, employees must work in their 
workplaces.
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Free Zone News

A meeting with Transport Authority in 
Ajman

Ajman Free Zone Rewarded and 
Commended More than 200 Employees 

Selected for the “Hafiz” Program

Ajman Free Zone and “Noon.
com” Signed Memorandum of 

Understanding

My School Bag initiative

A meeting was held between a delegation from Ajman Free Zone, 
represented by the Director General, Eng. Ali bin Towaih Al Suwaidi 
and with the presence of Eng. Omar Ahmed Bin Omair, the Director 
General of the Transport Authority in Ajman.

The visit aimed to enhance bilateral cooperation and to discuss the 
services provided by the Transportation Authority, and the future of 
transportation projects in Ajman Emirate. The two parties proposed 
suggestions to contribute to the development of service provided to 
the public.

Ajman Free Zone announced to reward and commend more than 
200 employees selected for the “Hafiz” program, which was initiated 
by the Free Zone to commend those employees who had performed 
outstandingly in performing their job duties and encourage their 
achievements. The program aims to enhance employees’ enthusiasm 
and happiness at work and provide efficient processing, high-quality 
services and satisfactory customer experience for the ever-increasing 
work. Winners are nominated by department managers based on 
specific assessment schemes and indicators and selected based on 
their performance reports and department managers’ evaluations.

In the context of investors calling on the free zone government to 
increase e-commerce, Ajman Free Zone signed a memorandum 
of understanding with “Noon.com online shopping platform”. 
This move is of important strategic significance. It is equivalent 
to establishing a comprehensive framework to strengthen coop-
eration and to share experiences in the process of implementa-
tion. It will also help expand the scope of services and support 
the development of e-commerce. The e-commerce sector is 
considered to be one of the most active and fastest growing 
sectors at the local and global markets.

At AFZ, we believe in our role in social responsibility to make the 
world a better place!

Coinciding with the school openings, and in cooperation with 
“Kilna Hadreen” Institution, we implemented My School Bag ini-
tiative to draw a smile on orphans’ faces to return to school with 
all the required stationery and supplies.
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Ambassador Ni Jian Met with Gargash, UAE Minister of State for Foreign Affairs

Consul General Li Xuhang Attended Chinese Teachers’ Day Celebration and 
Appreciation Party of 2020 Held by Chinese School Dubai

On Sep. 8th, 2020, ambassador Ni Jian met with Gargash, UAE Minister of State for Foreign 
Affairs.
Ambassador Ni said: “In recent years, China-UAE relations have developed rapidly and 
vigorously. The strategic mutual trust between the two countries has been continuously 
strengthened and practical cooperation in various fields has been continuously deepened. 
Since the outbreak of the epidemic, the two countries have carried out close cooperation on 
vaccine research and development and medical material assistance. It is believed that the 
two sides will win the final victory in the fight against the epidemic. China is willing to continue 
to maintain close communication and coordination with the UAE side in various fields to pro-
mote the sustainable development of the comprehensive strategic partnership between the 
UAE and China.”
Gargash said: “The current UAE-China relations are in the best period in history. The UAE 
side regards China as the priority direction for the development of foreign relations and will 
promote the all-round development of practical cooperation between the two sides in ac-
cordance with the important consensus reached by the leaders of the two countries. The 
Ministry of Foreign Affairs of the UAE is willing to continue to provide convenience and sup-
port for the work of the Chinese Embassy in the UAE and continuously enrich the connota-
tion of the comprehensive strategic partnership between the UAE and China.”
The two sides also exchanged views on specific issues in the relations between the two 
countries and the international and regional situation

On September 10th, Consul General Li Xuhang 
attended Chinese Teachers’ Day Celebration 
and Appreciation Party of 2020 Held by Chinese 
School Dubai. During the party, he sent festive 
congratulations to all teachers and thanked Chi-
nese enterprises and overseas Chinese in the 
consular district that made important contributions 
to the establishment of the Chinese school Dubai. 
Deputy Consul General Sun Xudong, Deputy Con-
sul General Tan Li and Counselor Wu Yi attended 
the event.
In his speech, Li Xuhang said: “Today is the 36th 
Teacher’s Day in China and the first Chinese 
Teacher’s Day in Chinese School Dubai. I would 
like to extend festive congratulations to all teachers 
in Chinese School Dubai and the consular district. 
The teachers from Hangzhou are the most beauti-
ful “heroes in harm’s way”. They are far away from 
their families, overcome many difficulties, take a risk 
of the epidemic to run schools in Dubai and be-
come the pioneers to run Chinese basic education 
overseas.”

Embassy News

Li Xuhang emphasized: “Today is the second anni-
versary of General Secretary Xi Jinping’s important 
speech at the National Education Conference. On 
September 10, 2018, General Secretary Xi Jinping 
delivered an important speech at the National 
Education Conference, specifically giving clear 
instructions on running schools overseas. Chinese 
School Dubai, the first overseas Chinese school 
with Chinese school system, is the first qualified 
answer sheet handed in on the second anniversary 
of General Secretary Xi Jinping’s clear instruction. 
It is the first groundbreaking achievement in imple-
menting the spirit of the general secretary’s instruc-
tions. All of you are the heroes in the preparation 
of Chinese School Dubai, the pioneers of running 
Chinese education overseas, and the people who 
made history. During the establishment of the 
school, you have demonstrated the “Chinese spirit”, 
“Chinese power” and “Chinese speed”. I also want 
to express my heartfelt thanks to the Chinese-fund-
ed enterprises and enthusiastic overseas Chinese 
who participated in the preparation of the school for 
their strong support and selfless dedication.
Li Xuhang pointed out: “The glorious mission of 
establishing Chinese School Dubai is of profound 
and far-reaching significance. It is the actual imple-
mentation of the important instruction of General 
Secretary Xi Jinping and the successful practice of 
leading Chinese education to go global. It increases 
the international influence of China’s education and 
acts as the pioneering undertaking to support the 
eastern region to take the lead in running modern 
education with Chinese characteristics and world-
class standards. It is a typical example of building 

the “Belt and Road” educational community from 
the abstract blueprint to concrete actions and is 
a useful exploration of building a team of teachers 
with international level.”
Finally, Li Xuhang put forward several requirements 
for Chinese School Dubai to become a first-class 
model school for Chinese basic education over-
seas: The first requirement is to always grasp the 
correct direction of socialist education. Second, 
actively develop courses, teaching materials and 
evaluation tools with Chinese characteristics and 
international competitive advantages to improve 
the school’s international competitiveness. Third, 
actively promote China’s high-quality educational 
resources and international courses with Chinese 
characteristics to make Chinese contributions to 
the formulation of international education rules and 
standards. The fourth is to develop Chinese School 
Dubai into a national training and practice base for 
cultivating teachers with international competitive-
ness.
Li Xuhang and Principal Yin Liping jointly awarded 
a Plaque of Appreciation to Chinese-funded enter-
prises.
Representatives of the enterprises, Principal Yin 
Liping and representatives of teachers respectively 
expressed their gratitude to the Consulate General 
for taking the lead in the establishment of Chinese 
School Dubai with the concept of “Diplomacy for 
the People” in their speeches and sent best wishes 
for the future development of the school. The stu-
dents presented flowers to the teachers and con-
gratulated them on a happy holiday. Some teach-
ers and students also put on some performances.  
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البلد واملنزل

املنزل هو وطن صغري  ، و الوطن هو عرشات اآلالف من املنازل

نحن  هنا عىل بعد أكرث من 5000 كيلومرت من املنزل

ولكن هناك دامئا يشء جميل يجعل الناس متحمسني

إنها جبال الوطن الشاهقة واألنهار الرائعة التي متتد مبساحة 9.6 مليون كيلومرت مربع

حيث ال تزال عادة تقليدية ال ميكن اإلقالع عنها يف أرض أجنبية

مثل شغف أقامه أوملبياد بكني لعام 2008

أو مل شمل األرسة يف ليلة عيد منتصف الخريف

فمنذ زمن بعيد إىل هذه اللحظة

ال تزال تلك الصور مجمدة يف أعامق الذاكرة

فالرقص يف اململكة الصحراوية عىل طول الحزام والطريق

ا بالدفء رغم برودة الطقس  يشعرنا دامئً

فال تزال الحياة تحت سامء الليل مضاءة بشكل ساطع

حيث تشكل الرمال والغيوم الطريق الذي سلكناه يف أحالمنا

امليض مع الوطن األم بخطى رنانة

 نعم باسم جميع الشباب أشيد بوطني العزيز
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 منذ خمسة آالف سنة من التاريخ الطويل ، هي مبثابة

 لفيفة طويلة ، ففي عام 1949 تأسست جمهورية الصني

ذرية قنبلة  أول  تفجري  تم   ،  1964 عام  يف  .و   الشعبية 

 بنجاح . ويف عام 1997 ، عادت هونغ كونغ إىل الوطن األم.

