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 هل رغبات و أحالم بداية العام تحققت معك ؟ إذا مل تتحقق فسوف تستطيع يف شهر ديسمرب من خالل األحتفال

املزدوج تحقيق جميع أحالمك معنا !

العالقات تأسيس  عيل  املتحدة|و  العربية  اإلمارات  دولة  تأسيس  عيل   48 ال  الذكرى  مبناسبة  مزدوج"   "أحتفال 

  الدبلوماسية بني الصني و اإلمارات العربية املتحدة

 قيام وفد صيني قادم من مقاطعة شيان يش الصينية بعام زيارة إستكشافية إلعامل السوق الصيني بإمارة عجامن

 2019 | سنة التسامح   مؤمتر تبادل خربات رواد األعامل يف إمارة عجامن

  نجاح املؤمتر الصحفي املُنعقد ملسابقة القرآن الكريم الدورة الثالثة عرش املُقامة يف إمارة عجامن

ا رائًعا أثناء حضوره الدورة الثالثه ملنتدي  القي املدير العام للسوق الصيني بإمارة عجامن السيد لوه فينغ خطابً

 تطوير األمن بإمارة عجامن

مؤمتر قانون الرشكات الصينية الخاصة الذي ُعقد يف اإلمارات العربية املتحدة

 "دعوة السيد لوه فينغ املدير العام للسوق الصيني بإمارة عجامن لحضور مؤمتر بعنوان"نحو غًد مرشق

 العرض الفني األول لفريق السوق الصيني بإمارة عجامن للرجال | أغنية من الرتاث القديم تم غنائها بشكل جديد

فأثارت إعجاب جميع الحارضين !
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2019年余额不足两个月，年初大家许下的愿望都实现
了吗？我想立下的flag已经倒完了吧？反正小编我只剩打
脸了，年初立下的Flag没全实现，2020就已经在来的路上
了。

别慌！别急！年初的flag，在12月里，阿治曼中国城统
统帮你实现，让你走上人生巅峰。当阿联酋国庆遇上元旦

双节庆12 月 统统帮你实现

新年，阿治曼中国城每年一度的“双节庆”主题活动来
了！疯狂程度简直“令人发指”！

“阿联酋国庆启动日”开启欢庆模式；“疯狂抓钱
机”贯穿整月，万元现金任意抓；超经典的派对主题 “枕
头大战”，嗨翻全场；跨年夜“终极挑战赛”，闯关赢现金
大奖。赶紧瞧瞧怎么个玩法！
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快醒醒，天上掉钱啦！掉钱？真的吗？简直不要太嗨了！没错，就是这样
简单粗暴。从小到大，小编只玩过抓娃娃！玩抓钱？有多刺激？自行脑补！摩
拳擦掌，忍不住想要练吸“金”大法了。

12月整月，在阿治曼中国城购物满额300AED，即可在前台参与“抓钱”
活动，规定时间内，万元现金任你抓！抓多少送多少，抓到的都进兜！

12月2日，阿联酋迎来第48个生日，将在阿治曼中国城举办庆祝会。届时载歌载舞欢度国庆，巨型蛋糕为阿联酋庆
生，并为双节庆活动剪彩，愿中阿友谊长存。

No.1启动日-阿联酋国庆

No.2疯狂月-疯狂抓钱机



12月31日阿治曼中国城
跨年夜，这次咱们来点不一
样的玩法，“终极挑战赛”一
站到底，现金大奖和超值奖
品等你来瓜分！

梦想触手可及，疯狂指
数MA X，让我们一起嗨翻跨
年夜，圆梦倒数全民迎新，冲
鸭！

阿治曼中国城“双节
庆，狂欢月”，12月，等你来
嗨！

阿治曼中国城年度特别呈献，超经典的派对主题枕头大
战来啦！12月14日、28日，两场“Pillow Fight Party”，让你感
受羽毛棉絮漫天飞舞的浪漫、童趣，在即将到来的2020新年
里尽情释放自我！

随地铺满的枕头，让人砸个痛快，被砸的人也倍感舒适，
把新年好运通通“砸”出来了，现场还可抽奖赢取1000AED现
金和奖品。

No.3狂欢周-枕头大战

No.4跨新年-终极挑战赛
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11月27日，阿治曼中国城携手阿治曼自
由区，在合作区隆重庆祝阿联酋建国48周年。
阿治曼自由区投资总监巴莎雅、市场与公共关
系部副总监拉菲亚、中地沙特贸易公司总经理
王良平、副总经理朱文辉等嘉宾出席庆祝活
动。

阿治曼中国城 总 经 理罗峰在 致辞中表
示，今年是阿联酋第48个国庆日，是中阿建交
的第35个年头，感谢自由区的支持才有中国城
今天的成绩，感谢阿联酋的包容、开放才有园
区企业家们的安心打拼，他代表中国城全体员
工和全体业主祝大家国庆节快乐。

巴莎雅表示，这是阿治曼中国城连续第
五年与自由区共同庆祝阿联酋国庆，本次活
动轻松活泼，别具心裁，相信在双方的共同努

力下，阿治曼中国城的影响力会越来越大。
所有嘉宾们齐奏阿联酋国歌、分享蛋糕

并为本次“双节庆”主题活动剪彩，2019“双
节庆”园区促销活动也正式拉开帷幕。

在为期1个多月的双节庆活动期间，阿治
曼中国城将以“互动”、“狂欢”、“体验”等
娱乐元素为主题，塑造出浓厚热烈的节日氛
围，并推出系列盛大活动和各种超值钜惠，
来满足不同客户群体的需求。

11月28日至12月30日，消费者在园区内
购物满额300AED，即可参与“抓钱”活动，规
定时间内，10万元现金任意抓。庆祝会现场，
“疯狂抓钱机”互动装置登场亮相，巴莎雅、
拉菲亚及现场观众提前尝鲜“抓钱”，将活动
推向高潮。

自助式宴会让所有到场人员尽情欢乐，
载歌载舞，共同迎接12月2日阿联酋国庆日的
到来。

阿联酋建国 48 周年国庆
“双节庆”启动，缤纷“游园会”

“双节庆”启动
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11月28日上午，伴随着异域风
情的阿拉伯歌曲，阿治曼自由区开
始了一天的国庆庆祝活动。阿治曼
中国城副总经理方维、品牌总监郑
罗向自由区总经理法蒂玛、投资总
监巴莎雅赠送寓意勇攀高峰的雄鹰
雕塑和国庆纪念奖牌。

此次活动的现场共由七个展位
组成，寓意由七个酋长国共同组成
的阿联酋，每位到场的来宾都将获
得一本“护照”，带着这本“护照”
每到一个展位体验完当地特色，就
会获得“跨国通行证”。巴莎雅热情
地带领中国城总经理罗峰一同感受
了7个酋长国组成的阿联酋特色“一
日游”，介绍人工智能机器人，品尝
阿拉伯当地特色小吃，一起坐在帐
篷里像老朋友一样聊天，共同为本
次国庆活动打call。

2019年是中阿建交35周年，阿
治曼中国城愿把最美好的祝福送给
阿治曼自由区，送给阿联酋，祝福阿
联酋更加灿烂的明天，祝福中阿友
谊万古常青。

缤纷“游园会”
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2019年10月31日晚，阿治曼中国城
宽容年企业家交流会在园区成功举行。
国际展望联合会副理事长、阿联酋乐勇
集团董事长王乐勇，辽宁商会常任理事、
King Natural Beauty公司董事长陈霞，
阿治曼中国城知名企业家林法增及众多
在阿企业家齐聚一堂。湖南省商务厅驻
中东代表处首席代表、阿治曼中国城总
经理罗峰作为2019宽容年阿治曼地区推
广大使主持了交流会。阿联酋司法部、阿
治曼警察总署高度重视并提供了大力支
持，阿联酋内政部新闻与宣传科新闻工作
人员在现场进行了电视直播报道。

作为主持人，罗峰开场道，中阿建交
35年以来，在两国政府的大力支持下，数
十万计的中国投资者来阿经商，在经贸、
物流、旅游、餐饮等各行业深入参与到了
当地的经济活动之中，来阿华侨投资及
旅游人数逐年增长，目前定居在阿联酋
的中国人总人数已逾30万，这得益于阿
联酋开放、宽容的政策，使得不同国家的
投资者能够融入到阿联酋这个大家庭之
中。

王 乐 勇激 动 地 讲述了他 的 亲 身 经
历，他是2006年来到阿联酋，如今在阿联
酋已工作生活13个年头。这期间，曾亲身
参与了阿联酋许多高楼大厦与基础设施
的建设，亲眼见证了阿联酋经济的高速
发展，同时也深度融入了阿联酋的主流

2019 宽容年
阿治曼中国城企业家交流会

社会，结交了来自世界各地的许多朋友，
这一切都源于阿联酋海纳百川的包容性
和优异的社会生态环境。

作为在阿联酋工作生活已将近20年
的陈霞也迫不及待地分享了自己的经历，
2008年在阿治曼中国城经营美容美发产
品至今，深深感受到了中国城管理方对企
业家的照顾支持。随着即将到来的2020
世博会，在各国投资者的共同努力下，她
相信在阿联酋的投资机会会越来越多，
归属感会越来越强。

林法增慷慨激昂地说道，宽容与中
国传统和合文化，可谓异曲同工。在阿联
酋，宽容之年将作为全国倡议活动，为来
自世界各地不同文化和宗教的人民创造
了一个和谐相处的社会。祖国“一带一
路”伟大战略让中阿关系再迈新高，我们
作为历史的见证者和受益者，更要做好

中阿两国文化经贸的传播者和践行者，为
“一带一路”建设添砖加瓦，搭建好两国
人民沟通和理解的桥梁。

交流会现场嘉宾们互动频频，气氛
严肃活泼，不少园区企业家也踊跃地分
享了自己在阿联酋工作生活的所感所悟，
将交流会的氛围推向高潮。

阿治曼警察总署表示感谢并颁发了
宽容年推广大使奖杯。

2019年，是阿拉伯联合酋长国的第
五个主题年——宽容之年。这是去年“扎
耶德之年”的延续，继承了已故国父在阿
联酋人民中树立的宽容共存价值观念。
旨在将阿拉伯联合酋长国打造成宽容之
都，通过全面加强对话和实施积极举措，
推动不同文化背景、不同国籍的旅阿人员
在当地的和谐共存，建设一个拥有宽容、
对话、共存和开放价值观的社会。 
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中国企业专场普法会议在阿举行
阿治曼中国城法律与翻译服务中心

提供本次会议同声传译服务

2019年11月20日，“中国企业家在阿
治曼投资服务行业普法会议”在阿治曼
举行。会议由阿治曼中国城法律与翻译服
务中心提供阿拉伯语、汉语主持和同声传
译服务。

阿治曼经济发 展 局、警察总署、市
政、移民局、劳工部、卫生部分别派出官
员代表，从各自部门的角度向中国投资者
宣讲了阿治曼关于服务行业的营业场所
要求、从业人员签证要求、服务类型要求
以及审查制度，并就出席会议的中国投资
者提出的问题作出了详细的解答。

通过此次会议，使得中国投资者们
进一步了解了当地法律法规以及审核检
查制度，并与阿治曼各个管理部门建立了
沟通机制。阿治曼经济发展局负责人表

示，将针对中国投资者提出的问题集中解
决。

我司法律&翻译服务中心负责人杨东
龙担任此次会议的同声传译工作，其准
确、流畅的中阿文翻译水平，获得了阿治
曼各级政府以及广大中国投资者的一致
好评，为表彰阿治曼中国城为此次会议作
出的特殊贡献，阿治曼经济发展局特地
向杨东龙颁发了奖杯。

阿治曼中国城公关法务部于2014年
创立，有着丰富的政府公共关系资源。创
立至今，已承接各类执照、委托书、证明
文件、案件材料等各类法律文书的翻译，
工作中得到了阿治曼自由区、酋长办公
厅、工商部、经济部等政府部门的高度认
可，同时也得到了各大在阿企业的赞誉和
肯定。

阿治曼中国城法律与翻译中心致力
于为中国投资者解决投资过程中面临的
问题、规避法律风险、减少经济损失。高
质量和高水准的同声传译服务，将为来自
中阿两国的单位和企业提供高效的语言
文字翻译，让经济交流更顺畅，沟通无障
碍，祝您事业更成功！
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罗峰出席阿治曼第三届
可持续安全发展论坛并发表演讲

11月18日，由阿治曼警察总署举办
的阿治曼第三届可持续安全发展论坛在
阿治曼隆重举行，来自阿治曼酋长国各级
部门及企业代表出席会议。阿治曼酋长
办公厅主席、亲王谢赫·马吉德先生、阿
治曼警察总署总指挥、少将谢赫·苏尔坦
出席会议。阿治曼中国城总经理罗峰作
为唯一受邀的中资企业代表，以及阿治
曼警察总署战略合作伙伴，在论坛上发
表了演讲。

罗峰在演讲中表示，在阿治曼各级
政府，特别是警察总署的努力下，阿治曼
酋长国安全、开放、稳定，已成为外国投
资者们的投资首选地。在酋长和王储殿
下的关心和大力支持下，阿治曼中国城
发展顺利、成绩斐然，已成为阿治曼酋长
国外来投资融入当地的典范。中国城深
知荣誉越高、责任越重，始终把可持续的
安全发展放在企业管理和发展的首位。
特别是在阿治曼警察总署的指导下，中国
城定期和警察总署联合举办年度安全演
习；定期开展员工和园区企业消防安全
知识培训演练；定期对合作区内的消防
安全设备、电力安全设施进行检查、排除
隐患。中国城始终把全面保障中国城人
员的人身和财产安全放在首位。

罗峰指出，中国城在与阿治曼警察
总署合作过程中，能够充分感受到警方
始终秉承“您的安全是我们的目标，您的

幸福是我们的愿景”的宗旨，在加强对投
资者保护，打造安全、稳定、和谐的社会
环境和投资环境方面是下足了功夫、花了
大力气的。

罗峰表示，阿治曼中国城愿与阿治
曼各级政府及各大企业一起携手，努力
建设安全、开放、包容、和平、幸福、创
新、发展的阿治曼酋长国。

阿 治 曼酋长 办 公 厅主 席 、亲 王 谢
赫·马吉德、阿治曼警察总署总指挥、少
将谢赫·苏尔坦共同为阿治曼中国城总经
理罗峰颁发可持续发展安全奖。



罗峰出席 2019
第三届国际展望大会并作主题推介

潘基文在主旨演讲中指出，阿联酋
地处亚洲、欧洲、非洲交汇处，是地理意
义上的世界性“十字路口”；而近年来国
际贸易、地缘政治等领域也不断发生新
的变化，整个国际关系也走到了一个关
键的“十字路口”。在这样的大背景下，
世界各国精英齐聚国际展望大会（迪拜 
2019），共论合作发展之道，共享互利共
赢之机，共商应对挑战之策。