 ويف عام 1999 ، عادت ماكاو إىل الوطن األم. ويف عام 2001

ا إىل منظمة التجارة العاملية . ويف  ، انضمت الصني رسميً

 عام 2008 ، عاىن جنوب الصني من كارثة جليدية دامت

ا من الزمان ، وتعرضت وين تشوان ويس تشوان لزلزال  قرنً

 بقوة 8.3 درجة ، واستضافت بكني بنجاح دورة األلعاب

كورونا فريوس  أخريًا  و  والعرشين.  التاسعة   األوملبية 

 الجديد يف عام 2020. ما يتكشف أمام أعيننا هو "املعجزة

 الصينية" ذات الشهرة العاملية ، وهي أغنية رائعة منترصة

 تم غنائها عىل مر العصور ، وجرس متمرّس. وميكن تذكر

 املجد والعز يف التاريخ . وميكن أيًضا تذكر تلك الصعوبات

 والعقبات والنظر بفخر كيف قامت الصني بتخطي كل

للصني هناك قفزة تحبس يكون  ، فدامئاً  الصعاب   هذه 

أنفاس الجميع .

العام ملرشوع املدير   ، فينغ  لوه  السيد  إىل  بالنسبة   اما 

عام أن  قائاًل  نظره  فأوضح عن وجهه   ، الصيني   السوق 

منظور .من  الحقيقي  والتحدي  األزمة  يعني   2020 

 اجتامعي ،  حيث يعترب االلتهاب الرئوي التاجي الجديد

 أزمة عاملية ، وهو أزمة تتعلق مبصري البرشية جميًعا . و

أيًضا بأزمة ، فهي مرتبطة  النظر االقتصادية   من وجهة 

 األفراد وأصحاب األعامل واملشاريع الصينية . وعند النظر

 إلنهاء األنشطة التجارية وفًقا لسياسات الحكومة ، فقد

ولكن  ، وموظفينا  ألصحابنا  كبرية  صعوبات  يف   تسبب 

األمل والحيوية  فنحن ذراع و أرى  أن   أيًضا اسمحوا يل 

 قوة هذا الوطن العزيز . تحت أحضان الوطن األم وقوة

 الوحدة الجامعية ، قام فريقنا وأصحاب األعامل يف السوق

املختلفة األعامل  وجمعيات  الصينيني  واتحاد   الصيني 

 بشكل مشرتك ببناء جدار فوالذي رائع ، وظهرت سلسلة

 من األعامل التي حركتنا بحامس . حيث خالل الوباء ، مل

يعانون الذين  األعامل  أصحاب  مساعدة  يف  زماليئ   يرتدد 

 من أمراض خفيفة ، وساعدوا يف اإلخالء السلس ملواطني

 هونان املحارصين ، وجمع كل العاملني بالسوق الصيني

 بأكملهم األموال ألخت فوجيان الكربى املريضة يف العناية

 املركزة ، وما إىل ذلك ، وكلها تعكس الصعوبات املشرتكة

 ألمتنا الصينية التي ال تقهر جودة تضامن الشعب الصيني

العظيم .

 وأنا أعتقد أنه بعد انتشار هذا الوباء من جديد ، سندير

ويف صالبة.  وأكرث  أفضل  بشكل  الصيني  السوق   مرشوع 

الثالثة من بالفعل املرحلة  ، بدأت   الحارض هذا   الوقت 

 تلقيح لقاح فريوس كورونا املستجد يف اإلمارات العربية

 املتحدة عىل أساس تجريبي ، مام أظهر األمل وعزز عزمنا

 عىل الخروج من املأزق مًعا وتجاوز هذه األزمة بسالم ، و

 كأنك ترى شكل مصري الوطن األم الذي ال يقهر وال ينحني

 . حيث يف كل السنوات الصعبة ، تحررت املعارك الدموية

واألنهار الجبال  وأنقذت   ، واألصفاد  القيود  من   أخريًا 

املكسورة ، وساعدت عيل بداية عاملاً جديداً .

 حيث يف يوم من األيام ، كانت الوجوه اآلسيوية مجموعة

الرسيع التطور  ومع   ، الخارج  يف  وهامشية  مألوفة   غري 

الصني ازدهار  أصبح   ، األخرية  العقود  يف  الصني   القتصاد 

 وقوتها واضحني للجميع ، األمر الذي أدى أيًضا إىل تحسني

 مكانة وصوت الصينيني يف الخارج . و يف الوقت نفسه ،

. وازدهروا  واستقروا  الخارج  يف  أعاملهم  الصينيون   طور 

ا مبارشًا ارتباطً األم وتدهوره  الوطن  ازدهار  يرتبط   حيث 

التنني" قوارب  "عيد  أصبح  قد  و   . الصني  يف  مقيم   بكل 

"عيد و  الوطني"  "العيد  و  الخريف"  منتصف  "عيد   و 

 الربيع" بطبيعة الحال "احتفال عظيم" لدي الصينيني يف

 الخارج وحتى عىل املستوى الدويل . حيث يلتقي مهرجان

 منتصف الخريف هذا العام واحتفاالت العيد الوطني يف

 نفس الوقت ، وهذا سوف يجعل وباء كورونا الجديد لعام

 2020 أكرث أهمية ، وسوف نشدد عيل األمور الوقائية أكرث

و أكرث .

 و نحن نشدد عىل القوة املتزايدة والتطور الرسيع للوطن

 األم ، كام ننادي بتحيل الهدوء والثقة بالنفس التي ينضح

 بها كل منا من الداخل إىل الخارج ، ولدينا ذاكرة مشرتكة

الوطني العيد  واحتفاالت  البالد  تاريخ  وسقوط   لصعود 

 املاضية . حيث بعد 71 عاًما من العمل الجاد ، أصبحنا

 أقرب إىل مركز الساحة العاملية أكرث من أي وقت مىض ، و

 نحن نقرتب من تحقيق التجديد العظيم لألمة الصينية

 بشكل مل يسبق له مثيل ، ولدينا قدرة وثقة غري مسبوقة

 لتحقيق هذا الهدف. حيث أثناء مواجهة موجات العرص

 العظيمة ، ال ميكن هزمية الشعب الصيني هذا املتعاون

و املكافح .

 فبغض النظر عن املكان الذي أتينا منه ، فإن الوطن األم

يجمع بهام  ، حيث  واحدة  لعملة  املنزل هام وجهان   و 

 الشمل و يعم الحب و السعادة يف كل جوانب حياتنا .

 و يف النهاية أود أن أعرب عن افتقادي الشديد ألقاريب األعزاء

مبناسبة األم  لوطني  أبارك   أن  أود  كام   ، عني   البعيدين 

  العيد الوطني .

 وطني الغايل ،  يف عيدك ال71 أمتني لك عيد ميالد سعيد !
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 إرسال التهاني مبناسبة

 عيد منتصف اخلريف

 و اليوم الوطني

، الوقت  نفس  في  الوطني  اليوم  و  اخلريف  منتصف  عيد  هو  أكتوبر  من  األول   يعتبر 
فهذا اليوم يعد مهرجان مزدوج ، حيث متتلئ السعادة أرجاء املكان بهذا العيد املزدوج !
  و على الرغم من أنني ال أستطيع العودة إلى بلدي ألقضي العيد مع عائلتي و أصدقائي
 و ال ميكنني ايًضا  العودة واالحتفال بالعيد الوطني في وطني األم . ولكن بغض النظر
بالشعب وثيًقا  ارتباًطا  مرتبط  قلبي  أني  إال   ، وطني   عن  هكذا  بعيًدا  وجودي   عن 
 الصيني و امتني لهم عيد سعيد و عيد وطني عظيم و سعيد علي كل الصينني في
 مختلف أنحاء البالد ، كما أمتني للعائلة و األصدقاء عيد منتصف خريف سعيد وملئ

 باحلب و السعادة .

 في هذا العيد نحن نشهد نهضة و ازدهار الصني
واألنهار الشاهقة   اجلبال  حيث  ؛   العظيمة  
، مذهلة   عديدة  سنوات  كانت  لقد   ،  الرائعة 
، االزدهار   و  النهضة  في  الصني   وستستمر 

 فالوطن باقي  لألبد !

 يصادف العيد الوطني عيد منتصف اخلريف
أخرى مرة  بدئ  القمر  دورة  تبدء  حيث   ، 
جبل و  نهر  العزيز  األم  وطننا  في  يوجد   . 
وطننا عظمة  إلي  يشيروا  ،فهما   عظيمان 
التقدم ، املواصلة في االزدهار و   األم  ، حيث 

فالصني ذاهبة إلى أعلي مراكز التقدم !

الصينية القوميات  لكن   ، عائلة صغيرة  لديهم  العاديون   األشخاص  
مبهرجان اجلميع  يحتفل  .حيث  مكان  كل  في  كبيرة  عائلة   لديها 
 منتصف اخلريف بتجمع عائلي صغير ، لكن يحتفل اجلميع بالعيد
 الوطني الصيني  . و من مظاهر االحتفال هو التجمع مًعا علي مائدة
  العشاء  ، حيث أكل العديد من أصناف الطعام اللذيذة و شرب النبيذ
بالعيد لالحتفال  املدينة  برج  أمام  العائالت  أفراد  جميع  ويجتمع   . 
 الوطني الصيني و بعيد منصف اخلريف مًعا  ، حيث لم الشمل و

السعادة الضحك الذي يغمر وشوش اجلميع .

 على الرغم من أنني بعيًدا على بعد آالف األميال من الوطن
 األم ، لكن بفضل التطور السريع الذي حققه وطني األم في
 مجال العلوم والتكنولوجيا  ، فأصبح ميكن استخدام جميع
 أنواع برامج الفيديو والصوت ألستطيع أن أكون على اتصال
.كما ميكنني املمكنة  األوقات  في جميع  عائلتي  مع   دائم 
 أيًضا بفضل تقدم التكنولوجيا ممارسة األلعاب احملمولة احمللية
العزلة عن وطني بالغربة و   في وقت فراغي ، حتي ال أشعر 
 احلبيب ، فهذا اضاف للحياة مزيد من املتعة و التسلية ، أود
 في هذا اليوم أن أعبر عن شكري و امتناني لوطني العزيز ، و
 أمتني له مزيد من التقدم و االزدهار  .  وطني احلبيب، امتني

لك عيد ميالد سعيد  !

 تشني تشيانغ هانغ جتو
تشني جتيان دان فوه جتيان

ياو دينغ  يانغ هايان ل

 تشني يو خوا فوجتيان

 يانغ فور وانغ  بكني

اكتوبرالخميس
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 عام 2020 هو عام ملئ بالصعاب و الكوارث ، لكن الشعب
، الصعاب  تلك  أمام  ينكسر  و  رأسه  يحني  لم  ابًدا   الصيني 
 لذلك فأود مبناسبة هذا العيد الوطني الصيني أن أعايد و أبارك
الغزيرة األمطار  وهطول  الرياح  هبوب  بعد  فقط   ، األم    لوطني 
 ميكننا رؤية قوس قزح لذلك فأنا أثق كل الثقة أننا سنستطيع
 جتاوز كل تلك الصعاب و سيواصل وطني األم  التقدم و االزدهار

في العام اجلديد . في العام اجلديد !

 لقد جئنا إلى اإلمارات للعمل اجلاد منذ سنوات عديدة ، وقد كانت هذه
 الفترة األخيرة هي أصعب وقت في التاريخ ، لكن في أصعب األوقات ،
 ندرك بشكل خاص أن أحفاد األمة الصينية سيساعدون بعضهم البعض
 ويتغلبون على الصعوبات ، و وطننا األم سيظل قوي و صاند بدعمنا

لبعضنا البعض !  وطني األم ، عيد ميالد سعيد لك !

و فاألفغان   ! للصني  ميالد سعيد   عيد 
إلي صداقة  عالقة  تربطهم   الصينيون 

األبد !

 بصفتي عضًوا من بني آالف األشخاص الذين
كورونا وباء  بسبب  و   ، اخلارج  في   يعملون 
الصني إلى  العودة  ميكنني  فال   ،  اللعني 
عائلتي مع  اخلريف  منتصف  عيد   لقضاء 
 واالحتفال بعيد ميالد الوطن األم . ومع ذلك
 ، فإن جميع األطفال الصينيني قلقون بشأن
، االحتفالي  املوسم  هذا  ففي   . األم   الوطن 
 أمتنى لوطني األم أن يصبح أقوي ! و أمتني
سعيد خريف  منتصف  عيد   للجميع 

جلميع املواطنني الصينني !

التجارب من  عاًما  وسبعون  واحد   كان 
 واملصاعب ، و واحد وسبعون عاًما من االزدهار
! بكي  بلدي  يا  فخور  حًقا  أنا   ، التقدم    و 
ملئ و  مزدهر  للجميع عصر جديد  أمتني   و 

 بتحقيق أمنيات !

  مت جتهيز و رش الورود لتبدو برونق جذاب في ذلك الوقت ، حيث عطر األوسمانثوس احللو
 املنتشر في األجواء . فعيد منتصف اخلريف و العيد الوطني للوطننا األم الصني قادمان ،
 ففي ذلك الوقت جتتمع العائالت مًعا من أجل لم الشمل و االحتفال مًعا بالعيد  ، فأمتني

لوطني األم املزيد من االزدهار و التقدم ، عيد مزدوج سعيد علي اجلميع !

ينغ شني يانغ يو ب ل

يي جو إيي ، يي جوباو وين جو

عبد احلكيم توكل أفغانستان

شياو جينغيا  سو تشو

ينغ شيا يانغ ما لني ن  لني فاه تزينغ جتي ت
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 قبل الربع الثالث : الوقاية والسيطرة علمًيا عىل الوباء واستئناف
العمل واإلنتاج بشكل منظم

 يف مواجهة الضغوط املزدوجة للوقاية من الوباء ومكافحته والتنمية االقتصادية ، تغلب

 السوق الصيني يف

 إمارة عجامن عىل العديد من املخاطر والتحديات يف ظل النرش املوحد ملقر املجموعة لتعزيز

 االستئناف الكامل للعمل واإلنتاج يف السوق الصيني بطريقة منظمة. و يف ظل التحديات

 الشديدة الحالية لوباء الكورونا املستجد يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ، يرص السوق

 الصيني يف إمارة عجامن عىل تنفيذ تطبيع الوقاية من وباء كورونا املستجد  والسيطرة

 عليه باعتباره املسؤولية األساسية ، وتشغيل السوق الصيني كأولوية قصوى لتعزيز التنمية

ومواصلة التقدم و النجاح .

 تنفيذ سياسات إغاثة الرشكات واستئناف العمل واإلنتاج بطريقة
منظمة :

 منذ استئناف العمل يف السوق الصيني يف يوم 21 من شهر مايو ، واجهت بعض الرشكات

 يف السوق الصيني  مشاكل عديدة ، مثل ارتفاع التكاليف وعدم كفاية األموال يف عملية

 اإلنتاج والتشغيل ، وخاصة بعض الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم ، التي تكون قدرتها

 عىل تحمل املخاطر ضعيفة ، وتأثري الوباء جعل األمر أسوأ. ولكن استجابًة ملواجهة وحل

 هذه املواقف ، أنشأ برسعة السوق الصيني بإمارة عجامن  آلية خدمة تتبع جهات اتصال

  الرشكات  ، وحّسن وصقل دعم سياسة اإلعفاء من اإليجار للمؤسسات يف السوق الصيني

 ، وتم نقل املوظفني ذوي الصلة من إدارة ترويج االستثامر ، وإدارة املالية ، وإدارة التدقيق

 والتفتيش إىل الخط األمامي للسوق الصيني من أجل حل مشاكل الرشكات العالقة نتيجة

 للصعوبات ، كام شجع عيل استئناف العمل واإلنتاج للمؤسسات يف السوق الصيني بطريقة

 شاملة ومنظمة ، ملساعدة الرشكات عىل تعزيز ثقتها و تقدمها ، والتغلب عىل الصعوبات

 ، وقد سعي املسؤولني عيل بذل قصارى جهدهم لتقليل اآلثار السلبية الناجمة من ظهور

وباء كورونا املستجد  .

ال تهاون يف الوقاية من األوبئة ومكافحتها لخلق بيئة عمل آمنة :

 يف الوقت الحايل ، انتعش وباء كورونا املستجد يف  دولة اإلمارات العربية املتحدة ، حيث ال

 تزال أعامل الوقاية من الوباء تُقام بشده  . فمن أجل الوقاية من الوباء ومكافحته بشكل

ا ، وإجراء مراقبة  فعال ، قامت إدارة السوق الصيني بإنشاء آلية للمراقبة والتحقيق خارجيً

 وتحقيقات أكرث رصامة بشأن األفراد الذين يدخلون السوق الصيني للتأكد من سالمتهم ؛

ا ، قامت إدارة السوق الصيني ايًضا بإنشاء آلية جديدة إلبالغ املعلومات ، حشد  و داخليً

بكافة واالهتامم   ، النووي  الحمض  اختبار  إلجراء  املنطقة  يف  املوظفني  جميع   وتنظيم 

 بالتفاصيل صغريها و كبريها ، والتأكد من أن جميع عمليات التفتيش تحققت بنجاح دون

 أن يتخطى أحد هذه الفحوصات .