潘基文认为，近年来个别国家出现
了贸易保护的倾向，但从世界发展的整体
格局而言，合作、共享依然是促进经济发

展的主要动力。只有合作共享才能够实
现互利共赢；只有合作共享才能够集合
各方优势资源，克服世界经济发展过程
中遇到的各种难题。

面对来自不同国家投资者的提问，
罗峰表示，自中国发起“一带一路”倡议
以来，诸多企业纷纷出海，与沿线国家合
作开发当地市场，实现了经济要素有序的
流动、资源的高效配置和市场的深度融
合。阿治曼中国城就是非常有代表性的
平台项目之一。扎根当地、创新耕耘，树
立中国投资形象；拉动内需，扩大出口，
打造中国投资品牌；努力搭建双边经贸
合作的互通平台，带动了众多中小微企业
和产品“走出来”。项目得到了中阿两国
政府和社会各界的支持与肯定，将会继
续秉持着这份初心，牢牢抓住可持续发
展这一最大公约数，求同存异，共商共建
共享共赢；加快推动二期综合体和三期
工业园的建设，提质升级；主动承担社会
责任、积极促进三方合作；成为促进中东
和阿联酋可持续发展的力量。

2019第三届国际展望大会（NEXT SUMMIT）11月25日在阿联酋迪拜世贸
中心开幕。来自中国、新西兰、印尼、韩国等国500余名政要和企业代表共襄
盛会，分享智慧实践，探讨国际合作新动能。联合国前秘书长潘基文主持大
会并做主旨发言。阿治曼中国城总经理罗峰出席开幕式，并在“一带一路”与
亚非的机会分论坛上作了阿治曼中国城主题推介。
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企业动态

山西省商务代表团考察阿治曼中国城
11月25日，山西省商务厅副厅长王

宏晋率山西省商务代表团考察阿治曼中
国城，山西省晋城市副市长冯志亮、山西
省商务厅副处长白锦华、大同市商务局局
长高淑霞、大同市外事办公室主任刘锋、
大同市商务局副局长张君、晋城市商务局
副局长乔荣生等一同考察。

阿治曼中国城副总经理方维向代表
团介绍了阿治曼中国城总体情况，助理
总经理杜园园结合阿治曼中国城有机更
新项目及二期建设作了重点推介。方维

在介绍中表示，“中国中东名优商品展”、
“中阿文化交流中心中国特色商品展”
是阿治曼中国城 为便 捷 投 资者考察市
场，打造的中阿合作平台，期盼山西省商
务代表团将阿联酋开放包容的投资政策
和阿治曼中国城的贸易平台优势带回三
晋大地，为想要“出海”的山西企业打开
渠道，充分发挥中国城国家级国际营销
服务平台的作用。

高淑霞指出，山西的豆制品、冻干蔬
菜等产品以其优质的品质出口到了世界

很多国家，阿联酋的农副产品主要依赖
于进口，特别是豆制品应用广泛，希望可
以借助中国城这个孵化平台将山西的特
色优质产品引进来，辐射到非洲、西欧等
地区。

王宏晋强调，全球最具竞争力的税
收政策是阿联酋吸纳海外投资的巨大优
势，此次带着企业家“出海”寻找合作机
会，他看好阿治曼中国城这一优质平台，
希望能建立长期合作。
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文化活动

2019年11月19日下午，由全球海外
华人书法协会联盟主办，阿联酋中国书
法协会承办的“千年之约”大型公益演
出晚会在迪拜宝莱坞皇家剧场举行，阿
治曼中国城受邀参加并登台演出。为晚
会献上了一首歌曲串烧表演——《护花
使者》，把《传奇》、《纤夫的爱》、《甜蜜
蜜》、《我的中国心》、《笨小孩》、《野狼
disco》、《年轻的朋友来相会》等不同年
代的经典歌曲融合到了一起，形式新颖、
激昂向上。

节目的演唱者均是从各个部门精心
挑选出的强兵猛将，在短短的十几天内，
由阿联酋·博深国际文化发展有限公司全
程组织策划，从精心选曲到舞蹈编排，力

求精益求精，将最好的舞台效果呈现；这
也是阿治曼中国城的年轻员工们勇于自
我表达，向不远万里从国内来参加活动
的老艺术家们致敬，将博深人积极向上，
勇于创新的精神展现的淋漓尽致。

充 满 青 春 活力的 年代 歌 曲串烧 表
演，时而深情温暖，时而诙谐幽默，时而
激情澎湃，彻底点燃了整个晚会现场，给
观众们带来一波强有力的回忆杀！

整场晚会气氛格外热烈，节目精彩
纷呈，包括了由阿联酋诗丹舞蹈学校、华
夏启睿文化教育学院、长城书院、你好学
校等单位演出的童声朗诵《大美汉字》，
中国连云港市海之韵旗袍艺术团等单位
演出的舞蹈走秀《龙凤呈祥》、西班牙文

化艺术交流协会等单位演出的越剧黄梅
戏《十八相送》、迪拜瑜美人舞蹈团等单
位演出的汉唐舞蹈《采薇》，全球海外华
人书法家协会上演的情景书画《兰亭再
现》等共20个节目。

晚会在一首《感恩的心》全场手语中
圆满结束，全体演职人员合影留恋。

阿治曼中国城男团出道首秀 
老歌新唱引爆全场！



谢赫·胡麦德授予两位宇航员首枚阿治曼成就奖章

阿治曼工商部讨论零售业的机遇与挑战 阿治曼领导力发展计划

阿治曼知识理事会讨论建立政府
与公民之间信任的重要性

阿治曼 统 治 者兼 最 高委 员会成 员谢 赫·胡 麦
德·本·拉希德·努艾米殿下及阿治曼王储谢赫阿马
尔·本·胡麦德·努艾米殿下，今天会见了两位宇航员哈
扎·曼苏里和苏尔坦·纳亚迪并向他们颁发了阿治曼
的首个成就奖，感谢他们为肩负国家使命而做出的
努力，从而使阿联酋跻身全球为数不多的参与国际
航天项目的国家之一。

阿治曼工商部主席Abdullah Al Muwaiji阁下在阿治曼工商
部为其员工举办的一系列研讨会中主持了一次题为“零售业的
挑战”的研讨会，寻求直接促进经济增长的商业领域，并讨论
支持该行业的最重要因素，并提出支持阿联酋零售业和商业活
动的建议和提议所面临的挑战。

阿治曼领导力发展计划成员访问了位于迪拜酋长国
政府加速器总部，以了解最佳的政府运营方式。

这次访问的目的是寻求政府高效运营推动者的举
措，并为政府中的挑战寻找解决方案，并在短时间进行高
效处理。 

旅游发展部主席Sheikh Abdul A ziz bin 
Humaid Al Nuaimi，市政和计划部主席Sheikh 
Rashid bin Humaid Al Nuaimi，各级政府部门
负责人，主席，执行董事以及与阿治曼政府部门
的相关企业出席了第二届知识理事会会议，来自
美国Caltrex的全球行业私营部门负责人Chelsea 
Bright博士在会上发表了“建立政府与公民之间
建立信任的重要性”的演讲。
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自由区新闻

阿治曼自由区与 LinkedIn 开展合作 阿治曼自由区参加了
国际药学和医药展览会

Zajel Couriers（Zajel 物流）访问自由区

阿治曼自由区接待了
来自萨拉拉自由区的代表团

阿治曼自由区很高兴宣布与LinkedIn开展合作，以促进
投资者和人才的交流。 此举为促进该地区业务发展，加强投
资者和人才沟通交流关系努力的背景下做出的。

阿治曼自由区参加了国际药学和医药展览会，并与官员
及投资者会面，以使他们了解该地区的投资机会。我们衷心
感谢药学和医药展所提供的机会，使我们可以与投资者交流，
并了解他们的想法和投资建议。

Zajel Couriers（Zajel物流）今天在对阿治曼自由区的访
问中，将自由区作为其战略合作伙伴。作为这种合作关系的一
部分，AFZ致力于简化投资者的流程，并致力于促进投资者在
阿联酋轻松地开展业务。

阿治曼自由区接待了来自萨拉拉自由区的代表团，该代
表团由首席执行官阿里·塔波克（Ali Tabouk）带领，本次访问
的目的为了解阿治曼自由区发展历程及成就，并寻求未来最
佳合作方式。 
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中国驻迪拜总领馆、迪拜警察总局联合举办安全知识与便民讲座

李旭航总领事出席《千年之约》第三届海内外华人书画展开幕式

2019年11月20日，中国驻迪拜总领馆、迪拜警察总局联合
举办的关于安全知识与便民服务讲座在迪拜举行。中国驻迪拜
总领馆李旭航总领事、迪拜警察总局刑侦部萨里姆准将出席了
讲座，阿治曼中国城公关法务部及各商协会、社团组织、在阿企
业均派人参加了此次讲座。

萨里姆强调，来自中国的投资者们投资于迪拜各行业，为
迪拜的发展做出了巨大贡献。迪拜警察总局为侨居在迪拜的中
国公民提供智能警局中心服务，并推出了SPS智能系统，该系统
可在网上办理相应业务，包括行政服务、交通服务、证件服务
等，能更便利的服务于大家，同时希望大家能够积极配合警局
工作。

李旭航总领事对迪拜警察总局为在迪拜的中国公民和企业
的安全和稳定做出的努力，表示深深的感谢，并提醒大家要遵
守当地法律，尊重当地宗教习俗，树立中国公民的良好形象，遇
到紧急情况及时报警并配合调查。

警方代表还就大家关心的银行跳票、案件报案、立案等常
见问题进行了互动，我司公关法务部代表就经济类案件在何种

11月19日，李旭航总领事出席《千
年之约》-第三届海内外华人书画展开幕
式并致辞，来自全球70多个国家的华人
艺术家和当地媒体人士500余人参加活
动。

李旭航在致辞中表示，今年是新中
国成立70周年、中阿建交35周年，在中
阿共建“一带一路”合作的大背景下,中
阿关系正处于全面快速发展的“黄金时
期”。中阿两国最高领导人在一年内成功
实现互访，各领域合作不断走深走实，两
国人文交流也不断加深。本次海内外华
人书画展的举办可谓恰逢其时。习近平主
席说：“伟大的古老文明都是‘相似’‘相
知’，更是‘相亲’的”。本次书画展不仅
是中国文化对外宣传的窗口，更是中阿文
明交流互鉴、相互启迪的平台。相信这场
文化盛事能进一步丰富双方人文交流的
形式，拉进两国人民心灵之间的距离，增
进相互了解和友谊。希望在座的艺术家
们能以书法、绘画为载体，做中国文化的
传播者，中阿交流的促进者，为两国友好

关系的发展注入新的活力。
阿联酋华侨华人书法协会主席李冬

霞、展览举办地迪拜瓦菲中心负责人罗
伦斯、全球海外华人书法协会主席胡素丹
等致辞表示，感谢总领馆对中阿文化交
流合作的支持，愿携手同心，为增进中阿

两国人民相互了解和友谊、促进中国优
秀传统文化在全世界的传播作出更大贡
献。

李旭航总领事与嘉宾共同为开幕式
剪彩，并与与会书法家一同鉴赏参展作
品。

情况下构成刑事案件等问题，向迪拜警察总局相关负责人进行
了咨询。

中国总领馆与迪拜警察总局连续多年举办了便民讲座，既
方便大家了解阿联酋的相关法律法规，更强化了大家遵守阿联
酋法律的意识，让大家在更安全的环境氛围下，投资兴业，幸福
生活。



Wishes To Disappear? 

There were less than 2 months left of 2019. How about your wishes made at the beginning of this year? Do they all come true? For me, all the 
wishes I have made now are disappearing gradually. 2020 is on its way while I don’t realize all my dreams. 

Do not panic! Do not worry! Ajman China Mall helps you realize all your dreams in this December. When UAE national day encounters with the 
new year’s day of 2020, the double festival promotion in Ajman China Mall kicked off. You can’t even imagine how crazy it is!

UAE National Day marks the starting of the happy promotion, after which the crazy Money Claw machine will be held for the whole month, the 
party with the classical theme pillow fight rocks the world, and the ultimate challenge at the New Year’s Eve allows you to win the bonus. Let’s 
check the details out! 
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Hey! Wake up! Can you see the money growing on trees? It’s true! It can’t be crazy more! I’ve 
never grabbed money in my life! What I grabbed are only dolls from claw machine. Now, 
Can you imagine how crazy it is to grab money from the claw machine? I can’t wait to prac-
tice the skills of grabbing money!

For the whole December, anyone who purchases over 300 AED can take part in the mon-
ey grabbing activity at the reception center. You can take the cash home as long as you 
grab within the set time! 

December 2nd marks the 48 anniversary of UAE’s foundation, and Ajman China Mall will hold a party to celebrate UAE’s birthday by singing 
dancing, and sharing cakes. Also the ribbon-cutting ceremony for the double festival will be held. May the friendship between China and UAE 
be everlasting.  

No.1 Start-up Day: UAE National Day

No.2 Crazy Month: Money Claw Machine
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The classical theme party Pillow Fight is special designed by Ajman China 
Mall for this year! On 14th and 28th, December, the two Pillow Fight Party 
take you back to your childhood, let you feel the romance in the air full of 
feathers and welcome the New Year by freeing yourself.

You can use the pillows prepared to hit others or be hit by others, to knock 
all fortune for the New Year. You can also join in the lucky draw to get the 
1000 AED cash and prizes. 

At the New Year’s Eve on 31st, De-
cember, let’s play something special! 
The ultimate challenge is waiting for 
you to take the bonus and great priz-
es back home!

Dream is near at hand! The index 
of craziness is up to the maximum! 
Let ’s rock the New Year ’s Eve, 
countdown together to welcome the 
New Year! Go! Go! Go!

Ajman China Mall: “Double 
Festival, Carnival Decem-
ber” is waiting for you! 

No.3 Carnival week: Pillow Fight Party

No.4 Countdown on New Year’s Eve: Ultimate Challenge 
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On November 27th, Ajman China Mall, along with 
Ajman Free Zone, jointly celebrated the 48th an-
niversary of the founding of the UAE in the Ajman 
China Mall. Guests attended the celebration ac-
tivities including Ms. Bashayer, Executive Director 
of Investment section, Rafeeah, Deputy Director 
of the Department of Marketing and Public Rela-
tions, Wang Liangping, General Manager of China 
Geo-engineering Corporation Saudi Arabia Trading 
Company, Zhu Wenhui, Deputy General Manager 
and other guests.

Luo Feng, General Manager of Ajman China Mall, 
said in his speech that this year was the 48th 
National Day of the UAE and the 35th year of the 
establishment of diplomatic relations between 
China and the UAE. Thanks to the support of the 
Free Zone and the tolerance and openness of the 
UAE, the present achievement of China Mall can 
be achieved and the entrepreneurs in the park 
could confidently forge ahead. On behalf of all the 
employees and investors of China Mall, he wished 
everyone a happy National Day.

Bashayer said that this year was the fifth consecu-
tive year that Ajman China Mall and the Free Zone 
had jointly celebrated the UAE National Day. This 
event was easy, lively and ingenious. I believed that 
with the joint efforts of both parties, the influence of 
Ajman China Mall would grow bigger.

All guests played the national anthem of the United 
Arab Emirates, shared the cake and cut the ribbon 
for the “Double Festival” themed event officially 
unveiling the promotion activities of the “Double 
Festival Celebration” of 2019.

In the upcoming double festival promotion activity 
that will last more than one month, Ajman China 
Mall will take the entertainment elements of “interac-
tion”, “carnival”, “experience” as the theme to create 
a strong festival atmosphere and launch a series of 
grand events and a variety of value-added benefits 
to meet the needs of different customer groups.

From November 28th to December 30th, consum-
ers can participate in the “money grabbing” activity 
when they make a purchase of more than 300 AED 
in the mall. Within the required time, those consum-
ers can grab as much money as they can from a 
total of 100,000 yuan in cash. At the celebration 
site, after the “Crazy Money Grabbing Machine” in-
teractive device was debuted, Bashayer, Rafeeah, 
and the audience at the scene tried out the “money 
grabbing” in advance to push the event to a climax.