تدابري املحلية وتعزيز   الحكومة  املشرتك مع   التعاون   تعميق 
 السياسة العامة

 يُعد السوق الصيني مؤسسة محلية كبرية ممولة من جمهورية الصني الشعبية  ، وبهذه

ا عىل االتصال الوثيق مع الحكومة املحلية  الصفة ، فقد حافظ السوق الصيني يف عجامن دامئً

، ونفذ بنشاط للوقاية من وباء كورونا املستجد   الحكومة املحلية   ، واستجاب لسياسة 

ومكافحتها يف األوبئة  من  الوقاية  أعامل  بالكامل  ، ودعم  اإلدارية  اإلجراءات   سلسلة من 

 اإلدارات ذات الصلة ، وعزز الوقاية الحكومية من الوباء يف السوق الصيني دعاية سياسية

وتدابري مختلفة ملساعدة الحكومة املحلية يف مكافحة الوباء.

 من أجل االستجابة لتنفيذ فعالية نشاط " 100 يوم من الجهد و السعي يف عام 2020" التي دعت إليه إدارة مجموعات

 رشكات بوشيني الدولية ، فقد قام السوق الصيني يف إمارة عجامن باالستعداد الجاد لالنطالق يف تطبيق هذه الفعالية .

 حيث يف األيام املائة القادمة ، سنقوم بعمل جيد يف الوقاية من األوبئة ومكافحتها وإدارة السوق الصيني مبزيد من الحامس

 واملثابرة واالجتهاد . وسوف يكون الرتكيز األكرب عىل اإلنجازات يف املؤرشات الرئيسية واملهام الرئيسية لهذا العام ، وسننطلق

رسيًعا لإلمتام أهداف العام الكامل لعام 2020 .

اكتوبرالخميس



30

 حيث من أجل مكافحة الوباء  و القضاء عليه ، كان موظفي قسم

، الخطوط األمامية  ا يقظني ومشاركني بعمق يف   العمليات دامئً

 حيث شكلوا شبكة اكتشاف شاملة ومتعددة املستويات ، مبا يف

 ذلك فحص مواد الوقاية من األوبئة ، والحالة الصحية للموظفني

الجميع يف للمحافظة عيل صحة  الكامل  الرتويج  أجل  و من   ،  

  السوق الصيني وبناء السالمة من الحرائق ، قد قاموا املسؤولني

من والوقاية    ، الصيني  السوق  الصحية يف  املشكالت   بتفحص 

الصحية والسالمة بالوقاية  ، باإلضافة إيل نرش املعرفة   الحرائق 

التنظيف والتعاون مع رشكات   ، األعامل  الحرائق ألصحاب   من 

 والحامية من الحرائق للتخلص التدريجي من مخاطر السالمة

بيئة املستهلكني  وتزويد  الصيني  السوق  يف  املخفية   البيئية 

ا وصحة. تسوق أكرث أمانً

 حيث أن هذا العام هو يعد  عام تحسني جودة الخدمة ، وسيتم

الخطوط يف  العمالء  خدمة  ملوظفي  املقابل  التدريب   تنظيم 

 األمامية وسيتم إجراء مراقبة مستمرة لجودة الخدمة ، موجهة

نال  ، الثالث  للربع  الخدمة  تقرير  يف  و   . العمالء  إرضاء   نحو 

 موظفو خدمة العمالء ثناًء باإلجامع من العمالء مبوقف خدمة

صادق ومتحمس ، مبعدل رضا يبلغ 99٪ ، وهذا يعترب نجاح مثايل .

أثناء . حيث  عام 2020  األساسية يف  الكلمة  "األمن" هي   كلمة 

، املستجد  كورونا  وباء  عن  الناجم  الشديد  التأثري   مواجهة 

السوق يف  السالمة  مظلة  بصفتها   ، األمن  إدارة   فاستجابت 

 الصيني ، بشكل متجاوب مع جميع الطلبات الالزمة ،  ورسعان

 ما اتخذت التدابري املختلفة املناسبة ملراحل تطور مكافحة  الوباء

العزل وتتبع  الحرارة  درجات  عن  الشامل  الكشف  واعتمدت   ، 

 الرئييس ملوظفي الدخول والخروج من خالل البيانات الضخمة

 و الدقيقة التي لديهم . و يف ظل تطبيع الوضع الوبايئ ، أرشفنا

 برصامة عىل تدابري الوقاية من الوباء ، وركزنا جهودنا عىل حشد

، النووي  الحمض  اختبار  الصيني إلجراء  السوق  وموظفي   زوار 

بجد العامة  القانونية  الشؤون  إدارة  ستعمل   ،  2020 عام   يف 

 وستقوم بنشاط و اجتهاد تنفيذ مهام مختلفة حول أهداف عمل

الرتكيز عىل تخطيط األول هو  فالهدف   . العمل   الرشكة ومهام 

لعمل والتبرص  واملالءمة  التخطيط  لتعزيز  والسعي   ،  العمل 

والتأكد  ، العمل   يف  والهمجية  العشوائية  وتجنب   ،  اإلدارات 

 بشكل فعال من تنفيذ جميع املهام بنجاح . و الهدف الثاين هو

، األساسية  النقاط  وفهم  الرئيسية  النقاط  عىل  الضوء   تسليط 

 وذلك من أجل ضامن تقدم العمل وجودته ، والعمل عن كثب

 حول تحقيق أهداف ومهام أعامل الرشكة ، وفهم العمل الخفيف

وفهم العام  الوضع  عىل  والرتكيز   ، والعاجل  والبطيء   والثقيل 

وإغالق العاملية  االقتصادية  األرضار  سياق  يف  و   ، العام  هذا   يف 

 التجارة ، و يف األرباع الثالثة األوىل من هذا العام ، أرصت وزارة

مهمتها باعتبارها  األساسية  السوق  عىل  الحفاظ  عىل   التجارة 

ادخار ، وعدم  لعملها  املطرد كهدف  التقدم  ، واتخاذ   األساسية 

 أي جهد لتحسني الجودة وكفاءة العمل . و بعد استئناف العمل

 ، نفذ برسعة سياسة اإلغاثة للمؤسسات يف املتنزه ، وأنشئ آلية

 خدمة تتبع االتصال بالرشكات للمؤسسات يف السوق الصيني ،

 وانتبه جيًدا ألعامل التجديد املتبقية خالل فرتة العزلة للسوق

الصيني ملواكبة التقدم و االزدهار .

 وهذا الربع الرابع هو املوسم الختامي وموسم اللحاق بالركب .

 حيث انه يف الربع األخري ، سوف تقوم إدارة التجار يف الصني بتغيري

الحفاظ عىل مع  االبتكار  إىل  السعي  بهدف   ، تفكريها   طريقة 

 االستقرار ، وتوليد اإليرادات وتقليل االستهالك ، واتخاذ استقرار

 العالقات مع العمالء الحاليني كأساس أسايس . مع الحفاظ عىل

 السوق األسايس الحايل للرشكة ، و سوف تستكشف بنشاط أشكال

 عمل جديدة وتزيد من املشاريع لزيادة الدخل . و نحن نسعى

لتحقيق والسعي   ، النهايئ  األسايس  الهدف  لتحقيق   جاهدين 

أهداف العمل األساسية للرشكة يف عام  2020.

 و من أجل السعي و االجتهاد يف عام 2020 ، سوف تكون إدارة

 العمليات عىل استعداد لتشمر عن سواعدها والعمل ملدة 100

 يوم بحد دون تعب ، والقيام بكل ما يف وسعها إلكامل أهداف إزالة

 مشاكل الحامية من الحرائق ، وزيادة اإليرادات وتقليل النفقات

واملستوى الخدمة  جودة  تحسني  وزيادة   ، الخدمات  وتحسني   ، 

 البيئي للسوق الصيني ، وزيادة تأثري السوق الصيني لخلق قيمة

أكرب للرشكة .

 تقوية  اخلط األمامي وحتسني اخلدمات

ومحاربة الوباء :

 اتخاذ االحتياطات الالزمة جلميع املواقف

التحكم و   ، بحرص  واملراقبة   ،  احلرجة  

بشدة بناء شبكة أمنة :

اجلودة وضمان   ، املفتاح  على   التركيز 

مجال في  أفكار  وابتكار   ،  والكمية 

العالقات العامة :

والبحث  ، االستقرار   البحث عن تقدم في 

، واالنطالق سريًعا من أجل االبتكار   عن 

حتقيق الهدف السنوي :

 يتم حث دقات الطبل والقرن عىل تأليف فصل جديد . حيث عملت جميع إدارات السوق الصيني يف

 إمارة عجامن مًعا ، وعملت بجد إلطالق سباق رسيع حاسم نحو هدف مهمة إمتام "100 يوم من السعي

 و االجتهاد يف عام 2020"  ، وذلك لضامن تحقيق أهداف العمل السنوية بشكل مثايل دون التأثر السلبي

بوباء كورونا املنترش يف البالد .

قسم العمليات

قسم األمن
العامة العالقات   قسم 

 والشؤون القانونية

قسم االستثمار

و اجلهد  نشاط  فعالية   خطة 

 السعي ملدة 100 يوًما

املمتلكات يف الشخصية وسالمة  السالمة  بشدة عىل   والحفاظ 

السوق الصيني.

 كام ان هذا الوباء انتعش يف دولة اإلمارات العربية يف شهر سبتمرب

عىل نجرؤ  وال   ، شديدة  الوباء  من  الوقاية  أعامل  زالت  وما   ، 

 االسرتخاء عىل اإلطالق . حيث انه يف املائة يوم القادمة ، ستتخذ

كمسؤوليتها ومكافحته  الوباء  من  الوقاية  تطبيع  األمن   إدارة 

الصيني السوق  يف  السالمة  حامية  شبكة  وستبقي   ،  األساسية 

حتى النهاية.
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األهداف الرتكيز عىل  هو  الثالث  الهدف  و   . الرئيسية    النقاط 

 واالبتكار وزيادة  الدخل ، ووفًقا ألهداف خطة العمل اإلدارية

ا عىل موقف إيجايب ونعمل بجد  لعام 2020 ، فإننا نحافظ دامئً

إلكامل األهداف واملهام.

 حيث ال يزال هناك مائة يوم قبل نهاية عام 2020 . وسوف تلتزم

أوامر تنفيذ  برصامة  القانونية  والشؤون  العامة  العالقات   إدارة 

وستعمل  ، املصاعب  أمام  وننحني  نخاف  ولن   ، الرشكة   ومهام 

من وتزيد   ، الصعاب  تجاوز جميع  العامة عيل  العالقات   إدارة 

 تتبع الحاالت القدمية ، وتجمع األفكار لخلق املزيد من الفوائد

للرشكة، وتقليل خسائر الرشكة.

البطاقات إصدار  عن  املسؤول  هو  الرتاخيص  قسم   بصفة 

 للمؤسسات التي تدخل السوق الصيني ،  فإن إدارة الرتاخيص ،

 بناًء عىل حالة األعامل يف النصف األول من هذا العام ، تدرك متاًما

أن تأثري الوباء عىل أعامل القسم طويل األمد ومستمر.

 حيث يف آخر 100 يوم من هذا العام ، ستسعى إدارتنا جاهدة

جاهدة وستسعى  العام  هذا  األعامل  حجم  إجاميل   لتعظيم 

 للوصول إىل هدف األداء للعام املايض . يف الوقت نفسه ، سوف

 ننفذ برصامة خطة تنفيذ "سنة تحسني جودة الخدمة " للسوق

 الصيني . و تعزيز الوعي الخدمي للعاملني يف هذه الدائرة ، ورفع

، العميل  معلومات  تحسني  يف  يستمر  وسوف   . العمل   كفاءة 

 وتتبع عملية املعالجة يف الوقت املناسب ، وإبالغ النتيجة النهائية

القسم . كام سوف يحافظ هذا    ملعالجة األعامل وإدارتها جيًدا 

ويقوم  ، الخدمة  ملوظفي  املهني  واملوقف  االحرتاف  عىل   أيًضا 

املطلوبة والخدمات  األعامل  جميع  بإنهاء  ويقوم  جيد   بعمل 

 منه  ، وسوف يسعى جاهداً لكسب احرتام وثقة العمالء ، وزيادة

 االحتفاظ مبخزون العمالء ، ومساعدة الرشكة عىل االستمرار يف

تخطي الصعوبات والتغلب عليها وحلها .

  كقسم اإلرشاف الداخيل للرشكة ، التزم قسم التدقيق والفحص

ا مببادئ العمل املتمثلة يف " املراجعة الدقيقة والصارمة  ،  دامئً

واإلرشاف الخدمة  إجراءات  واتباع   ، والصادق"  العادل   والحساب 

ا للخطة السنوية املحددة   لحامية إنتاج الرشكة وتشغيلها. و وفًق

 للرشكة ، فقد متت صياغة قواعد وإجراءات وأنظمة إدارة األصول

 الثابتة واملخازن الخاصة بالرشكة ونظام إدارة القسم الهنديس .

 كام سيعمل قسمنا باجتهاد عيل زيادة تحسني األنظمة الوظيفية

 املختلفة للرشكة من خالل تعزيز و توسيع مسؤوليات اإلدارات

الرئيسية.

 حيث يف الربع الرابع ، سنواصل تكثيف تدقيق عملية املوافقة

ا للنظام املُتبع ،  عىل األعامل لضامن تنفيذ جميع اإلدارات وفًق

وذلك من أجل منع املخاطر والسيطرة عليها بشكل فعال .

كورونا وباء  الناجمة عن  والتحديات  الصعوبات  مواجهة   يف 

 العاملي املستجد  ، فقد قام السوق الصيني يف إمارة عجامن

الدولية بوشني  رشكات  ملجموعة  الرئييس  املقر  قيادة   تحت 

بخطي امليض  و  الصعاب  التغلب عيل  يف  جاهدين   بالسعي 

السوق إدارة  يف  من  كل  فكان   ، ا  النجاح  طريق  نحو   ثابته 

 الصيني مصممني عيل عدم االنحناء أمام أي صعاب ، حيث يف

 الثالث أرباع األويل من هذا العام ، كنافذة الدعاية الخارجية

 للرشكة ، بذلت إدارة تطوير العالمة التجارية قصارى جهدها

وباء بسبب  التي ظهرت  املواتية  غري  العوامل   للتغلب عىل 

لتعزيز ممكن  هو  ما  بكل  القيام  وأثناء   . املستجد   كورونا 

 الوقاية يف السوق الصيني والسيطرة عيل انتشار هذا الفريوس

 اللعني ، فقد فهموا أيًضا بعض اآلثار املؤثرة ملوظفي الخطوط

األفعال . حيث تؤخذ  الوباء  أثناء   األمامية وأصحاب األعامل 

العام والرعاية االجتامعية الصالح  اتجاه   عىل نطاق واسع يف 

 للجميع ، حيث استخدموا طريقة مقاطع الفيديو املؤثرة و

 التقارير لنرش الطاقة اإليجابية و لحث الجميع عيل االستمرار

يف الكفاح و التغلب عيل هذا الفريوس اللعني .

 و يف الربع الرابع ، سوف يقوم قسم تأسيس العالمة التجارية

 باالبتكار واالستفادة الكاملة من املعلومات املختلفة لجعل

منظور من  الصيني  للسوق  التسويقي  التطوير   خطة 

 اسرتاتيجي ، وتوفري أساس قوي  إلدارة السوق الصيني، وصنع

تخطي صعاب و  بالنجاة  الجميع  يقود  الذي  اإلداري   القرار 

لقادة جيًدا  ومساعًدا  مستشارًا  سيكون  حيث   ، الفرتة   هذه 

السوق الصيني .

الداخلية باألعامل  القيام  إىل  باإلضافة   ، الخاص   2020 عام   يف 

املالية الشؤون  قسم  عزز   ، برصامة  املالية  واإلدارة   للمحاسبة 

 أيًضا متطلبات الرشكة للمحاسبة والتحكم يف مختلف التكاليف

 والنفقات ، كام تم تحسني متطلبات التفكري الدقيق ، واإلدارة

 الفعالة ، والرقابة عىل العمليات االقتصادية ملختلف اإلدارات .

 وتنفيذ بنشاط  دعوة املجموعة من أجل  تخطي "مصاعب الحياه

" ، حيث كان لهم تأثري واضح و فعال .

تعزيز عىل  املالية  إدارة  ستعمل   ، املقبلة  الثالثة  األشهر  يف   و 

 التواصل والتنسيق مع اإلدارات الداخلية املختلفة ، والقيام بعمل

 يف النصف األول من هذا العام ، نفذت اإلدارة بشكل شامل وصارم

 متطلبات املجموعة الوبائية لضامن سري الحياة العملية . وأثناء

، الصيني   للسوق  اللوجستية  الخدمات  بعمل جيد يف   القيام 

 ركزت أيًضا عىل تقليل النفقات والتحكم يف التكاليف ، وتحديد

، حيث السالمة  الكفاءة وضامن  ، وتحسني   األهداف وتنفيذها 

ساعد ذلك يف االرتقاء بعمل القسم.

 و يف املائة يوم القادمة ، ستعمل اإلدارة عىل تحديد أهداف تقييم

 األداء الشهري ، وتعيني وتحديد املهام واملؤرشات ملوظفي اإلدارة ،

 واالطالع عىل النتائج ، والرتويج الجاد للعمل الذي سيتم تنفيذه ،

 اعكس الوضع ، وحقق اختراقات رئيسية ،

وأطلق العنان للطاقة الكامنة :

 حتسني النظام ، واإلشراف بفعالية كبيرة،

بشكل عليها  والسيطرة  املخاطر   ومنع 

فعال :

 جمع املواد علي نطاق واسع ، احلفر بدقة و

 بعمق ، تقدمي التقارير الدقيقة في الوقت

املناسب :

  مراقبة التكاليف ، واحملاسبة الصارمة ،

واإلدارة املالية ذو املستوي العالي :

النفقات وتعزيز األهداف وتقليل   حتديد 

الدعم اللوجستي :

قسم التراخيص

قسم  الفحص و التدقيق

تأسيس  قسم 

 العالمة التجارية

 قسم اإلدارة  املالية

إدارة خدمة   قسم 

 املمتلكات

 القسم بشكل صارم وفًقا ملسؤوليات القسم ، ولعب دور إدارة

 املالية ملشاركة املخاوف وحل املشكالت للقادة . و سوف تقوم

 بزيادة تعزيز الوعي املايل للموظفني يف مختلف أقسام الرشكة

 ، واالرتقاء بالعمل املايل للرشكة إىل مستوى جديد . و التقيد بـ

 "خطني من اإليرادات والنفقات املالية" ، وتعزيز إدارة اإليرادات من

 املصدر ، ومراقبة النفقات برصامة ، و السيطرة عىل أموال الرشكة

 واستخدامها بشكل جيد ، بحيث نتمكن من الحصول عيل فوائد

مالية كبرية دون إهدار نفقات الرشكة .