The buffet banquet offered a chance to all of the 
attendees to have fun, sing and dance to jointly 
welcome the arrival of the UAE National Day on De-
cember 2nd.

On the morning of November 28th, accompanied 
by exotic Arabic songs, the Ajman Free Zone began 
a day of National Day celebration activities. Fang 
Wei, Deputy General Manager of Ajman China Mall, 
and Zheng Luo, Brand Director, presented the eagle 
sculpture with the connotation of bravely climbing 
the peak and the National Day Commemorative 
Medal to Ms Fatma, Director General of Ajman Free 
Zone and Ms. Bashayer, Executive Director of In-
vestment section.

The site of this event consisted of a total of sev-
en booths, meaning the United Arab Emirates is 
composed of seven emirates. Each guest present 
received a “passport” and they would also get a 
“cross-border pass” once they finished experienc-
ing the local characteristics at each booth with the 
“passport”. Bashayer warmly led Luo Feng, the 
General Manager of China Mall, to experience the 
“One Day Tour” of the UAE consisted of 7 emirates, 
introduce artificial intelligence robots, taste local 
snacks, and sit in tents and chat like old friends. 
They jointly cheered for this National Day event.

2019 is the 35th anniversary of the establishment 
of diplomatic relations between China and the 
UAE. Ajman China Mall is willing to send the best 
wishes to the Ajman Free Zone and the United Arab 
Emirates, to wish them a brighter tomorrow and the 
everlasting friendship between China and the UAE.

48th Anniversary of the Founding of the 
United Arab Emirates

Double Festival Celebration Activities are Launched with Various Garden Parties
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To encourage and inspire all Muslims better learn 
the importance of Al-Quran, popularize the art of 
Al-Quran Recitation, and enrich people’s cultural 
life, enhance the communication and understand-
ing among Muslims worldwide, the press con-
ference for 13th Al-Quran Recitation Competition 
held by Ajman Al-Quran Center is held at Ajman 
saray Hotel, and Ajman China Mall attended as 
the undertaker of officially authorized division.

Hussein Al Hamadi, director of Al-Quran Center 
introduced the details about the competition 
systems and standards. He mentioned this is 
the 13th recitation competition this year. He really 
appreciated the supports and help from all levels 
of governments and organizations, and also the 
active participation of all Muslims from different 
regions and countries. The competition this year is 
divided into 6 groups, groups for Chinese (Ajman 
China Mall), college students (Ajman University), 
aged people, teenagers, women and professional 
ones. All contestants can register for the competi-
tion online. The preliminary starts on 14th Decem-
ber, 2019 while the final on 28th March, 2020. All 
22 different prizes are set for the competition. It is 
estimated that about 2,500 people will attend the 
competition. 

Princess Sheikha Azza Bin Abdullah Al Nuaimi, 
Director-General of Humaid bin Rashid Al Nuai-
mi Foundation for Charity, pointed out that the 
purpose of Al-Quran Culture Center is to spread 
the values of Islam and the spirits of peach and 
tolerance, to guide all Muslims learn the doctrines 
of Islam correctly. It also is to strengthen the co-
existence and communication between different 
cultures, religions and races with Al-Quran as the 
media, which shows UAE’s social value of har-
monious development, openness and tolerance. 
Such purpose perfectly meets the spirits of the 
Year of Tolerance 2019. It is expected to spread 
the culture exchanges between Islam and different 
religions to jointly contribute to the construction of 
an open and tolerate society.

Fang Wei, deputy manager of Ajman China Mall 
showed his appreciation to the sponsor and 
guests present. He said that Ajman China Mall 
has not only provided people with supreme ser-

Press Conference for 13th Al-Quran 
Recitation Competition Held In Ajman

vice and products but also make contribution to 
the society since its opening. For example, it work 
with local hospitals to provide health examination 
for free, holds charity bazaars and organizes 
donations. This shows our social responsibility 
as a representative enterprise in Belt and Road 
initiatives. We are also honored and glad to be the 
undertaker of the competition. We will try our best 
to coordinate and organize the competition care-
fully, so as to contribute to the cultural exchange 
between China and UAE. 

At the Question and Answer section, Mu Ruinan, 
representative from Ajman China Mall asked 
whether there is further cooperation between 
the center and Ajman China Mall. Hussein re-
sponded by saying the cooperation this time is 
just a start. And the center is considering to set a 
branch in Ajman China Mall, which is to be set at 
the mosque square within the living quarters near 
Ajman China Mall. The branch is to provide edu-
cation of Arabic and Islamic culture, so as to ser-
vice Muslims living and working within the park. It 
is expected that, with the media of Islamic culture, 
people of different cultures and nations can blend 
into Islam cultures, help each other and make it 
part of our life and religions. 

As a welfare organization aiming at publicizing and 
guiding the followers of Islam, Ajman Islam Culture 
center plays an important role in regulating Mus-
lims’ behavior and morals. It refuses extremist, 
calls for harmonious coexistence, seeks for power 
and order and respects peach and wisdom. In the 
environment of building a place of tolerance and 
respect, it serves as the bridge between people 
of different countries and multi-cultures. 



20 Sunday  Dec.1st, 2019

Enterprise News

In the evening on October 31st, 2019, Ajman 
China Mall Entrepreneur Symposium kicked off in 
the park. Wang Leyong, deputy director of Next 
Federation Chairman and chairman of Leyong 
Group in UAE; Chen Xia, permanent member 
of Liaoning Enterprise Chamber of Commerce 
and chairman of King Natural Beauty; Li Faz-
eng, a well-known entrepreneur in Ajman China 
Mall, and many other entrepreneurs in UAE got 
together. Luo Feng, chief representative of the 
representative office of Hunan Province in the 
Middle-East, and general manager of Ajman 
China Mall hosted the symposium as the pro-
motion ambassador of 2019 Year of Tolerance. 
The Federal Judiciary and Ajman Police General 
Headquarters highly valued and supported the 
symposium. Journalists from the press and pub-
licity department of United Arab Emirates Ministry 
of Interior gave the live broadcast on site. 

As the host, Luo addressed in the opening that 
thousands of Chinese investors, under the great 
support of both governments since the establish-
ment of diplomatic relations between China and 
UAE 35 years ago, came to UAE for business, 
trade, logistics, tourism and catering industries, 
leading to a gradual growth in the number of Chi-
nese people engaging in investment and tourism. 
Now there are more than 300 thousand Chinese 
settling down in UAE, which benefits from the 
open and tolerate policies of UAE that help in-
vestors from different countries blend in the big 
family.   

Wang Leyong shared his own experience excit-
edly. He said he has been working in UAE for 13 
years since 2006, during which period he par-
ticipated in person in the construction of many 

buildings and infrastructure and also witnessed 
the rapid development. At the same time, he 
has integrated into UAE and known many friends 
worldwide, all of which is attributed to the tol-
erance of UAE and supreme social ecological 
environment.  

Chen Xia, who has lived in UAE for almost 20 
years, also shared her own experience. Since 
she engaged in the industry of beauty products 
in 2008, she has deep feeling about the caring 
and support from the management department 
of Ajman China Mall. Upon the coming 2020 
World Expo, she believe more and more invest-
ment opportunities will be created in UAE under 
the joint efforts of investors from different coun-
tries. 

Lin Fazeng, said passionately that tolerance is 
quite similar to the traditional Chinese culture 
of harmony. The Year of Tolerance in UAE will 
definitely build a harmonious society for people 
of different culture and religious beliefs. With the 
further improvement of China’s Belt & Road initi-
ative, we, as the witness and beneficiary, should 

try our best in promoting the culture and trade 
exchange between China and UAE, to do what 
we can to help the construction of Belt and Road 
as well as the bridge between the two nations. 

At the symposium, all guests exchanged their 
opinions in a lively atmosphere. Most of them ac-
tively shared their own feelings and experience in 
UAE, pushing the symposium to a new high. 

Ajman Police General Headquarters showed its 
appreciation and gave trophy for Ajman China 
Mall’s Promotion Ambassador of Year of Toler-
ance. 

2019, the fif th theme year of the United Arab 
Emirates: Year of Tolerance, which is the exten-
sion of Year of Zayed. It inherited the common 
value of tolerance and coexistence built by late 
father of the nation in UAE people. It aims to build 
UAE into the capital of tolerance through thor-
ough communication and active measures, by 
which people from different cultures and nations 
can live happily here and build a society of toler-
ance, dialogue, coexistence and openness. 

2019 Year of Tolerance:  Ajman China Mall 
Entrepreneur Symposium
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Special Law Popularization Conference for 
Chinese Enterprises was Held in Ajman
Ajman Chinatown Legal & Translation Service Center Provides 

Simultaneous Interpretation Services for This Conference.

On November 20th, 2019, the “Law Populari-
zation Conference for Chinese Entrepreneurs in 
Ajman Investment Services Industry” was held 
in Ajman. The conference was hosted in Arabic 
and Chinese. Both the hosting and simultaneous 
interpretation services were provided by Ajman 
Chinatown Legal & Translation Service Center.

Official representatives from the Ajman Economic 
Development Bureau, the General Police Depart-
ment, the Municipality, the Immigration Bureau, 
the Ministry of Labor and the Ministry of Health 
presented the conference to explain to the Chi-
nese investors about the concrete requirements 
of business premises of service industry in 
Ajman. Officers also explained the requirements 
for the employees in the service industry from the 
perspective of the requirements of visa, service 
type and reviewing system. They also provided 
detailed answers to questions raised by Chinese 
investors presenting at the meeting.

Through this meeting, Chinese investors got a 
better understanding of local laws and regula-
tions as well as the reviewing and inspection 
system, and established communication mecha-
nisms with various management departments of 
Ajman. The head of the Ajman Economic Devel-
opment Bureau said that it would focus on solv-
ing the problems raised by Chinese investors.

Yang Donglong, the person in charge of our Le-
gal & Translation Service Center, served as the 

simultaneous interpreter for this conference. His 
accurate and smooth Chinese-Arab translation 
level has won praise from governments at all 
levels in Ajman and Chinese investors. In order 
to commend the contribution made by Ajman 
Chinatown to this conference, a trophy was spe-
cially awarded to Yang Donglong by the Ajman 
Economic Development Bureau.

Established in 2014, Public Relations and Legal 
Department of Ajman Chinatown has rich gov-
ernment and public relation resources. Since its 
establishment, it has undertaken the translation 
of various types of legal documents such as 
licenses, letters of attorney, certification docu-
ments, case materials, etc., and has been highly 
recognized by the government depar tments 
such as the Ajman Free Zone, the Chiefs Office, 
the Ministry of Industry and Commerce, and the 
Ministry of Economy. At the same time, it has 
also received praise and affirmation from major 
enterprises in Ajman.

Ajman Chinatown Law & Translation Center is 
committed to solving the problems faced by 
Chinese investors in the investment process, 
avoiding legal risks, and reducing economic 
losses. We provide high-quality and high-level 
simultaneous interpretation services to units and 
enterprises from China and the UAE with efficient 
language translation, making economic commu-
nication smoother and bridge the communica-
tion gap. Wish you a more successful career!

Person in Charge Of 
the Service Center
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On Dec. 18, Ajman’s third sustainable security de-
velopment forum was held by Ajman Police Head-
quarters. Departments at all levels and business 
representatives from Ajman Emirate attended the 
meeting. The president of Ajman Chief General Of-
fice, the prince Sheikh Majed, Commander-in-chief 
of Ajman Police Headquarters, and Major General 
Sheikh Sultan were present at the meeting. As the 
only representative of Chinese-funded enterprises 
being invited and strategic partner of Ajman Police 
Headquarters, Luo Feng, General Manager of 
Ajman China Mall, delivered a speech at the forum.

Luo said in his speech: “With the efforts of govern-
ments at all levels in Ajman, especially Police Head-
quarters, Ajman Emirate is safe, open, stable, and 
has become the investment destination for foreign 
investors. With the care and vigorous support of the 
chief and crown prince, Ajman China Mall develops 
smoothly, has made brilliant achievements, and has 
become a model that integrates foreign investments 
into the local area. Ajman China Mall always put 
sustainable security development in the first place 
of business management and development, be-
cause it knows well that higher fame means heavier 
responsibilities. Especially under the guidance of 
Ajman Police Headquarters, China Mall holds an-
nual safety drill regularly together with Police Head-
quarters; carries out fire safety knowledge training 
drill regularly for employees and enterprises in the 
park; checks fire safety equipment and power safe-
ty facilities in cooperation zone to remove hidden 
dangers.

Luo pointed out, when cooperating with Ajman Po-
lice Headquarters, China Mall fully felt the police al-
ways adhere to the purpose “your safety is our goal, 

and your happiness is our vision”. The police have 
made great efforts to protect investors, and create 
safe, stable, harmonious social and investment en-
vironment. 

Luo said Ajman China Mall was willing to make joint 
efforts with governments at all levels in Ajman and 
businesses in order to build safe, open, inclusive, 
peaceful, happy, innovative and developmental 
Ajman Emirate.

The sustainable development safety award is given 
jointly by the president of Ajman Chief General Of-
fice, the prince Sheikh Majed, Commander-in-chief 
of Ajman Police Headquarters, and Major General 
Sheikh Sultan to Luo Feng, General Manager of 
Ajman China Mall.

Luo Attends 3rd Sustainable 
Security Development Forum
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Luo Addressed on the Opening Ceremony 
of the 3rd Next Summit 

Ban mentioned in his speech that UAE locates 
at the joint of Asia, Europe and Africa, serving as 
a crossroad in terms of the geographical level. 
Moreover, UAE has changed greatly in internation-
al trade and geopolitics, leading the whole inter-
national relationship to a crucial crossroad. Under 
such background, elites from different countries 
got together at Next Summit (Dubai 2019) to ex-
plore the path of cooperation and development, 
create opportunity for mutual benefits, and forge 
solutions to the current international circumstance. 

Ban said, though some countries tend to take 
trade protection, cooperation and partnership are 
still the major force in driving the world’s economic 
development. Only cooperation and partnership 
can integrate the resources of all parties to over-
come various difficulties in the development of 
world economy. 

When responding to questions raised by inves-
tors from different countries, Luo Feng expressed 
that China has realized the well-organized flow of 
economic factors, efficient allocation of resources 
and profound integration of market when Chinese 
enterprises work together with related countries 
to develop local markets since the proposal of 
Belt and Road initiative. Ajman China Mall is one 
of the representatives. Working in local place to 
strive for innovation, it builds an image for Chinese 
investors; expanding the exports and stimulating 
the domestic demands, it creates the brand for 
Chinese investment. By constructing the platform 
between the business and trade cooperation be-
tween the two parties, it helps many small- and 
medium- sized enterprises to go out. Ajman China 
Mall has won the support and confirm from gov-
ernments of the two countries and all circles in the 
society. It will insist on its mission to seize the great 
opportunity of sustainable development, to realize 
cooperation in business, construction, partnership 
and benefits by seeking for common points while 
reserving differences. It will also speed up the 
construction of complex of the 2nd and 3rd peri-
ods, to improve its service and quality; it will take 
its social responsibilities to actively push the tripar-
tite cooperation, so as to become the driving force 
in the sustainable development in Middle-east and 
UAE.

The 3rd Next Summit 2019 kicked off at Dubai World Trade Centre on 25th, November. 
About 500 politicians and entrepreneurs from countries including China, New Zealand, 
Indonesia and Korean attended the summit to share their optimal practice and explore the 
new drive in international cooperation. Ban Ki-moon, former secretary-general of the United 
Nations, delivered a keynote speech on the summit. Luo Feng, general manager of Ajman 
China Mall attended the opening ceremony and delivered a speech to introduce Ajman 
China Mall at the sub-forum Belt & Road and Asia and Africa. 
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A Shanxi Trade Delegation Visits 
Ajman China Mall

On 25th, November, a trade delegation from 
Shanxi province led by Mr. Wang Hongjin, 
deputy director-general of Depar tment of 
Commerce of Shanxi Province, visited Ajman 
China Mall. The delegation consists of Feng 
Zhiliang, deputy mayor of Jincheng City; Bai 
Jinhua, deputy division chief of department of 
commerce of Shanxi province; Gao Shuxia and 
Zhang Jun, director-general and vice direc-
tor-general of bureau of commerce of Datong 
city; Liu Feng, director of foreign affairs office of 
Datong city; Qiao Rongsheng, deputy direc-
tor-general of bureau of commerce of Jincheng 
city. 

Fang Wei, vice-general manager of Ajman Chi-

na Mall, first introduced the general information 
of Ajman China mall. Du Yuanyuan, assistant 
general manager demonstrated its projects 
in organic renewal and the second-stage 
construction. Fang said China expo of the 
Middle-East supreme products, China expo 
for Chinese products at China-UAE cultural ex-
change center are a cooperation platform cre-
ated by Ajman China Mall to facilitate investors 
investigating the market. It is expected that the 
trade delegation would bring UAE’s open and 
tolerate investment policies and the advantages 
of Ajman China Mall back to Shanxi province, 
so as to open a channel for Shanxi’s enterprises 
willing to go out for business and exert Ajman 
China Mall’s international marketing platform of 

state-level.  

Gao Shuxia said numerous products like bean 
products and freeze-dried vegetables are ex-
ported to many countries worldwide because 
of its supreme quality. As UAE has to import 
agricultural and sideline products, especially the 
bean products, it is expected to bring Shanxi’s 
supreme products through Ajman China Mall 
into the countries in Africa and west Europe. 

Wang Jinhong stressed that the rather favora-
ble tax policy is UAE’s advantages in attracting 
overseas investment. Through the visit this time, 
he is quite optimistic about Ajman China Mall 
and hopes to build a long-term partnership. 

Enterprise News
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Cultural Activities

On the afternoon of Dec. 11, 2019, a big charity 
show whose theme is “a millennium promise” 
was held in Bollywood royal theatre of Dubai. The 
show was sponsored by Calligraphy Association 
of Global Overseas Chinese, undertaken by 
UAE-Chinese Calligraphy Association.

Ajman China Mall was invited to attend and ap-
peared on the stage, performing a song medley 
The Champion, which blended golden oldies 
from different eras together, such as Legend, 
The Love of Boat Tracker, Almost a Love Story, 
My Heart for China, Stupid Kid, Wild Wolf Disco, 
and Meeting Young Friends. It made people feel 
novel and fevered.

The performers were carefully selected from 
each department. The show was organized and 
planned by Bo Shen International cultural de-
velopment co. LTD of UAE. In order to present 
the best stage effect, they strived for excellence, 
carefully choosing songs and choreographing. 

This is also an opportunity for the young staff 
of Ajman China Mall to self-express and salute 
senior artists who came all the way from China to 
take part in the activity. The show fully unfolded 
the charm of positive and innovative people from 
Bo Shen. 

The generation song medley was full of youthful 
vitality, sometimes affectionate and warm, some-
times humorous, sometimes passionate, which 
cheered up the atmosphere of the party and 
called forth the audience’s reminiscences. 

The atmosphere of the whole evening was quite 
animated. The 20 programmes were wonderful, 
such as children’s declamation Beautiful Chi-
nese Character which was given by UAE Shidan 
Dance School, Huaxia Qiru School of Culture 
and Education, the Great Wall Academy, Nihao 
School, etc. , the dance show Long Feng Cheng 
Xiang played by units like Hai Zhiyun Cheong-
sam Art Troup from Linayungang City of China, 

Shaoxing and Huangmei Opera 18 Phases 
Sending performed by units like Spanish Asso-
ciation of Culture and Art Exchange, Han and 
Tang dynasties’ dance The Picking Osmund by 
Dubai Yumeiren Dance Troup, etc., and repro-
ducing Lanting Xu  by Calligraphers’ Association 
of Global Overseas Chinese.

The evening was rounded off by the sign lan-
guage song A Grateful Heart. In the end, all the 
cast and crew took a picture.

DEBUT OF MALE GROUP
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Sheikh Humaid Awards Astronauts the First Ajman Medal Of Achievement

ACCI Discuss the Opportunities and 
Challenges in Retail Industry

Ajman Knowledge Council’s 
Discussion on Importance of Trust 
between Governments and Citizens 

Ajman Leadership Development Plan

H.H. Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ajman, in the presence of H.H. Sheikh 
Ammar bin Humaid Al Nuaimi, Crown Prince of Ajman, today 
received, Emirati astronauts Hazza Al Mansoori and Sultan Al 
Neyadi, and awarded them the First Ajman Medal of Achieve-
ment, in recognition of their efforts to perform their national du-
ties, raise the UAE’s name high among countries in participating 
in space missions.

H.E. Abdullah Al Muwaiji, chairman of the Ajman Chamber of Commerce 
and Industry (ACCI) held a session titled “challenges in retails industry” in the 
series of seminars for its staff, seeking for the business driving the economic 
growth and discussing the most important factors affecting the industry, so 
as to propose solutions and challenges for supporting UAE retails. 

H.E. Sheikh Abdul Aziz bin Humaid Al Nuaimi, chairman of chamber 
of tourism, and H.E. Sheikh Rashid bin Humaid Al Nuaimi, chairman 
of chamber of municipal administration and planning, together di-
rectors and chairmen, executive directors and representatives from 
Ajman governmental departments attended the second conference 
of Knowledge Council. At the conference, PhD Chelsea Bright, di-
rectors of department for private enterprises in global business de-
livered a speech on “Importance of Trust between Government and 
Citizens”.

Members from Ajman leadership development visited the head-quar-
ter of Dubai Future Accelerators to learn the optimum operation of gov-
ernments.

This visit is to seek for measures to promote the efficient operation, find 
solutions for the challenges and take efficient measures timely. 

Ajman News
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AFZ  teamed up with LinkedIn

Zajel Couriers honoured the free 
zone as its strategic partner

Ajman Free Zone participated in the 
ICPM

Ajman Free Zone received a 
delegation from Salalah Free Zone

AFZ is happy to announce that we have teamed up with LinkedIn to 
make it easier to reach out to investors and potential talent. By doing 
so, AFZ aims at accelerating business set ups and strengthening com-
munication between investors and talent.

During their visit to Ajman Free Zone today, Zajel Couriers honoured 
the free zone as its strategic partner. As part of this partnership, AFZ is 
committed towards simplifying processes for investors and successful-
ly receiving and delivering documents across the UAE.

Ajman Free Zone participated in the ICPM, where health care profes-
sionals could interact with our AFZ representatives. We thank industry 
platforms like #ICPM for providing us with the chance of getting to 
know more about the healthcare industry and thereby catering to them.

Ajman Free Zone received a delegation from Salalah Free Zone, led by 
CEO Ali Tabouk to acquaint themselves with Ajman Free Zone and its 
achievements, best practices and enhance joint-cooperation.



The Chinese Consulate General in Dubai and the Dubai Police Department jointly 
Hold a Lecture on Security Knowledge and Convenience Services

On November 20th, 2019, a lecture on safety knowledge and convenience services was 
jointly held by the Chinese Consulate General in Dubai and the Dubai Police General 
Department. Li Xuhang, Consul General of the Chinese Consulate General in Dubai and 
Sarim, Brigadier General of the Criminal Investigation Department of the Dubai Police 
General Department attended the lecture. The Public Relations and Legal Department of 
Ajman Chinatown, business associations, social organizations, and enterprises in Ajman 
also sent people to attend the lecture.

Sarim stressed that investors from China have invested in various industries in Dubai and 
have made great contributions to the development of Dubai. The Dubai Police General 
Department provides smart policing services for Chinese citizens residing in Dubai and 
has launched the SPS intelligent system that can handle the corresponding business 
online, including administrative services, transportation services, certificate services, etc. 
All these services can provide more convenient services to you all. At the same time, we 
hope everyone can actively cooperate with the police station when.

Consul General Li Xuhang expressed his deep gratitude for the efforts of the Dubai 
Police General Department for the safety and stability of Chinese citizens and business-
es in Dubai. He also reminded everyone to abide by local laws, respect local religious 
customs, establish a good image of Chinese citizens, and promptly report to police and 
cooperate with the investigation in the event of an emergency.

Police representatives also interacted with the conferees about common concerned is-
sues such as bounced check, case reporting, and case filing. Representatives of Public 

Consul General Li Xuhang Attended Millennium Appointment --the Opening Ceremony 
of the Third OCCA Grand Exhibition of Global Chinese Painting and Calligraphy  

On November 19th, Consul General Li Xuhang attend-
ed Millennium Appointment --the Opening Ceremony 
of the Third OCCA Grand Exhibition of Global Chinese 
Painting and Calligraphy and delivered speeches. A 
total of more than 500 people including Chinese artists 
from more than 70 countries and local media participat-
ed in the event.

In his speech, Li Xuhang stated: this year marks the 
70th anniversary of the founding of New China and 
the 35th anniversary of the establishment of diplomat-
ic relations between China and the UAE. Under the 
background of the “Belt and Road” initiative, China-UAE 
relations are in a “golden age” characterizing compre-
hensive and rapid development. The top leaders of 
China and the UAE have successfully exchanged visits 
within one year deepening both the cooperation in var-
ious fields and the cultural exchanges between the two 
countries. The global Chinese calligraphy and painting 
exhibition is just in time. President Xi Jinping once said: 
“Great ancient civilizations are all ‘similar’ ‘acquainted’ 
and even ‘attached’.” This calligraphy and painting 
exhibition is not only a window for the promotion of Chi-
nese culture to the outside world, but also a platform 
for mutual exchanges and inspirations between China 
and the UAE civilizations. It is believed that this cultural 
event can further enrich the forms of cultural exchanges 
between the two sides, narrow the distance between 
the peoples of the two countries, and enhance mutual 
understanding and friendship. It is hoped that the artists 
presenting will use calligraphy and painting as carriers 

to spread Chinese culture and promote China-UAE ex-
changes and inject new vitality into the development of 
friendly relations between the two countries.

Li Dongxia, Chairman of the Overseas Chinese Calligra-
phy Association of the UAE, Lawrence, Head of the Wafi 
Center, Dubai, and Hu Sudan, Chairman of the Global 
Overseas Chinese Calligraphy Association, expressed 
their gratitude to the Consulate General for its support 
for China-UAE cultural exchanges and cooperation and 

expressed their hope to jointly enhance the mutual un-
derstanding and friendship between the Chinese and 
the UAE people and make greater contributions to the 
spread of excellent Chinese traditional culture through-
out the world.

Consul General Li Xuhang and the guests cut the 
ribbon for the opening ceremony and appreciated the 
exhibition works with the calligraphers participating in 
the conference.

Relations and Legal Department of our company consulted the relevant heads of the 
Dubai Police General Department about question that economic case, under which 
circumstances, would constitute criminal cases and other issues. 

The Chinese Consulate General and the Dubai Police Department have held conven-
ience service lectures for many consecutive years, which not only facilitates everyone 
to understand the relevant laws and regulations of the UAE, but also strengthens 
everyone’s awareness of complying with UAE laws. It makes everyone invest and de-
velop business as well as live a happy life in a safer atmosphere.
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هل رغبات و أحالم بداية العام حتققت معك ؟

  إذا لم تتحقق فسوف تستطيع في شهر ديسمبر

 من خالل األحتفال املزدوج حتقيق جميع أحالمك

معنا !

،  ال يزال ما يقرب من شهرين عيل إنتهاء عام 2019 

الذين متنوها الجميع  رغبات  و  أحالم  تحققت   فهل 

 عند بداية هذا العام ؟ هل أنت رايض عيل ما توصلت

 له عند إنتهاء العام ؟ عيل أي حال أنا مل يتبقي يل سوي

 "رضب وجهي " ،وذلك بسبب عدم تحقيق األمنيات

، لألسف عام العام  التي متنيتها يف بداية  الرغبات   و 

عام إلينا  يقرتب  لكن  و  اإلنتهاء،  من  يقرتب   2019 

ا فشيئ . 2020 شيئً

و األمنيات   ! للخوف  داعي  ال  و   ! للقلق  داعي   ال 

 الرغبات التي متنيتوها يف بداية العام سوف يساعدك

خالل عجامن  بإمارة  الصيني  السوق  تحقيقها   عيل 

تيح لك الفرصة للوصول إيل ذروة  شهر 12 ، وسوف يُ

الوطني اليوم  يوافق  فعندما   . رغباتكم  و   أمنياتكم 

 لدولة اإلمارات العربية املتحدة نفس يوم رأس السنة

 امليالدية ،فسوف يكون األحتفال هذا السنة  بالنسبة

للسوق الصيني بإمارة عجامن هو "أحتفال مزدوج" !

الوطني بالعيد  لإلحتفال"  األستعداد  تم  اآلن   ومن 

ذلك ومبناسبة   ،  " املتحدة  العربية  اإلمارات   لدولة 

 سوف يكون هناك فرصة ذهبية لكسب العديد من

،وستصل بأكمله  الشهر  مدار  عيل  النقدية   الجوائز 

 قيمة الجوائز إيل 10000يوان نقًدا ، وسيكون التحدي

بالجائزة للفوز  الجديدة  السنة  رأس  عشية   النهايئ 

رشوط عيل  تعرفوا  و  سارعوا  املقدمه.   النقديه 

املسابقة وكيفية اإلشرتاك و ما هي املسابقة !
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قام احتفاالً يف السوق الصيني يف  إمارة  يف  اليوم الثاين من كانون األول )ديسمرب( ، سوف تحتفل دولة  اإلمارات العربية املتحدة  بعيد ميالدها الثامن واألربعني وسيُ

 عجامن. ويف ذلك الوقت ، ستُقدم عروض الغناء والرقص إحتفااًل بالعيد الوطني ، وسيتم تجهيزكعكة ضخمة تليق بالعيد الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة

 ، وسيتم قطعها أثناء "األحتفال املزدوج" ، وسيكون شعار ذلك الحفل هو أن نأمل يف أستمرار العالقات الدبلوماسية بني دولتي جمهورية الصني الشعبية و اإلمارات

العربية املتحدة .

 رقم1. بداية اإلنطالق –اليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة

رقم 2. عروض الشهر املجنونة – جوائز نقدية عديدة

صحيًحا هذا   ! محرًجا  تكن  ال  ؟  صحيًحا  هذا  هل  نقود؟  ستُمطر   ! نقوًدا  السامء  مُتطر  ،سوف  معنا   ركز 

 ,فالجميع سوف يكون لديه فرصة للكسب سواء صغريًا أم كبريًا ، هل اللعب يف هذه املسابقة سوف يساعدنا

ا ؟ يا لها من مسابقة مثرية ، ال يسعني إال أن أقول أننا  عيل كسب دمية فقط !هل ميكننا كسب نقود حًق

متحمسون للغاية .