 وتحسني كفاءة موظفي اإلدارة تدريجياً يف إطار فرضية ضامن

 جودة إنجاز العمل . باإلضافة إيل اتباع شعار ضع السالمة أوالً

ا يف جميع األوقات ، وتحقق من مخاطر السالمة  ، وكن يقظً

، مبكرًا  وحلها  السالمة  مشكالت  عن  وابحث   ،  املختلفة 

ا  وقم بتنفيذ أنظمة ومتطلبات إدارة السالمة املختلفة وفًق

 ملتطلبات الرشكة ، وتأكد من سالمة املوظفني لتجنب حدوث

أي وضع طارئ .

 و من الجدير بالذكر أن فعالية " الجهد و السعي ملدة 100 عام يف عام 2020 "  هي تعد  معركة كربى ذات أهمية اسرتاتيجية

 . حيث سنكون مستعدين لـ "  انطالق قوي ، ولبداية حامسية للجميع " ،حيث إفساح املجال كامالً لألدوار الرئيسية لجميع

اإلدارات ، وسوف يقوموا ايًضا بزيادة تعبئة وإطالق الطاقة املحتملة ، والركض إلكامل هدف 2020 للعام بأكمله بنجاح .
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 منذ استئناف العمل واإلنتاج يف السوق الصيني بإمارة عجامن

 ، فتتقدم أعامل الوقاية من األوبئة ومكافحتها بشكل منظم

شهر من  الثالثون  و  الواحد  يوم  يف  حيث   . وثابت   وفعال 

 أغسطس ، أطلق السوق الصيني يف  إمارة عجامن ، والقيادة

ا للوقاية من انتشار األوبئة ا دعائيً  العامة لرشطة عجامن نشاطً

 ومكافحتها يف السوق الصيني ، وذلك لتوجيه أصحاب األعامل

 يف السوق  من أجل زيادة الوعي بالوقاية من انتشار األوبئة و

 مكافحتها ، وتعزيز قدرات الحامية الذاتية ، فبالتعاون املشرتك

 املتواصل استطاعوا من تحقيق نرش مبادئ الوقاية و السيطرة

ا عيل األمراض  التامة عيل انتشار األوبئة ، من أجل القضاء كليً

 و األوبئة .

املالزم قام  حيث   ، أيام   3 ملدة  الدعايئ  النشاط  هذا   واستمر 

 سلطان عبيد الزعايب ، و املالزم سيف الكتبي ، و املالزم سامل

، و رئيس إدارة األنشطة الرشطية برشطة عجامن ،  الجسمي 

بإمارة الصيني  السوق  يف  املختلفة  الرشكات  أمام   باالنتشار  

للوقاية من األوبئة العلمية  ، لتعميم املعرفة   عجامن يومياً 

 ، و رافق السيد يانغ دونغ لونغ ، رئيس إدارة العالقات العامة

 والشؤون القانونية يف السوق الصيني يف عجامن ، وموظفون

 آخرون أعامل الدعاية للوقاية من الوباء وتعاونوا معها طوال

 فرتة التدريب  . حيث خالل هذا الحدث ، باإلضافة إىل توزيع

 منشورات الوقاية من األوبئة ومكافحتها ، قاموا ايًضا بتوضيح

ا ، مثل كيفية  بإيجاز إجراءات الوقاية من الوباء املجدية علميً

 ارتداء األقنعة بشكل صحيح وتحت أي ظروف لطلب العالج

 الطبي يف الوقت املناسب ، وإرشاد أصحاب األعامل واملوظفني

 واملستهلكني يف السوق الصيني لغسل أيديهم وارتداء األقنعة

 بشكل متكرر . كام شددوا عيل االنتباه  للنظافة ، و طلبوا من

 حيث  تشترك إدارة شرطة عجمان مع إدارة

 السوق الصيني بإمارة عجمان في تنفيذ أنشطة

دعائية للوقاية من الوباء ومكافحته

ي و لعد ا ر  نتشا ا من  ية  قا للو ية  عا د ى  قو أ مي   تقد

 الجميع عدم انسياقهم وراء الشائعات ، حتي ال تنرش الشائعات

بني الناس وتثري ضجة بال داعي .

 و من أجل جعل دعاية الوقاية من الوباء ومكافحته يف مكانها

 الصحيح دون ترك طريق مسدود ، تعاون السوق الصيني بإمارة

 عجامن مع إدارة رشطة عجامن لتنفيذ أنشطة دعائية للوقاية

 من األوبئة ومكافحتها من خالل قنوات دعائية مختلفة. و يف

، قامت 30 شاشة إعالنية LED يف داخل الحدث   خالل هذا  

الصينية باللغة  معرفية  دعائية  مواد  ببث  الصيني   السوق 

 واإلنجليزية والعربية للوقاية من الوباء والسيطرة عليه بشكل

 مستمر عىل مدار الساعة ، بإجاميل 300000 بث ، تغطي ما

 يقرب من 30000 شخص ؛ باإلضافة إىل ذلك ، قاموا بنرش دعاية

و  FaceBook مثل  الرسمية  االجتامعي  التواصل  وسائل   عىل 

توسيع عىل  واملعلومات  البيانات  تعمل  حيث   ،  Instagram 

 خطط الدعاية عرب اإلنرتنت وخارجه يف كال االتجاهني ، داخل

 وخارج السوق الصيني، مام يعزز سياسات الوقاية من األوبئة

استطاعوا وبذلك   ، الشائعة  العلمية  واملعرفة   ومكافحتها 

 من نرش الدعاية الخاصة بالوقاية من األوبئة ومكافحتها من

االنتشار  .

 ويف يوم 2 سبتمرب ظهرًا بعد إنتهاء هذا الحدث ، قام كاًل من

 سلطان عبيد الزعايب ، رئيس مديرية األنشطة الرشطية بقطاع

 رشطة إمارة عجامن ، و السيد لو فينغ ، املدير العام للسوق

التذكاري الدرع  تقديم  بتبادل   ، عجامن  إمارة  يف   الصيني 

لبعضهم البعض .

الحايل لوباء كورونا املستجد  ، سوف  يف ظل مواجهة الوضع 

الوقاية تدابري  تنفيذ  إمارة عجامن  الصيني يف  السوق   يواصل 

 من الوباء ومكافحته ، وسوف بذل قصارى جهده لضامن سالمة

وصحة العاملني و العمالء يف السوق .
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 توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي  في مجال

 احلماية من احلرائق والصيانة ، بني السوق الصيني

 في إمارة عجمان وشركة فينيكس لصيانة احلريق

 من الجدير بالذكر ، انه من أجل ضامن التشغيل اآلمن واملستقر

 للسوق الصيني يف إمارة عجامن ، فقد تم تعزيز التدابري الوقائية

 الالزمة ملكافحة الحرائق يف السوق الصيني . حيث يف يوم 3 من

 شهر سبتمرب ظهرًا  ، قام السيد  لوه فينغ ، املدير العام للسوق

 الصيني يف إمارة عجامن ، و السيد محمد إميار هانسن ، رئيس

 رشكة فينيكس للوقاية من الحرائق ، نيابة عن الرشكتني  بتوقيع

 اتفاقية تعاون اسرتاتيجي مشرتك للوقاية من الحرائق والصيانة

. وهذا يعد هو التعاون املشرتك الثاين بينهم .