 وذلك يف شهر كانون األول )ديسمرب( بأكمله ، عندما تشرتي  مشرتيات بقيمة 300 درهم من السوق  الصيني

 بإمارة عجامن ، فيمكنك التوجه إيل مكتب اإلستقبال و املشاركة يف مسابقة "كسب النقود" ،وذلك يف غضون

الوقت املحدد ،سيكون متاح أمامك 10000يوان جائزة نقدية .



رقم 3. كرنفال األسبوع – تحدي الوسائد

 رقم 4. السنة الجديدة – التحدي النهايئ

يومي ففي   ، العام  هذا  لإلحتفال  كواجهة  بإمارة عجامن  الصيني  السوق  تقديم   تم 

 14 ديسمرب و 28ديسمرب ،سوف تُقام مسابقتان "معركة القتال بالوسائد " ، ستجعلك

 تشعر بالسعادة وكأنك ريشة تحلق يف السامء فرًحا ،أطلق العنان لنفسك يف عام 2020

 القادم !

يشعرون الناس  تجعل  سوف  املكان  أنحاء  جميع  يف  تنترش  التي  الوسائد  أن   حيث 

بالراحة يشعرون  سوف   املنافسة  يف  يشاركون  سوف  الذين  واألشخاص   ،  بالسعادة 

 والسعادة ، وسوف يجلبون الحظ السعيد عند قدوم العام الجديد ويفوزون بجوائز

نقدية  بقيمة 1000 درهم نقًدا  وجوائز آخري .

 يف 31 ديسمرب ، عشية رأس السنة امليالدية يف

سيكون هذه  ، بإمارة عجامن  الصيني   السوق 

 املرة لدينا طريقة مختلفة للعب واملرح ، أنه

 "التحدي النهايئ" ،يوجد جوائز نقدية والعديد

انتظارك يف  اآلخري  املتميزة  الجوائز   من 

لتقسيمها!

ليلة فلنحطّم  هيا    ، يدك  متناول  يف   الحلم 

ا ممتعاً  رأس السنة ، ونعد الجميع بقضاء وقتً

 للغاية ، شاركونا الفرحه فنحن نرحب بالجميع

 و يف أنتظاركم جميًعا ، هيا انطلقوا وال تفوتو

ا هذه الفرصه!

الكرنفال" كل هذا املزدوج" و "شهر   "األحتفال 

 يف شهر ديسمرب ، السوق الصيني بإمارة عجامن

يف إنتظارك لإلحتفال !
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 يف يوم السابع والعرشون من شهرنوفمرب ، قام السوق الصيني

لإلستثامر الحرة  عجامن  منطقة  مع  بالتعاون  عجامن    بإمارة 

العربية اإلمارات  دولة  تأسيس  عيل   48 الـ  بالذكرى   باإلحتفال 

جمهورية دولتي  بني  الدويل  التعاون  إطار  يف  وذلك   ،  املتحدة 

. حيث حرض هذا املتحده  العربية  اإلمارات  و  الشعبية   الصني 

السيد الحرة لالستثامر  اًل من مدير منطقة عجامن  كُ  االحتفال 

 بشري، ونائب مدير التسويق والعالقات العامة السيد رأفت ، و

 مدير عام الرشكة العربية السعودية للتجارة السيد وانغ ليانغ

 بينغ  ، كام حرض نائب املدير العام السيد تشو ون هوى ، والعديد

من الضيوف اآلخرون.

 و أثناء االحتفال ،قام السيد لوه فينغ املدير العام للسوق الصيني

، وقد الحفل  بداية  أثناء  بإلقاء خطاب ترحيبي   بإمارة عجامن 

 وضح السيد لوه فينغ يف خطابه إن هذا العام  سيوافق الذكري

، املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تأسيس  ال48عيل   السنوية 

دولتي بني  الدبلوماسية  العالقات  تأسيس   ال35 عيل   والذكري 

بفضل دعم انه  ، كام وضح  املتحدة   العربية  واإلمارات   الصني 

 املنطقة الحرة لإلستثامر أستطاع السوق الصيني بإمارة عجامن

 عيل تحقيق اإلنجازات التي توصل إليها اليوم و النجاح املبهر

 الذي وصل إليه اليوم.  وهذا بالتايل ساعد رواد األعامل يف السوق

 الصيني  عيل العمل بجد مع جو ملئ بالسالم ،كام متني للجميع

 يوماً سعيًدا  نيابة عن جميع املوظفني الذين يعملون يف السوق

الصيني .

عىل الخامس  العام  هو  العام  هذا  إن  بشري  السيد  وضح    كام 

  التوايل الذي يحتفل فيه كل من السوق الصيني واملنطقة الحرة

، وبسبب املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الوطني  باليوم  ا   مًع

 العمل املشرتك بني إدارة السوق الصيني ومسؤويل املنطقة الحرة

 لإلستثامر فأصبح األحتفال يظهر بهذا الشكل املبهر و املرُشف

 ، كام وضح انه بفضل الجهود املشرتكة لُكال من الطرفني ،فذلك

سيؤدي إيل ذيادة نفوذ و أرباح السوق الصيني بإمارة عجامن .

اإلمارات لدولة  الوطني  النشيد  بإلقاء  الضيوف  جميع   وقام 

بقص قاموا  كام  الكعكة،  قطع  يف  وشاركوا   ، املتحدة   العربية 

 الرشيط املخصص بإفتتاح “الحفل املزدوج” ، وبعد قص الرشيط

 ، بدأت العروض املجهزة  خصيًصا لهذا “األحتفال املزدوج”  لعام

السوق قام  . حيث  الحفل  منصة  ا عيل  رسميً بالصعود    2019 

 الصيني منذ خالل أكرث من شهر من التدريبات الكثيفة تجهيزًا

املُنظم هو  الصيني  السوق  أن  حيث   ، املزدوج  الكرنفال   لهذا 

الصيني السوق  مسؤويل  فكانوا  الضخم،  الحفل  لهذا   الرسمي 

الحفل يف أفضل صورة مثالية  يسعوا جاهدين إيل تنظيم هذا 

 ، ألن مام ال شك فيه أن هذا التنظيم سوف يؤثر باإليجاب عيل

 تفاعل العمالء و املستثمرين  تجاه تعاملهم مع السوق الصيني

فيام بعد .

املستهلكون يستطيع   ، ديسمرب   30 إىل  نوفمرب   28 منذ   حيث 

برشاء قيامهم   عند  وذلك  النقود”  “إلتقاط  نشاط  يف   املشاركة 

 مشرتيات بقيمة 300 درهم من السوق الصيني بإمارة عجامن ،

 كام ميكنهم جمع 100000 يوان نقًدا يف أي وقت.  وأثناء األحتفال

 ، ظهرألول مرة مدي تفاعل الضيوف تجاه نشاط “إلتقاط األموال

اًل من السيد بشري و السيد رأفت وباقي الجمهور  “ ، كام قام كُ

 الذين حرضوا الحفل باإلشرتاك يف هذا النشاط مام أدي إيل رفع

 تفاعل تجاه هذا النشاط  إىل ذروته، ويف النهاية شارك الجميع

 بالجلوس مًعا عيل وليمة كبرية أثناء عرض العروض األستعراضية

املتحدة العربية  اإلمارات  لدولة  الوطني  بالعيد  أحتفااًل   وذلك 

 املوافق 2 من ديسمرب ،فكل هذا جعل الجميع  يستمتعوا بهذا

الحفل الباهر .

 و يف صباح يوم 28 نوفمرب ،  بدء السوق الصيني بإمارة عجامن الحرة

 باألحتفال  بالعيد الوطني برفقة العديد من األغاين العربية املميزة

للسوق العام  املدير  نائب   ، وي  فانغ  السيد  من  اًل  كُ قام   . حيث 

 الصيني بإمارة عجامن ،و السيد وتشنغ لوه ، مدير العالمة التجارية

  ،بتقديم  متثال منحوث عيل شكل النرس و ميدالية تذكارية مبناسبة

 اليوم الوطني إىل املدير العام للمنطقة الحرة االستثامرية السيدة

 فاطمة ، و مديراالستثامر السيد بشري

 ومن الجدير بالذكر أن موقع هذا الحفل يتكون من سبع مقصورات

 ، أي تشري إيل السببع إمارات التي توجد داخل دولة اإلمارات العربية

 املتحدة ، وسيحصل كل ضيف حارض عىل "جواز سفر" ، وذلك ليأخذ

 الضيوف جواز السفر إىل كل منصة ليستمتع بالخصائص املوجودة

 يف كل إمارة عيل ِحده ، فهذا جواز السفر يعترب مبثابة جواز "مرور عرب

 الحدود"، وقد قام املدير العام للسوق الصيني بإمارة عجامن السيد

 لوه فينغ بقيادة هذه التجربة وقد قام بعمل جولة إستكشافية يف

 السبع إمارات التي توجد داخل موقع اإلحتفال ، وقام باإلستمتاع

 مبميزات كل إمارة و تذوق األطعمة العربية الخفيفة التتي تتميز

 بها كل إمارة ، وقام بالجلوس داخل الخيام وتبادل أطراف الحديث

و الدردشة مع األصدقاء .

عد عام 2019 هو الذكرى الخامسة والثالثني عيل إقامة العالقات  فيُ

 الدبلوماسية بني الصني واإلمارات العربية املتحدة ، حيث ترغبب

إىل بإرسال أطيب متنياتها  إمارة عجامن   الصيني يف  السوق   إدارة 

املتحدة العربية  اإلمارات  ودولة  لإلستثامر  الحرة   منطقة عجامن 

 بخصوص عيدها الوطني ، ومتنت لدولة اإلمارات العربية املتحدة

بني الدبلوماسية  العالقة  و  الصداقة  دوام  ، ومتنوا  ا  أكرث إرشاقً  غًدا 

الصني و اإلمارات العربية املتحدة إن تدوم إيل األبد .
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 "أحتفال مزدوج" مبناسبة الذكرى ال 48 علي تأسيس

دولة اإلمارات العربية املتحدة

و علي تأسيس العالقات الدبلوماسية بني الصني و اإلمارات العربية املتحدة



القرآن فهم   عيل  املسلمني  وتحفيز  تشجيع  أجل   من 

قراءة فن  إثراء  ولتشجيع   ، صحيحة   بطريقة   الكريم 

للشعب الثقافية  الحياة  وإثراء   ، البديع  الكريم   القرآن 

 املسلم ، وتعزيز التفاهم املتبادل بني املسلمني يف جميع

تم  ،  2019 لعام  أكتوبر   27 يوم  ففي صباح  العامل.   أنحاء 

 بنجاح عقد املؤمتر الصحفي الثالث عرش ملسابقة تحفيظ

للقرآن إمارة عجامن  التي استضافها مركز  الكريم   القرآن 

 يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وأنعقدت هذه املسابقة

 يف فندق ساري بإمارة عجامن ، وتم تعيني مدينة عجامن

 الصينية رسمياً كاملنظم الرسمي لتنظيم هذه املسابقة ،

 ودعا السوق الصيني بإمارة عجامن الحي الحضور باعتباره

املنظم الرسمي .

 و قدم رئيس مركز القرآن السيد حسني الحامدي ، تفاصيل

هي القرآن  قراءة  مسابقة  أن  وذكر  ومعايريها.   املسابقة 

تقدمه التي  الدعم  بفضل  وذلك   ، العام  هذا  يف   الثالثني 

وكذلك  ، املستويات  جميع  عىل  واملنظامت   الحكومات 

 املشاركة الفعالة للمواطنني املسلمني من مختلف البلدان

 واملناطق. و يف هذه املسابقة ، هناك 6 فرق سوف تشارك

 هذه املره ، من السوق الصيني يف إمارة عجامن )املجموعة

 الصينية( ، وجامعة عجامن )مجموعة الشباب( ، و مجموعة

النسائية واملجموعات   ، األطفال  ومجموعة   ، السن    كبار 

عرب التسجيل  للمشاركني  وميكن   ، املهنية  واملجموعات   ، 

املسابقة ستبدأ  و  املسابقة.  هذه  يف  للمشاركة   اإلنرتنت 

28 يف  املسابقة  وستقام  ديسمرب   14 يف  األوىل   التأهيلية 

 مارس 2020.و سيكون هناك 22 فئة مختلفة من الجوائز

يف هذه املسابقة ، ومن املتوقع مشاركة 2500 مشارك.

 و أشارت مديرة مؤسسة عجامن لألعامل الخريية ، األمرية

األصيل الهدف  أن  إىل   ، النعيمي  الله  بنت عبد   شها عزة 

التضامن اإلسالم ونرش  بر  تعزيز  الثقايف هو  القرآن   ملركز 

بفعالية األساسية  الروح  وتوجيه  والتسامح.   والسالم 

تعاليم لفهم  العرقية  املجموعات  جميع  من   املسلمني 

 الدين اإلسالمي بشكل صحيح ، ويستخدم القرآن كوسيلة

واملعتقدات الثقافات  حول  والحوار  التسامح   لتعزيز 

والقيم املتناغم  التطور  وتعكس   ، املختلفة   واألعراق 

العربية املتحدة.  االجتامعية املنفتحة والشاملة لإلمارات 

ساد الذي  التسامح  روح   مع  متاًما  متوافق  أيًضا  هذا   و 

نجاح مساعدة  يف  تساهم  أن  متنت  9102.و  عام   طوال 

والتبادالت اإلسالمية  الثقافة  تعزيز  ، و يف  املنافسة   هذه 

يف متنت  ،كام  العرقية  املجموعات  مختلف  بني   الثقافية 

أن تساهم بشكل بارز يف بناء مجتمع متسامح وموحد.

 وقام السيد فانغ ويي ، نائب املدير العام للسوق الصيني

 بإمارة عجامن الحي بتوجيه الشكر للمنظمني والضيوف

 الحارضين يف هذا الحد، حيث وضح انه منذ افتتاح السوق

الصيني السوق  إدارة  فقامت   ، عجامن  إمارة  يف   الصيني 

للمستهلكني الجودة  عالية  ومنتجات  خدمات   بتقديم 

أيًضا  يف جميع اإلدارة  تساهم   كام   ، الصيني  السوق   يف 

إدارة ، تتعاون  املثال  ، عىل سبيل   النشاطات اإلجتامعية  

 السوق الصيني مع املستشفيات املحلية لتوفري فحوصات

، الخريية  املؤسسات  ملبيعات  والرتويج   ، مجانية   طبية 

أن للجميع  ويي  فانغ  السيد  فوضح  التربعات.   وتنظيم 

 هذه هي مسؤوليتنا االجتامعية للرشكات كمرشوع متثييل

": قائاًل  سعادته  عن  عرب  كام  والطريق".  "الحزام   ملبادرة 

 يسعدنا و يرشفنا أن نكون الجهة املنظمة لهذا الحدث ،

 وسنتعاون بشكل كامل وبعناية يف تنظيم التبادل الثقايف

بني الصني والدول العربية واإلسهام فيه".

 و خالل املؤمتر الصحفي ، عندما سأل السيد مو روينان ،

 ممثل عن السوق الصيني يف عجامن ، عام إذا كان سيكون

 هناك مزيد من التعاون مع السوق  الصيني أم سيكتفوا

ا  ، أجاب  السيد حسني قائاًل : "التعاون يً  بهذا القدر حال

 سيكون بداية ، و سنفتتح بعد ذلك  مركز ثقايف لتعلبم

 القارآن الكريم يف السوق الصيني يف إمارة  عجامن ، والذي

، الصيني  السوق  يف  املساجد   ميدان  من  بالقرب   يقع 

 وسيكون اساًسا يف الثقافة العربية و اإلسالمية ، وسيخدم

 املسلمني واملواطنني من جميع البلدان واملجتمعات التي

أن املتوقع  من  و   . الصيني  الحسوق  يف  وتعيش   تعمل 

 يصبح الناس يف جميع البلدان وجميع املجموعات العرقية

، اإلسالمية  الثقافة  حامل  خالل  من  وتناغاًم  اتحاًدا   أكرث 

 وأن يروجوا بعضهم بعًضا ويساعدوا بعضهم بعًضا ، وأن

يصبحوا جزًءا من حياتنا ومعتقداتنا.

لنرش مهمة  آلية  الثقايف  اإلسالمي  عجامن  مركز   يُعد 

  وتوجيه املسلمني يف كل مكان ، وسوف يعمل عيل  توجيه

 وتنسيق املعايري واألخالق السلوكية للمسلمني يف حياتهم

. الجميع  التناغم بني  التطرف وتشجيع  ، ورفض     اليومية 

التسامح تشكيل  سياق  يف  والحكمة.  السالم  إىل   والدعوة 

والتعددية الشعوب  بني  جرسًا  يصبح  فسوف   ،  واالحرتام 

الثقافية.

القرآن الكرمي  جناح املؤمتر الصحفي امُلنعقد ملسابقة 

  الدورة الثالثة عشر امُلقامة في إمارة عجمان
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  مؤمتر تبادل خبرات رواد األعمال في إمارة عجمان

سنة التسامح

 يف مساء يوم 31 أكتوبر 2019 ، تم بنجاح عقد مؤمتر تبادل
 خربات رواد األعامل يف السوق الصيني بإمارة عجامن. حيث
اًل من نائب رئيس  مجلس إدارة اإلتحاد  حرض هذا املؤمتر كُ
يونغ لو  مجموعة  رئيس  و    ، ليونغ  وانغ  السيد   الدويل 
 اإلماراتية ، واملدير الدائم لغرفة التجارة السيد لياونينغ ، و
 السيد تشن شيا  رئيس مجلس إدارة رشكة امللك ناتشورال
يف مشهور  أعامل  رجل  وهو   ، فازنغ  لني  والسيد   ،  بيويت 
األعامل رجال  من  العديد  إيل  باإلضافة   ، الصيني   السوق 
 املستثمرين يف دولة اإلمارات العربية املتحدة . حيث كان
 السيد  لوه فنغ  املمثل الرئييس للمكتب التمثييل لوزارة
 التجارة يف مقاطعة هونان يف الرشق األوسط واملدير العام
لضيوف املستضيفني  بإمارة عجامن هام  الصيني   للسوق 
اإلستثامر لنجاح  مهمة  خطوة  يعترب  االجتامعالذي   هذا 
أولت املتحدة.حيث  العربية  اإلمارات  دولة  يف   الصيني 
 وزارة العدل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وقسم رشطة
 عجامن أهمية كبرية لهذا املؤمتر الفعال وقدمت دعامً قوياً
والدعاية األخبار  األخبار يف قسم  قام محررين  ، كام   لهم 
بإجراء املتحدة  العربية  اإلمارات  الداخلية يف دولة   بوزارة 

تغطية تلفزيونية مبارشة لهذا املؤمتر
 

بإفتتاح فقام   ، املرشف  أنه  فينغ  لوه  السيد   وبصفة 
عاًما  35 قبل  الدبلوماسية  العالقات  إقامة  ومنذ   ،  املؤمتر 
اآلالف مئات  بدأ   ، البلدين  حكومتي  من  قوي  بدعم   ، 
يف تجارية  بأعامل  القيام  يف  الصينيني  املستثمرين   من 
مختلفة صناعات  يف  وشاركوا   ، املتحدة  العربية   اإلمارات 
 مثل االقتصاد والتجارة والسياحة والتموين. يف النشاطات
الذين املغرتبني  الصينيني  عدد  زاد  ،و  املحلية   االقتصادية 
إليها والسفر   . املتحدة  العربية  اإلمارات  إيل   يسافرون 
ا بعد عام ، وقد تجاوز اآلن إجاميل عدد الصينيني  يذداد عاًم
 الذين استقروا يف اإلمارات العربية املتحدة حوايل ما يقرب
 من  300000 مواطن صيني . ويرجع ذلك إىل سياسة دولة
 اإلمارات العربية املتحدة املفتوحة واملتسامحة ، مام ميّكن
 املستثمرين من مختلف البلدان تكوين عائلة كبرية لهم
 يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وبالتايل يساعدهم عيل

ا لهم. العمل يف جو مهيئ نفسيً

 و أثناء املؤمتر تحدث السيد وانغ ليونغ بحامس عن تجربته
 الشخصية ، فقد جاء إىل اإلمارات العربية املتحدة يف عام
املتحدة العربية  اإلمارات  اآلن يف  إيل  يعمل  ومازال   2006 

ا . و خالل هذه الفرتة  ويعيش فيها منذ حوايل13 عام تقريبً
 ، شارك شخصيا يف بناء العديد من املباين والبنية التحتية
 الشاهقة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ، وشهد التطور
املجتمع يف  بعمق  ودمجها   ، اإلمارايت  لالقتصاد   الرسيع 
جذب وذلك   ، املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يف    السائد 
العامل ، حيث أنحاء دول   العديد من األصدقاء من جميع 
 بيئة دولة اإلمارات العربية تتمتع بالتسامح و التطور و

األندماج و األنفتاح .

السيدة فاكنت   ، ليونغ  وانغ  السيد  حديث  إنتهاء   وعند 
ملشاركة ذلك   من  أكرث  اإلنتظار  تستطيع  ال  شيا    تشن 
منتجات أدارت   ،  2008 عام  يف  حيث   ، الخاصة   تجربتها 
بإمارة الصيني  السوق  يف  الشعر  وتصفيف   التجميل 
 عجامن ، وشعرت بعمق بدعم حزب إدارة املدينة الصيني
 ألصحاب املشاريع. و مع املعرض العاملي  الذي سيبدء يف
 عام 2020 القادم، وبسبب الجهود املشرتكة للمستثمرين
 من جميع أنحاء العامل ، فتعتقد أنها ستكون هناك املزيد
العربية اإلمارات  دولة  يف  االستثامر  فرص  من   واملزيد 

املتحدة وسيذيد شعور اإلنتامء أكرث و أكرث .

القول ميكن  أنه  وإثارة  بحامس  فازنغ  لني  السيد  وضح   و 
الوئام هي نفسها الصينية وثقافة  التسامح والتقاليد   إن 
 هنا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ، حيث ستكون هذه
 السنة هي سنه التسامح ، وستكون مبثابة مبادرة وطنية
الثقافات مختلف  من  للناس  متناغم  مجتمع   إلنشاء 
 واألديان يف جميع أنحاء العامل. حيث ساعدت االسرتاتيجية

وتطوير رفع  يف  الطريق"  و  "الحزام  لـمرشوع   العظيمة 
 العالقات الدبلوماسية الصينية العربية إيل مستوي متقدم
 .جوسيبدء عرص جديد، وبإعتبارنا شهود ومستفيدين من
للتبادالت وصل   حلقة  أيًضا  نكون  أن  فيجب   ،  التاريخ 
 الثقافية واالقتصادية بني  دولتب الصني واإلمارات العربية
 املتحدة ، وأن نساهم يف تطوير مرشوع "الحزام والطريق"،

و بناء جرس للتواصل والتفاهم بني الشعبني.

 حيث كان الضيوف يتفاعلون بشكل ُملفت لإلنظار يف هذا
ا مًعا ،  كام شارك العديد ا و حيويً  املؤمتر ،وكان الجو جديً
 من رواد األعامل مشاعرهم يف العمل والعيش يف اإلمارات

العربية املتحدة ودفعوا جو التبادل إىل ذروته.

 أعرب مقر رشطة عجامن عن امتنانه وحصوله عىل جائزة
سفري سنة التسامح

اإلمارات لدولة  الخامسة  السنة  كانت   ،  2019 عام  يف   و 
لـ استمرار  هو  هذا  التسامح.  سنة   - املتحدة   العربية 
 لنجاح الشيخ ذايد للعام املايض ، حيث يرث قيم التسامح
بني الراحلون  املؤسسون  اآلباء  أنشأها  التي   والتعايش 
الهدف من ذلك املتحدة. و  العربية  اإلمارات   سكان دولة 
عاصمة إىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تحويل   هو 
 متسامحة ، ومن خالل تعزيز الحوار بشكل شامل وتنفيذ
 التدابري اإليجابية ، سنشجع التعايش املتناغم بني األشخاص

من خلفيات ثقافية وجنسيات مختلفة يف املجتمع.



 مؤمتر قانون الشركات الصينية اخلاصة الذي ُعقد في

اإلمارات العربية املتحدة

قد قام مركز عجمان خلدمات الترجمة واألعمال القانونية في إمارةعجمان بترجمة هذا املؤمتر

 يف يوم 20 نوفمرب لعام 2019 ، حرض رواد األعامل الصينني

إمارة يف  االستثامر  خدمات  صناعة  قانون   " حول   مؤمتر  

لهذا الفورية  الرتجمة  توفري خدمات  تم  . حيث   عجامن" 

 املؤمتر باللغتني العربية والصينية يف مركز عجامن للرتجمة

القانونية وخدمات الرتجمة.

 حيث أرسل مكتب التنمية االقتصادية يف عجامن ، واإلدارة

 العامة للرشطة ، والحكومة البلدية ، ومكتب الهجرة ، و

 وزارة العمل ، و وزارة الصحة ممثلني عن املسؤولني إلبالغ

يف األعامل  قطاع  مباين  مبتطلبات  الصينيني   املستثمرين 

 صناعة الخدمات من منظور إداراتهم، و متطلبات التأشرية

واإلجابات الرقابة  ونظام  الخدمات  نوع   ،ومتطلبات 

الصينيون املستثمرون  طرحها  التي  لألسئلة   التفصيلية 

الذين حرضوا االجتامع.

الصينيون املستثمرون  فهم   ، االجتامع  هذا  خالل  من   و 

 القوانني واللوائح املحلية ، وكذلك نظام املراجعة والتفتيش

 ، وقاموا بإنشاء آليات اتصال مع مختلف اإلدارات اإلدارية

التنمية مكتب  رئيس  وضح  حيث  عجامن.  إمارة   يف 

املشكالت حل  عىل  سريكز  إنه  عجامن  بإمارة   االقتصادية 

التي يعانوا منها املستثمرون الصينيون.

 وكان  السيد يانغ دونغ لونغ ، رئيس مركز خدمات الرتجمة

لهذا الفوري  املرتجم  مبثابة   ، لدينا  القانونية   والرتجمة 

 املؤمتر ، وقد حظي مستوى الرتجمة الدقيق والسلس من

جميع من  باإلجامع  باإلشادة  والعربية  الصينية   اللغتني 

الصينيني. واملستثمرين  إمارةعجامن  حكومة   مستويات 

 حيث قامت إدارةالسوق الصيني بإمارة عجامن مبساهمة

و االقتصادي"،  للتطوير  عجامن  "وكالة  مؤمتر  يف   خاصة 

الصيني السوق  بها  قام  التي  الخاصة  للمساهمة   تقديراً 

االقتصادية للتنمية  فقام مكتب عجامن   ،  بإمارة عجامن 

ا تقديرًا ملساهمته  مبنح السيد ليانغ دونغ لونغ كأًسا ذهبيً

يف نجاح هذا املؤمتر.

 ومن الجدير بالذكر أنه تأسست الدائرة القانونية للعالقات

ا  العامة للسوق الصيني بإمارةعجامن يف عام 4102 ميالديً

بإمارة عجامن الصيني  للسوق  القانونية  الدائرة  لدي    ، و 

الحكومية.  حيث العامة  العالقات   ثروة كبرية من موارد 

 منذ تأسيسها و هي تقوم برتجمة مختلف أنواع الوثائق

 القانونية مثل الرتاخيص ، و التوكيالت القانونية ، وتقديم

بتقدير حظيت  وقد  الالزمة،  الداعمة  املستندات   جميع 

،و عجامن  إمارة  يف  الحرة  املنطقة  من  اًل  كُ ِقبل  من   كبري 

،و الصناعة والتجارة  ، و وزارة  الرئييس  التنفيذي   املكتب 

، حازت عىل الوقت نفسه  الشؤون االقتصادية. ويف   وزارة 

 ثناء وتقدير من جميع الرشكات الكربى يف دولة اإلمارات

العربية املتحدة .

جهده جميع  القانونية   للرتجمة  مركزعجامن  يُكرس   و 

الصينيون املستثمرون  يواجهها  التي  املشكالت  حل   يف 

 أثناء عمليات االستثامر ، وذلك لتجنب املخاطر القانونية

خدمات مركز  يوفر  وسوف  االقتصادية.  الخسائر   وتقليل 

 الرتجمة الفورية  ذومستوي الجودة العالية ترجمة فعالة

 للغة والنص للوحدات والرشكات من و إيل اللغتني العربية

التبادالت االقتصادية أكرث سالسة  و الصينية ، مام يجعل 

وتواصاًل مع اآلخرين ، مع متنياتنا بالنجاح الباهر !

 مدير مركز اخلدمات

التعاون التجاري املشرتك

 يانغ دونغ لونغ
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 القي املدير العام للسوق الصيني بإمارة عجمان السيد

 لوه فينغ خطاًبا رائًعا أثناء حضوره الدورة الثالثه ملنتدي

 تطوير األمن بإمارة عجمان

ُعقدت الحايل،  نوفمرب  شهر  من  عرش  الثامن  اليوم   يف 

إمارة املستدامة يف  األمنية  التنمية  الثالثه ملنتدي   الدورة 

إرشاف تحت  املنتدي  هذا  تنظيم  كان  حيث   ،  عجامن 

املنتدي ممثلون من جميع ،و حرض   مقر رشطة عجامن  

هذا حرض  كام   ، عجامن  إمارة  يف  اإلدارية    املستويات 

ايًضا   املنتدي ممثلون عن قطاع األعامل. و حرض املنتدي 

اًل من رئيس مكتب رؤساء إمارة عجامن ، واألمري الشيخ  كُ

، عجامن   ملقر رشطة  العام  القائد  ايًضا  و حرض   ،  ماجد 

 واللواء الشيخ سلطان. ومن الجدير بالذكر أن السيد لوه

 فينغ املدير العام لفرع السوق الصيني بإمارة عجامن هو

 املمثل الوحيد للمؤسسات املدعومة من الصني ، والرشيك

 االسرتاتيجي لقيادة رشطة إمارة عجامن ، حيث قام السيد

ا رائًعا . لوه فينغ أثناء حضوره لهذا املنتدي بإلقاء خطابً

 ويف أثناء كلمته ، وضح السيد لوه فينغ إنه يف ظل الجهود

عجامن إمارة  يف  الحكومة  إدارات  جميع  تبذلها   التي 

أن إيل  أدي  فهذا   ، عجامن  إلمارة  الرشطة  مقر  وخاصة   ، 

املركز ، وأصبحت  إمارة عجامن آمنة  ومستقرة   أصبحت 

جميع بعمل  ليقوموا  األجانب  للمستثمرين   املُفضل  

بالذكر الجدير  . ومن  أو قلق   االستثامرات دون أي خوف 

 ايًضا ، من خالل رعاية ودعم الحكام وصاحب السمو املليك

 ،فذلك أدي إيل تطور السوق الصيني بإمارة عجامن بسالسة

 شديدة دون حدوث أي عوائق و مشاكل وخيمة وبالتايل

أصبح منوذًجا فقد   ، للغاية  رائعة  نتائج  تحقيق   استطاع 

املنطقة مع  االندماج  يف  األجنبي  عجامن  الستثامر  ا   مثاليً

نجحوا كلام  الصيني   السوق  مسؤويل   املحلية.فأصبح 

، أثقل  و  أكرب  عليهم  املسؤولية  أصبحت  كلام   وتقدموا 

الجميع ظن  ُحسن  عند  يكونوا  أن  عيل  قادرين   ليكونوا 

ا يف طليعة أولويات ا ، حيث أن وضع التنمية يأيت دامئً  دامئً

باإلشرتاك الصيني  السوق  وقام   . الصينية  الرشكات   إدارة 

 يف إجراء تدريبات سنوية بشأن السالمة مع إدارة الرشطة

 العامة ، وذلك بتوجيه من إدارة رشطة إمارة عجامن ،حيث

 قام السوق الصيني  بإجراء تدريبات بإنتظام عىل السالمة

املمتلكات و حامية  واملنتزهات   للموظفني  الحرائق    من 

 ؛كام عملوا عيل  التحقق بإنتظام من معدات السالمة من

للقضاء اإلستثامر   منطقة  يف  السالمة  ومنشآت   الحرائق 

بشكل تحدث  أن  املمكن  من  التي  الخفية  األخطار   عىل 

املقام الصيني تضع يف  السوق  إدارة  ، فكانت   غري متوقع 

و األشخاص  لسالمة  الكاملة  الحامية  أولوياتها  من   األول 

املمتلكات الخاصة و العامة .