عميقة مناقشة  الطرفان  أجرى   ، التوقيع  مراسم  أثناء  و     

 حول الخدمات الفنية لصيانة و حامية املنشآت  من الحريق

 يف السوق الصيني . حيث وضح السيد لوه فينغ أثناء حديثه

 إن السالمة من الحرائق جزء مهم من السالمة العامة للسوق

ملوظفي واملمتلكات  الحياة  بسالمة  تتعلق  وهي   ،  الصيني 

. واملستهلكني  واملوظفني  السوق  يف  األعامل  وأصحاب   الرشكة 

 حيث مع التطور املستمر التخاذ التدابري الالزمة للوقاية من

 األوبئة ومكافحتها يف السوق الصيني ، فال ميكن ايًضا التغافل

 عن التدابري الالزمة للوقاية من الحرائق ، فإن أعامل السالمة

 و الوقاية من الحرائق هي ايًضا مهمة للغاية ، وتتمتع رشكة

مجال يف  كبرية  تجارية  بخربة  الحرائق  من  للوقاية   فينيكس 

 الوقاية من الحرائق ، كام أنها حازت السنة املاضية عيل أفضل

 رشكة يف مجال الوقاية من الحرائق . و أعرب السيد لوه فينغ عن

 امتنانه و شكره للسيد محمد أميار هانسن . و يف الوقت نفسه

 ، أعرب عن أمانيه يف أن متنح الرشكة مزاياها الخاصة يف العمل

 التايل للسالمة من الحرائق .كام وضح انه بجهود كال الطرفني ،

 سنعمل بشكل مشرتك عىل تعزيز التقدم يف علوم وتكنولوجيا

 الوقاية من الحرائق ، وابتكار منوذج إدارة السالمة من الحرائق ،

 وتعزيز وتطبيق معلومات الوقاية من الحرائق ، ومواصلة زيادة

  األعامل الالزمة الخاصة بالوقاية من الحرائق يف السوق الصيني

 ، حيث البد من العمل جيًدا للتمكن من الوقاية من األوبئة

 والسيطرة عليها وإدارة كافة األمور بسالمة ، وتعزيز وتقوية

اإلجراءات الوقائية للحامية من الحرائق .

 ثم بعد ذلك ، قام السيد محمد أميار هانسن بشكر السيد لوه

السالمة من ، وأوضح مؤكًدا عىل عمل رشكته يف مجال   فينغ 

 الحرائق وقدم لفرتة وجيزة خطة عمل الوقاية من الحرائق يف

 السوق الصيني بإمارة عجامن يف العام املقبل . كام قال إنه يف

 العمل املقبل ، سوف يتعاون عن كثب لتوفري كافة االجراءات

 الوقائية ملكافحة الوباء لتحقيق كل ُسبل السالمة يف السوق

 الصيني يف إمارة عجامن ، وسيحسن باستمرار نظام إدارة وقاية

الرشكة ان  ، كام وضح  الصيني  السوق  الحرائق يف   و مكافحة 

 سوف توفر كافة ضامنات األمان القوية لجميع أعامل صيانة

الحرائق يف السوق الصيني.

 ومن الجدير بالذكر ، انه قد عزز هذا التوقيع العالقة التعاونية

 املشرتكة بني السوق الصيني  يف إمارة عجامن ورشكة فينيكس

 للوقاية من الحرائق . ويف إطار التعاون التايل ، سيكمل الطرفان

يسعون وسوف   ، املوارد   ويتبادالن  البعض  بعضهام   مزايا 

ا مرجعي يف مجال الحامية من  جاهدين ليكونا عرًضا تعاونيً

الحرائق والصيانة يف إمارة عجامن .
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 مدينة الشيخ خليفة الطبية بعجمان تكرم شرطة
عجمان عجمان المتميز

 أحمد النعيمي يعتمد نظام العمل عن بعد في
حكومة عجمان بشكل دائم

 المدير التنفيذي لمدينة عجمان اإلعالمية الحرة
يستقبل قنصل عام جنوب أفريقيا لدى الدولة

4 في  اندلع  كبير  حريق  على   السيطرة 
أو  مستودعات بعجمان دون وقوع أي إصابات 

وفيات بالوصول في 3 دقائق

من وفدًا  عجمان  شرطة  عام  قائد  النعيمي  الله  عبد  بن  سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة   استقبل 

 مدينة الشيخ خليفة الطبية برئاسة د. إيريك واسبيرغ المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية

بعجمان، والسيد الطبية  الشيخ خليفة  لمدينة  الفني  المدير  األيوبي  د. فوزي   بعجمان، وحضور 

والتقدير الشكر  لتقديم  واإلعالم،  والتسويق  الحكومي  االتصال  إدارة  مدير  الجنيبي  حمد   صالح 

وتكريم شرطة عجمان على التعاون اإليجابي والمثمر.

 أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون اإلدارية والمالية

به بعد في حكومة عجمان ويعمل  العمل عن  نظام  اعتماد  بشأن  / لسنة 2020   36/ رقم   القرار 

اعتبارًا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 ويتم تطبيق النظام بشكل دائم في كافة الجهات الحكومية المحلية في إمارة عجمان ويستثنى

 من تطبيقه الموظفون الذين تتطلب طبيعة عملهم ضرورة التواجد في مقر العمل والموظفون

الخاضعون لفترة االختبار.

التنفيذي لمدينة عجمان االعالمية الحرة في  استقبل سعادة محمود خليل الهاشمي المدير 

 مقر المدينة اليوم سعادة مجوبو دايفيد ماجابي القنصل العام لجمهورية جنوب أفريقيا يرافقه

سعادة مفو مينل القنصل السياسي.

أبرز واستعراض  الخبرات  وتبادل  الطرفين  بين  المشترك  التعاون  سبل  بحث  اللقاء  خالل  تم   وقد 

 الفرص االستثمارية والتسهيالت والخدمات التي تقدمها المدينة لرجال األعمال من جمهورية

جنوب أفريقيا بشكل خاص ولجميع المستثمرين بشكل عام .

 تمكنت فرق الدفاع المدني ودوريات الشرطة من السيطرة على حريق اندلع في 4 مستودعات

لألثاث بمنطقة الجرف الصناعية بعجمان، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

 وأشار سعادة العميد عبدالعزيز علي الشامسي مدير عام الدفاع المدني بعجمان أنه فور ورود

 البالغ إلى غرفة العمليات الساعة 3:27 ظهرا عن اندالع الحريق تحركت على الفور فرق الدفاع

 المدني ودوريات الشرطة واالسعاف الوطني، خالل زمن استجابة لم يتعدى 3 دقائق فقط، مما

حال دون وقوع أي اصابات أو وفيات، مع التمكن من السيطرة على الحريق.
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الحرة الى زيارة منطقة عجمان   قامت 
هيئة النقل في عجمان

مذكرة توقع  الحرة"  عجمان   "منطقة 
لتمكين "نون.كوم"   مع    تفاهم 
التجارة قطاع  دخول  من   مستثمريها 

اإللكترونية

مبادرة حقيبتي المدرسية

من أكثر  تكّرم  الحرة"  عجمان   "منطقة 
برنامج إطار  في  موظفيها  من   200 

المكافآت والتقدير "حافز"

 قامت منطقة عجمان الحرة برئاسة سعادة المهندس / علي بن تويه السويدي

بسعادة والمتمثلة  عجمان  في  النقل  هيئة  بزيارة  الحرة  المنطقة  عام   مدير 

المهندس / عمر أحمد بن عمير مدير عام هيئة النقل.

الخدمات ولمناقشة  المشترك  التعاون  تعزيز  إطار  في  الزيارة  هذه   جاءت 

عجمان. إمارة  في  المستقبلية  النقل  والمشاريع  النقل،  هيئة  تقدمها   التي 

بالخدمات لالرتقاء  وذلك  والمبتكرة  التطويرية  المقترحات  الطرفين  تبادل   حيث 

الحكومية المقدمة للجمهور.

التجارة قطاع  أداء  تعزيز  وراء  وسعيًا  المستمر  مستثمريها  دعم  إطار   في 

"نون منصة  مع  تفاهم  مذكرة  الحرة"  عجمان  "منطقة  وّقعت   اإللكترونية، 

 للتسوق اإللكتروني". وتكتسب الخطوة أهمية استراتيجية كونها تضع إطارًا

بما الجانبين،  بين  الخبرات  ومشاركة  والتنسيق  التعاون  أطر  لتعزيز   متكاماًل 

 يسهم في تعزيز مستويات األداء وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة لدعم َزَخم

واألسرع نشاطًا  األكثر  القطاعات  أحد  ُيعتبر  الذي  اإللكترونية،  التجارة   قطاع 

نموًا على الصعيدين المحلي والعالمي.

المسؤولية في  دورنا  بأهمية  نؤمن  الحرة،  عجمان  منطقة  في   نحن 

اإلجتماعية لجعل العالم مكانًا أفضل!

حاضرين، كلنا  مؤسسة  مع  وبالتعاون  للمدارس،  العودة  فترة  مع   تزامنا 

 قمنا بتنفيذ مبادرة حقيبتي المدرسية لألطفال اليتامى من األسر محدودة

 الدخل بهدف رسم الفرحة على وجوههم بعودتهم المدارس بالمستلزمات

الجديدة.