 وأشار السيد لوه فينغ ايًضا إىل أنه أثناء التعاون مع مقر

السوق داخل  الجميع  يشعر  أن  ميكن   ، عجامن   رشطة 

ا مببدأ "سالمتك هي دامئً تلتزم  الرشطة  بأن   الصيني متاًما 

 هدفنا ، وسعادتك هي رؤيتنا" ، حيث بذلت حكومة إمارة

، املستثمرين  تعزيز حامية  أجل  من  كبريًا  جهًدا   عجامن 

وخلق بيئة إجتامعية آمنة و مستقرة و متناغمة .

 كام وضح السيد لوه فينغ إن السوق الصيني بإمارة عجامن

الحكومة مستويات  جميع  مع  للعمل  استعداد   عىل 

آمن لبناء مجتمع  وذلك   ، الكربى يف عجامن   واملؤسسات 

ومبتكر وسعيد   نزاعات  بال  و  وسليم  وشامل   ومفتوح 

ومتطوريف إمارة عجامن .

، عجامن  إمارة  رؤساء  مكتب  رئيس  قام  املنتدي  أثناء   و 

 واألمري الشيخ ماجد ، و رئيس دائرة رشطة عجامن ، واللواء

 الشيخ سلطان بتقديم جائزة السالمة املستدامة إىل السيد

لوه فينغ  املدير العام لفرع السوق الصيني بإمارة عجامن.

ديسمرباألحد36



 "دعوة السيد لوه فينغ املدير العام للسوق الصيني بإمارة

 عجمان حلضور مؤمتر بعنوان"نحو غًد مشرق

، أشار السيد بان يك مون إىل  وأثناء إلقاء خطابه الرئييس 
جغرايف مبوقع  تتميز  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة   أن 
 متميز ،حيث  تقع عند تقاطع قارة آسيا وأوروبا وأفريقيا
 ، وهذا املوقع الجغرايف يعترب "مفرتق طرق" يف جميع أنحاء
شهدت األخرية  السنوات  ويف   ، الجغرايف  باملعنى   العامل 
التجارة مثل  مجاالت  عدة  يف  جديدة  تغيريات   األسواق 
العالقات وصلول  السياسية.وبسبب  والجغرافيا   الدولية 
اجتمعت الخالف  . وبسبب هذه   أيضا إيل "مفرتق طرق" 
يف أنعقد  الذي  غًد مرشق  نحو  مؤمتر  يف  العاملية   النخب 
مناقشة هو  األجتامع  هذا  هدف  وكان   ،) 2019لعام   )ديب 
املنفعة لتحقيق  الفرص  ، وتبادل  والتنمية  التعاون   سبل 
 املتبادلة وللوصول إيل مستوي متقدم يف جميع املجاالت، و

ملناقشة حلول جميع األزمات و املشاكل .

الرغم من أن بعض انه عىل  لبان يك مون  السيد   ويعتقد 
 البالد يف السنوات األخرية كانت متيل  كانت متيل إىل حامية
 مصالحها التجارية الخاصة ، إال أنه يف النمط العام للتنمية
الدافعة القوة  هام  واملشاركة  التعاون  يزال  ال   ،  العاملية 
التعاون فقط  ؛  الدولية  االقتصادية  للتنمية   الرئيسية 
املتبادلة املنافع  جميع  يحققوا  أن  ميكنهم   واملشاركة 
 ،وبالتايل سيتحقق الفوز املشرتك ؛ ومام الشك فيه ايًضا ان
 من خالل التعاون واملشاركة ميكننا توفري املوارد ذو الجودة
 العالية لجميع األطراف، وذلك سيساعدنا يف التغلب عىل
 جميع املشاكل املختلفة التي من املمكن مواجهتها أثناء

تنمية االقتصاد العاملي.

الذين املستثمرون  طرحها  التي  األسئلة  مواجهة   وعند  
، األجتامع   هذا  ليحرضوا  العامل  بالد  مختلف  من   أتوا 
األسئلة أحدي  عيل  بفخر  بالرد  فينغ  لوه  السيد   فقام 
 موضًحا بأنه منذ أن أطلقت الصني مبادرة مرشوع"الحزام
الدول من  العديد  فأستجابت   ،  2013 عام  يف   والطريق" 
 لهذه املبادرة و قاموا بالفعل مسؤويل العديد من الرشكات
تقع التي  البلدان اآلخري  للتعاون مع  الخارج  إىل   للسفر 
املحلية األسواق  إمكانات  ولتطوير   ، الطريق  طول   عىل 
ويعترب  . اإلقتصادية  العوامل  حرية  أستخدام  وتحقيق   ، 
 السوق الصيني بإمارة عجامن هو أحد املشاريع التي تعترب
 منصة متثيلية يف مرشوع مبادرة الحزام و الطريق، فالسوق
 الصيني بإمارة عجامن لديه شعبية محلية كبرية ، حيث
الصيني السوق  ساعد  ،حيث  العمل  يف  باإلبتكار   يتميز 
لالستثامر متثيلية ٌمرشفة   بإمارة عجامن عيل خلق صورة 
يف ساهم  ،كام  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة   الصيني يف 
وبناء  ، الصادرات  وتوسيع معدل   ، املحيل  الطلب   تحفيز 
لبناء والسعي   ، الصينية  االستثامرية  التجارية   العالمات 
البلدين بني  الثنايئ  والتجاري  االقتصادي  للتعاون    منصة 
الصغرية واملنتجات  الرشكات  من  العديد  دفعت  والتي   ، 
أفضل مكانة  إيل  الوصول  إيل  للتطلع  الحجم   واملتوسطة 
 و االستمرار يف تطوير جودة املنتجات ، وكان العائد وراء
 كل هذا هو أن الحكومه الصينية و حكومة دولة اإلمارات
 العربية املتحدة واملجتمعني الصيني والعريب حصلوا عيل
السيد وأكد   . املجاالت  مختلف  والتقديريف  الدعم   كامل 
عيل العمل  سيواصل  الصيني  السوق  أن  ايًضا  فينغ   لوه 
 هذا املنوال ومل ولن يرتاجع عن أهدافة ، اغتنم بحزم أكرب
عن ،والبحث  الدولية  التنمية  أجل  من  عديدة   اتفاقيات 
للجانبني مربح  وضع  أفضل  إيل  للوصول  مشرتكة،   أرضية 
 املشرتكني ، واإلرساع يف بناء مجمع املرحلة الثانية واملجمع
 الصناعي للمرحلة الثالثة ، وتحسني الجودة ورفع مستوى
 التخطيط العاملي ، واملبادرة لتحمل املسؤولية االجتامعية
 ، والعمل بنشاط عىل تعزيز التعاون ،ليصبح تعاون ثاليث

)نحو بعنوان   2019 لعام  الثالث  العاملي  املؤمتر   أٌفتتح 

 غًد مرشق(، وذلك يف يوم 52من الشهر الحايل ، و أنعقد

هذا وكان  العاملي.  التجاري  ديب  مركز  يف  املؤمتر   هذا 

 املؤمتر برعاية مشرتكة بني وكالة املعلومات االقتصادية

 الصينية و وزارة التنمية االقتصادية يف ديب. ومن الجدير

ممثل  500 من  أكرث  الحدث  هذا  يف  شارك  أنه   بالذكر 

العامل انحاء  مختلف جميع  من  أعامل  ورجل   حكومي 

وكوريا وإندونيسيا  ونيوزيلندا  الصني  بينهم   ،من 

 الجنوبية واإلمارات العربية املتحدة ومرص و غريها من

الواقعية الخربات  تبادل  بسبب  وذلك   ، اآلخري   الدول 

 التي ستساعد يف البحث عن قوة دفع جديدة للتعاون

األمني مون  يك  بان  السيد  ترأس  وقد   ، املشرتك   الدويل 

بإلقاء وقام  املؤمتر  هذا  املتحدة  لألمم  السابق   العام 

خطابا رئيسيا يف املؤمتر .

أثناء االفتتاح وقام  ، لحضور حفل  بإمارة عجامن  الصيني  للسوق  العام  املدير  فنغ  لوه  السيد   ومتت دعوة 

والطريق" "الحزام  مبادرة مرشوع   تجاه  عجامن  بإمارة  الصيني  السوق  مساهامت مرشوع  بتقديم   الحفل 

ومنتدى الفرص اآلسيوية األفريقية

للرشق املستدامة  التنمية  أجل  من  وذلك   ، أكرب  قوة   ذو 
ذلك كل  وبالتايل   ، املتحدة  العربية  واإلمارات   األوسط 
 سيساعد عيل توفري بيئة اجتامعية جيدة للتعاون املتعدد

األطراف.
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 قيام وفد صيني قادم من مقاطعة شيان شي الصينية

 بعما زيارة إستكشافية إلعمال السوق الصيني بإمارة

 عجمان

ديسمرباألحد

 يف يوم 25من شهر نوفمرب ، قام السيد وانغ هونغ جني نائب
 مدير وزارة التجارة يف مقاطعة شان يش ، بقيادة وفداً قادم
 من مقاطعة شانيش من رجال األعامل ، وذلك لتفقد أعامل
 السوق الصيني يف إمارة عجامن ؛ وقام السيد فينغ تشيل
 يانغ ، نائب عمدة مدينة جني تشينغ يف مقاطعة شان يش
 ؛ والسيد باى جني هوا ، نائب مدير إدارة مقاطعة شان يش
يف التجارة  مكتب  مدير   ، شوشيا  غاو  والسيد  ؛   التجارية 
الشؤون ، مدير مكتب  فينغ  ليو  والسيد  داتيش.   مقاطعة 
 الخارجية يف داتونغ ، والسيد تشانغ جو نائب مدير مكتب
نائب شنغ  رونغ  تشياو  والسيد   ، للتجارة  داتونغ   بلدية 
 مدير مكتب جينتشنغ التجاري و العديد من رواد األعامل
بقيام جولة إستكشافية يف السوق الصيني بإمارة عجامن .
عجامن إلمارة  العام  املدير  نائب  وي  فانغ  السيد  قام   و 
العام الوضع  لتوضيح  ا  تفصيليً عرًضا  بتقديم   الصينية 
 إلمارة عجامن الصينية للوفد الصيني ، وقدم مساعد املدير
تجديد بخطة  ا  توضيحيً عرًضا  يوان  يوان  دو  السيد   العام 
الثانية من املرحلة  وبناء  إمارة عجامن  الصيني يف   السوق 
“معرض أن   قائاًل:  ويي  فانغ  السيد  وضح  حيث   البناء. 

 املنتجات الصينية يف الرشق األوسط املتميزة” ،و  “معرض
للمنتجات الصيني  للمركز  العريب  الصيني  الثقايف   التبادل 
 املميزة” هام أهم منصة تعاون صينية-عربية تم إنشاؤها
تفتيش لتسهيل  إعجامن  ارة  يف  الصيني  الحي  قبل   من 
شانيش وفد  يعيد  أن  املتوقع  ومن   ، للسوق   املستثمرين 
لإلمارات والشاملة  املفتوحة  االستثامر  سياسة   التجاري 
السوق يف  التجارة  منصة  مزايا  وسيزيد  املتحدة،   العربية 

الصيني بإمارة عجامن.
ملساعدة الخدمات  جميع  توفري  عيل  املضيفني  عمل   فقد 
الصيني بشكل مريح السوق  الصيني يف إستكشاف   الوفد 
الصيني األعامل  رجال  وفد  يُعيد  ان  املتوقع  من  حيث   . 
العربية لإلمارات  والشاملة  املفتوحة  االستثامر   سياسة 
عجامن منصة  مزايا  ذيادة  عيل  سيساعد  وبالتايل   املتحدة 
 التجارية الصينية يف اإلتحاد الدويل ، كام سيساعد يف فتح
يف ترغب  التي  شانيش  مقاطعة  ملؤسسات  جديدة    طرق 
 “الذهاب إىل الخارج” لإلستثامر ، لتساعد يف الرتويج إيل دور
 منصة خدمات التسويق الدويل تجاه  املستوى الوطني يف

السوق الصيني بإمارة عجامن .

 و أشار السيد جاو شو شيا إىل أن منتجات فول الصويا التي
بالتجميد املجففة  والخرضوات  شانيش  مقاطعة   تنتجها 
من العديد  إىل  تصديرها  يتم  التي  املنتجات  من   وغريها 
تعتمد حيث   ، العالية  جودتها  بسبب  وذلك  العامل   دول 
 املنتجات الزراعية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل
 رئييس عىل معدل الواردات ، وخاصة منتجات فول الصويا
 عىل نطاق واسع ، ومن املتوقع أن تتمكن مقاطعة شان يش
 الصينية من استخدام منصة  شان يش التجارية يف الرتويج
العديد إدخال  بالفعل يف  استطاعت  قد  . حيث   ملنتجاتها 
 من املنتجات املميزة ذو الجودة العالية إىل إفريقيا وأوروبا

الغربية و غريها من املناطق اآلخرى.
األكرث الرضيبية  السياسة  أن  جني  هونغ  وانغ  السيد   وأكد 
اإلمارات لدولة  الكبرية  امليزة  يف  تتمثل  العامل  يف   تنافسية 
، حيث الخارجية  االستثامرات  املتحدة الستيعاب   العربية 
إليجاد االستكشافية  الزيارة  هذه  بعمل  األعامل  رواد   قام 
السوق مبنصة  ايًضا  ،وأشاد  الجديدة  الدويل  للتعاون   فرص 
 الصيني ذو الجودة العالية ، و عرب عن أُمنياته التي تتلخص
اإلمارات و   الصني  بني  الدبلوماسية  العالقات  أستمرار   يف 

 العربية املتحدة إيل األبد .