 أعلنت "منطقة عجمان الحرة" تكريم ما يزيد عن 200 موظف في إطار برنامج

لتكريم الحرة  المنطقة  أطلقتها  مبادرٌة  وهي  "حافز"،  والتقدير   المكافآت 

على الضوء  وتسليط  الوظيفية  مهامهم  أداء  في  تميزوا  الذين   موظفيها 

زيادة في  وُيسهم  العمل،  بيئة  في  والسعادة  اإليجابية  يعزز  بما   إنجازاتهم، 

 فعالية عمليات المنطقة الحرة وتطوير خدماتها وتعزيز تجربة المتعاملين. وتم

منهم، لكٍل  التنظيمية  الوحدات  مدراء  قبل  من  ترشيحهم  بعد  الفائزين   اختيار 

أدائهم وتقييم لتقارير   وبناًء على أسس ومعايير ومؤشرات محددة، واستنادًا 

مدراء اإلدارات.
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يلتقي السفير السيد ني جيان مع وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية السيد كركاس

 التحق القنصل العام السيد لي شوهانغ بمدرسة دبي الصينية لالحتفال بيوم المعلمين الصينيين
 0202لعام  وبحضور حفلة التقديرايًضا

        في يوم 8 من شهر سبتمبر لعام 2020 ، التقى السفير السيد ني جيان لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة مع وزير الدولة للشؤون

الخارجية اإلماراتي السيد كركاس .

 

 وقال السفير السيد ني تجيان موضًحا  إنه في السنوات األخيرة ، تطورت العالقات الصينية العربية بشكل سريع ونشط ، وتعززت الثقة

 االستراتيجية المتبادلة بين البلدين باستمرار ، كما تم تعميق التعاون العملي المشترك  في مختلف المجاالت بشكل مستمر. و منذ

الجانبين أن  ، و أعتقد  الطبية  المادية  اللقاحات وتطويرها والمساعدة  أبحاث  البلدان بشكل وثيق في  ، تعاون  اللعين  الوباء   تفشي 

 سيفوزان بالنصر النهائي في مكافحة هذا الوباء . فمن الجدير بالذكر  إن جمهورية الصين الشعبية على استعداد لمواصلة التواصل

 والتنسيق الوثيقين مع دولة اإلمارات العربية المتحدة  في مختلف المجاالت لتعزيز التنمية المستدامة للشراكة االستراتيجية الشاملة

الصينية العربية.

العربي يعتبر الجانب  ، وأن  التاريخ  الحالية هي تمر بأفضل فترة في  الصينية  العربية  العالقات  إن  ايًضا  السيد كركاس موضًحا   وقال 

 الصين االتجاه األول لتنمية العالقات الخارجية ، وسيعمل على تعزيز التنمية الشاملة للتعاون العملي بين الجانبين وفقا للتوافق الهام

 الذي توصل إليه قادة البلدين . كما واصل حديثه مؤكًدا إن وزارة الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة على استعداد لمواصلة توفير

 الراحة والدعم لعمل السفارة الصينية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،  وإثراء معنى الشراكة االستراتيجية الشاملة بين اإلمارات

والصين باستمرار.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول قضايا محددة في العالقات بين البلدين والوضع الدولي واإلقليمي .

المدرسة السيد لي شوهانغ  العام  القنصل  ، حضر   في 10 سبتمبر 

 الصينية في دبي لالحتفال بيوم المعلم الصيني 2020 وحضور حفل

التهاني االحتفالية لجميع المعلمين ، وشكر ، وأرسل   التقدير أيضا  

 الشركات الصينية والصينيين المغتربين في المنطقة القنصلية الذين

دبي. في  الصينية  المدرسة  إعداد  في  مهمة  مساهمات   قدموا 

 كما حضر االجتماع نائب القنصل العام السيد  سون شو دونغ ، ونائب

والتجاري االقتصادي  والمستشار   ، لي  تان  السيد  العام   القنصل 

السيد وو يي.

 

: " إن اليوم هو يوم المعلم  و قال السيد لي شوهانغ في خطابه 

 السادس والثالثون في الصين وأول يوم لمعلم صيني في مدرسة

المعلمين لجميع  االحتفالية  بالتهنئة  أتقدم  أن  وأود   ، الصينية   دبي 

 في مدرسة دبي الصينية والمنطقة القنصلية. المعلمون من هانغ

 تشو هم أجمل "روائع رجعية". فهم بعيدون عن عائالتهم وتغلبوا على

 العديد من الصعوبات ، و لقد خاطروا بالوباء للعودة إلى الوراء إلدارة

المدارس في دبي ، وأصبحوا رواد التعليم األساسي في الصين " .

 و أكد السيد لي شوهانغ أن اليوم هو الذكرى الثانية لخطاب األمين

. الوطني  التعليم  مؤتمر  في  المهم  بينغ  جين  شي  السيد   العام 

العام األمين  ألقى   ،  2018 لعام  يوم من شهر01 سبتمبر   حيث في 

 السيد شي جين بينغ خطاًبا مهًما في مؤتمر التعليم الوطني ، حيث

المدارس في إدارة  تعليمات واضحة حول  التحديد   أعطى على وجه 

نظام كأول  تعتبر  ،التي  الصينية  دبي  مدرسة  ضمنهم  من   ،  الخارج 

انها هي أول ورقة إجابة مؤهلة ، كما  الخارج   مدرسي صيني في 

 يتم تسليمها في الذكرى الثانية لتعليمات األمين العام السيد شي

 تجين بينغ الصريحة ، وهي أول إنجاز رائد يطبق روح تعليمات األمين

دبي مدرسة  إعداد  في   مساهمتهم  علي  الجميع  وشكر   .  العام 

، الخارج  في  الصيني  التعليم  رواد  ايًضا  بالشكر  خص  كما   ،  الصينية 

 واألشخاص الذين صنعوا التاريخ. وأثناء إنشاء المدرسة ، و واصل حديثه

"السرعة و  الصينية"  "القوة  و  الصينية"  "الروح  لقد أظهرتم   "  :  قائاًل 

والصينيون الصيني  التمويل  ذات  الشركات  أعربت  و   .  الصينية" 

 المغتربون المتحمسون الذين شاركوا في إعداد المدرسة عن خالص

شكرهم لدعمهم القوي وتفانيهم في عملهم .

 وأشار السيد لي شوهانغ إلى أن مهمة إنشاء مدرسة دبي الصينية

 كبيرة  ومهمة وبعيدة المدى . و أعطي األمين العام السيد  جين بينغ

 عدة تعليمات مهمة  ، حيث الممارسة الناجحة لقيادة التعليم الصيني

تطور إنه  ايًضا  أشاد  و   . عالمًيا  يصبح  لكي   العوامل  أهم  من   هي 

 مهم لزيادة التأثير الدولي للتعليم الصيني ودعم المنطقة الشرقية

الخصائص ذي  الحديث  التعليم  تشغيل  في  المبادرة  زمام   لتأخذ 

. والطريق"  "الحزام  مشروع  وبناء   ، العالمي  والمستوى   الصينية 

الكبيرة" اليدوية  "الفرشاة  رسم  من  التعليمي  المجتمع  انتقل   حيث 

 إلى رسم مثال نموذجي لـ "الرسم الدقيق" ، وهذا يعد استكشاف

مفيد لبناء فريق من المعلمين على المستوى الدولي .

 و في النهاية ، قام السيد لي تشو خانج بوضع العديد من اآلمال

األولى الدرجة  من  نموذًجا  الصينية  دبي  مدرسة  تصبح  أن   في 

 للتعليم األساسي الصيني في الخارج : أحدهما هو فهم االتجاه

الدورات تطوير  هو  واآلخر  ؛  دائًما  االشتراكي  للتعليم   الصحيح 

كما الدولية.  التنافسية  والمزايا  الصينية  الخصائص  ذات   التدريبية 

التنافسية القدرة  لتحسين  التقييم  وأدوات  التدريس  مواد   حدد 

 الدولية للمدرسة. والثالث هو الترويج بنشاط للموارد التعليمية ذو

 الجودة العالية في الصين والدورات الدولية ذات الخصائص الصينية

التعليم ومعايير  قواعد  صياغة  في  صينية  مساهمات  وتقديم   ، 

 الدولية. و الرابع هو بناء مدرسة دبي الصينية لتصبح قاعدة تدريب

وممارسة وطنية لتكوين فريق من المعلمين المتنافسين دولًيا.

 

شهادة بينغ  لي  يين  السيد  والمدير  شوهانغ  لي  السيد  قدم   و 

تقدير مشتركة للشركات ذات التمويل الصيني .

بينغ وممثلو المدير السيد يين لي   ،  كما أعرب ممثلو المؤسسة 

ألخذها العامة  للقنصلية  امتنانهم  عن  التوالي  على   المعلمين 

 زمام المبادرة في إنشاء مدرسة دبي الصينية اللتزامها بمفهوم

لهم وتمنى   ، خطاباتهم  في  الشعب"  أجل  من   "الدبلوماسية 

للمعلمين الورود  الطالب  وقدم   . المستقبل  في  تطور   أفضل 

والطالب المعلمين  بعض  قدم  كما   ، سعيدة  بعطلة   وهنأوهم 

عروضًا فنية رائعة .
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