ا ميالديً  2019 لعام  نوفمرب  شهر  من  عرش  التاسع  يوم  هر  ظُ  يف 
املرسح منصة  عيل  املتحده  العربية  اإلمارات  دولة  يف   ،أُقيمت 
بعنوان املرسحية  لإلعامل  رائعة  فنية  أُمسيه  بوليود  يف   املليك 
 )األمسيه األلفيه(لإلعامل الفنية، حيث نظمتها إئتالف جمعيات
دول أنحاء  جميع  يف  الخارج  يف  املُقيمني  الصيني  الخط   فنانني 
 العامل ، وتم أستضافته من ٍقبل جمعية الخط الصيني اإلماراتية .
 وقد تم دعوة ممثيل السوق الصيني بإمارة عجامن للمشاركة يف
 عروض اإلداء ، و قُدمت أغنية "ساقي الورود" من أجل أفتتاح هذا
  الحفل الفني الرائع . كام تم دمج العديد من األغاين الكالسيكية
متكاملة فنية  لوحة  يف  ليظهروا  مختلفة  عصور  عدة  من   مًعا 
، و أغنية األسطورة    ، ، ومن بني هذه األغاين  للجميع   مدهشة 
قلبي أغنية  و   ، اللطيفة  عزيزيت  أغنية  و   ، الكبري  الحب   أغنية 
 ملئ بحب وطني الصني ، و أغنية الطفل املخادع ، وأغنية رقص
 الذئاب ، و غريها من األغنيات الكالسيكية التي تم دمجهم معا
 بصورة أذهلت جميع الحارضين من شدة جامل و روعة اللوحة

الفنية .

الربنامج هذا  يف  سيشاركون  الذين  اختياراملطربني  يتم   حيث 
 بعناية شديدة ، و يتم إختيارهم من مختلف اإلدارات ،حيث يف
 غضون عرشة أيام فقط ،قامت إدارة رشكة بوشني الدولية للتنمية
بتنظيم املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  قي  مبقرها   الثقافية 
الدقيق اإلختيار  من  ،بدًءا  الفني  الحفل  هذا  خطة   وترتيب 
نسعي ا  فدامئً  ، الفنية  الفقرات  بجميع  مرورًا  املشرتكني   لجميع 
تليق بصورة  لنظهر  عندنا  ما  أفضل  وتقديم  للتميز   جاهدين 

ايًضا الحال  هو  وهذا   ، بأسم رشكتنا  تليق  و  الرائع   بالجمهور 
بإمارة عجامن الصيني  السوق  يعملون يف  الذين  الشباب   لدي 
، أنفسهم  الجيد عن  للتعبري  الكافية  الشجاعة  لديهم   ، حيث 
 ويتمتعون بالكفاءة املثالية يف العمل ، وبالتايل أدوا أداء مثايل
الفنانني إعجاب  أثار  ،مام  املرسح  منصة  عيل  صعودهم   أثناء 
العرض ، حيث  املذهل  بأدائهم  أشادوا  و  الحفل   الذين حرضوا 
 الذي قدموه عكس روح اإلبتكار التي يتمتع بها موظفي رشكة

بوشني الدولية للتنمية الثقافية .

الحفل هذا  يف  قُدمت  التي  العروض  أن  بالذكر  الجدير   ومن 
العروض بعض  ففي   ، الشباب  حيوية  و  بروح  مليئة   كانت 
 أثارت الجانب العاطفي لدي الجمهور ،  و بعض العروض كانت
وبعض  ، ضاحًكا  الجمهور  داعبت  ،التي  الفكاهي  الطابع   ذو 
 العروض الغنائية أشعلت عاطفة الدفئ و الحنان لدي الجمهور
 ، لكن يف املجمل أشعلت العروض منصة املرسح و أشاد جميع
الحارضين أذهان  يف  سترتسخ  التي  العروض  بروعة   الحارضون 

 لتتحول إيل ذكري ال ميكن نسيانها فيام بعد !

ا للغاية وكان الربنامج رائًعا  ويف النهاية كان جو الحفل كله دافئً
مدرسة أقامتها  التي  األطفال  عروض  حتي  ذلك  يف  مبا   ،  ايًضا  
 شيدان للرقص يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ، و عروض كلية
 تيش روي للثقافة الرتبوية بجمهورية الصني الشعبية ، و عروض
من آخرين  مشرتكني  عروض  و   ، العظيم  الصني  سور   أكادميية 
قاموا الذين  األطفال  عروض  و  مختلفة  معاهد  و  كليات   عدة 

)داماي لعرض  اإللقاء  و  األصوات  تركيب  عرض  يف   باملشاركة 
حيث  ، جانج  يوان  يل  فرقة  الحفل  يف  شارك  كام   ،  الشجاعة( 
 قدمت عرض أستعرايض مميز بعنوان )طائر الفينيق ( ، و عرض
و الفني  للتبادل  األسبانية  الجمعية  فنانني  قدمه  الذي   األوبرا 
 الثقايف ، و فرقة ديب الدولية للعروض األستعراضية و الباليه التي
 قدمت عرض فني رائع بعنوان )قطف الزهور( ،باإلضافة إيل ما
 يقرب من 20 لوحه فنية قدمها فنانني الرابطة العاملية للرسامني
 الصينني املغرتبني خارج البالد وشاركوا بها يف هذا الحفل الفني

الرائع .

 و يف النهاية ، أنتهي الحفل القني بعرض فني بعنوان )القلب
عيل الجميع  وصعد   ، اإلشارة  لغة  عيل  أعتمد  الذي   السعيد( 
 منصة املرسح ألخذ صورة تذكارية يف هذا الحفل الفني الفريد

 من نوعه .

 العرض الفني األول لفريق السوق الصيني بإمارة عجمان

 للرجال | أغنية من التراث القدمي مت غنائها بشكل جديد

فأثارت إعجاب جميع احلاضرين !
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ميدالية والنيادي  المنصوري  الفضاء  رائدي  يقلد  النعيمي   حميد 
عجمان األولى لإلنجازات

قطاع فرص  تناقش  عجمان   غرفة 
 التجزئة وتحدياته 

يناقش المعرفة  مجلس   عجمان.. 
 أهمية توطيد الثقة بين الحكومات

 ومواطنيها

 منتسبو "عجمان إلعداد القادة" يطلعون
 على مبادرات المسرعات الحكومية بدبي

النعيمي عضو املجلس األعىل حاكم عجامن الشيخ حميد بن راشد   قلد صاحب السمو 

 بحضور سمو الشيخ عامر بن حميد النعيمي ويل عهد عجامن اليوم بديوان الحاكم رائدي

 الفضاء اإلماراتيني هزاع املنصوري وسلطان النيادي ميدالية عجامن األوىل لإلنجازات وذلك

 تقديرا لجهودهام وأدائهام مهامهام الوطنية ورفع إسم االمارات عاليا يف كافة دول العامل

واملشاركة يف رحاالت الفضاء . 

 ترأس سعادة عبدالله املويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجامن

الحلقات سلسلة  ضمن  وذلك  التجزئة"  قطاع  "تحديات  بعنوان  نقاشية   حلقة 

 النقاشية التي تنظمها غرفة عجامن ملوظفيها بهدف الوقوف عىل اهم القطاعات

العوامل أهم  ومناقشة  االقتصاد،  منو  يف  مبارش  بشكل  تساهم  التي   الحيوية 

بتوصيات للخروج  يواجهها  التي  والتحديات  القطاع،  تدعم  التي   واملقومات 

ومقرتحات تدعم قطاع التجزئة واالنشطة التجارية يف اإلمارة. 

السياحية التنمية  دائرة  رئيس  النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  الشيخ   حرض 

 والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ورؤساء الدوائر

الجهات من  املعنيني  من  وعدد  التنفيذيون  واملدراء  العموم  واملدراء   الحكومية 

نظمتها التي  املعرفة  مجالس  من  الثانية  الجلسة  عجامن..  إمارة  يف   الحكومية 

 األمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجامن تحت عنوان "أهمية توطيد الثقة بني

العاملية الصناعة  الدكتورة تشليس برايت موجه   الحكومات ومواطنيها" قدمتها 

الواليات املتحدة األمريكية وذلك يف الخاص من رشكة كوالرتيكس يف  القطاع   يف 

فندق فريمونت عجامن.

 زار منتسبو برنامج عجامن إلعداد القادة يف أبراج اإلمارات بديب مقر املرسعات الحكومية

لإلطالع عىل أفضل املامرسات الحكومية . 

  و يأيت تنظيم الزيارة بهدف التعرف عىل مبادرات املرسعات الحكومية وفهم طرق البحث

 عن حلول للتحديات يف الحكومة، والتعرف عىل مدى نجاح املرسعات الحكومية يف التأثري

الحالية املؤسسية  العمليات  الحكومية يف ديب، وعىل كيفية تحليل  الخدمات   عىل جودة 

الحكومية يف فرتة للتحديات  املبتكرة  الحلول  وإيجاد  التحليل،  املستخدمة يف  األدوات   و 

زمنية قصرية.



تعلن أن  الحرة  عجمان  منطقة   يسر 
عن تعاونها مع لينكد

وفد اليوم  الحرة  عجمان  منطقة   زار 
زاجل لخدمات التوصيل

في الحرة  عجمان  منطقة   شاركت 
معرض الصيدلة والطب الدولي

 استقبلت منطقة عجمان الحرة وفدًا
من المنطقة الحرة بصاللة

 يرس منطقة عجامن الحرة أن تعلن عن تعاونها مع لينكد إن بهدف تسهيل التواصل

 مع املستثمرين وأصحاب الكفاءات. تأيت تلك الخطوة يف سياق سعي املنطقة لتسهيل

تأسيس األعامل، وتقوية العالقات مع املستثمرين وأصحاب الكفاءات.

املنطقة تكريم  بغرض  التوصيل  لخدمات  زاجل  وفد  اليوم  الحرة  عجامن  منطقة   زار 

 باعتبارها رشيك اسرتاتيجي. وتأيت هذه الرشاكة يف سياق التزام املنطقة القوي بتسهيل

عرب ووثائقهم  مستنداتهم  وتوصيل  استالم  حيث  من  للمستثمرين  األعامل   مزاولة 

مختلف اإلمارات بكل سهولة ويرس

 شاركت منطقة عجامن الحرة يف معرض الصيدلة والطب الدويل، حيث التقى مسؤولو

باملنطقة. الواعدة  االستثامرية  الفرص  عىل  اطالعهم  بهدف  مستثمرين  مع   املنطقة 

مع للتواصل  فرصة  من  قدموه  ملا  والطب  الصيدلة  ملعرض  الشكر  بخالص   نتوجه 

املستثمرين والتعرف عىل متطلباتهم

 استقبلت منطقة عجامن الحرة وفداً من املنطقة الحرة بصاللة برئاسة الفاضل/ عيل

واملامرسات وإنجازاتها،  الحرة  عجامن  منطقة  عىل  التعرف  بهدف  تبوك  محمد   بن 

واإلجراءات التكنولوجية املتبعة وتبادل الخربات املشرتكة
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العربية المتحدة بالفريق الوطني الصيني  يلتقي السفير الصيني بدولة اإلمارات 
 للعبة الجودو

 يف يوم التاسع عرش من شهر نوفمرب 2019 ، قام سيادة السفري الصيني لدي دولة اإلمارات

 العربية املتحدة السيد ين تجيان بدعوة الفريق الوطني الصيني للعبة الجودو إلستضافتهم

 يف مقر السفري الرسمي، حيث  أتوا إيل أبو ظبي للمشاركة يف بطولة أبو ظبي الدولية لعام

 2019  للعبة الجودو ، كام دعا ايًضا األمني العام للجنة التنفيذية ألعضاء جمعية الجودو

 الصينية السيد تساو تاو ، و رئيس الفريق الوطني للعبة الجودو السيد يب سيان ، وأعضاء

 الفريق الرئييس ،حيث يف البداية  تبادلوا السالم و االستقبال  الودي ، وكان  ايًضا  مستشار

الوزير السيد لني يادو حارضًا يف اإلجتامع .

 وقال السفري السيد ين تجيان أن "الرياضة قوية ولكن الصني أقوي ". حيث يف السنوات األخرية

 ، أولت الصني أهمية كبرية لتطوير الرياضة واستمرت يف خلق وضع جديد يف تطوير الرياضة.

 ومام الشك فيه أن "الصداقة بني األمم تكمن يف التاريخ األعمى للشعب". حيث يعد التعاون

والثقافة الشباب  مجاالت  يف  والتعاون  التبادل  يربط  مهاًم  العريب جرسًا  الصيني   الريايض 

 والتعليم بني البلدين ، كام أنه قناة مهمة لتعزيز تبادل املحبة بني الشعبني. وأعرب عن رغبة

 سفارة الصني يف دولة اإلمارات عيل تحقيق إنجازات كبرية  يف هذه املسابقة ، وساهم يف تقديم

 املساعدات الالزمة للتعاون الريايض الصيني العريب ، ومواصلة تعزيز تطوير الرياضة يف كال

البلدين ، وإثراء وتعميق معنى الرشاكة اإلسرتاتيجية الشاملة بني الصني والعرب.

 وقام السيد تساو بعرض  أصول تطوير لعبة الجودو الدولية وتطور الجودو الصينية ، وقال

 إن حركة رياضة لعبة الجودو الصينية  قد بدأت للتو ، وهذه املرة ، شارك الفريق الوطني

 الصيني يف اإلمارات العربية املتحده للعبة الجودو يف بطولة العامل  للجودو للمرة األوىل.وحًقا

اإلرادة الروحية تعكس روح العمل الجاد واملغامرة للرياضة الصينية.

  حيث أقيمت بطولة أبوظبي الدولية للجودو لعام 2019 يف مدينة أبوظبي الرياضية، وضلك

يف الفرتة من 16 إىل 24 نوفمرب ، وشارك فيها ما يقرب من 1500 ريايض من اليابان من 69 دولة

حول محاضرة  معا  تعقدان  دبي  شرطة  وإدارة  دبي  في  الصينية  العامة   قنصلية 
ذيادة المعرفة واألستقرار األمني

ُعقدت يف ديب محارضة عن  ،  2019 نوفمرب  من   20 يوم   و يف 

التي عقدت باالشرتاك مع  خدمات السالمة والراحة املعرفية 

 القنصلية العامة الصينية يف ديب واملديرية العامة لرشطة ديب.

للقنصلية شوهانغ  يل  السيد   العام  القنصل  املحارضة   حرض 

التحقيق إدارة  من  ساريم  والعميد  ديب  يف  العامة   الصينية 

 الجنايئ باإلدارة العامة لرشطة ديب ، كام قامت دائرة العالقات

 العامة والقانونية يف عجامن والجمعيات التجارية واملؤسسات

 االجتامعية واملؤسسات يف أفغانستان بإرسال األشخاص لحضور

استثمروا الصني  من  املستثمرين  أن  سامل   املحارضة.وأكد 

يف كبرية  مساهامت  وقدموا  ديب  يف  الصناعات  من  العديد   يف 

 تطوير ديب. حيث توفر اإلدارة العامة لرشطة ديب خدمات مركز

وأطلقت  ، ديب  يف  املقيمني  الصينيني  للمواطنني  ذكية   رشطة 

التجارية األعامل  مع  التعامل  الذي ميكنه   ، الذيك   SPS نظام 

 عرب اإلنرتنت املقابلة ، مبا يف ذلك الخدمات اإلدارية وخدمات

 النقل وخدمات الشهادات وما إىل ذلك ، والتي ميكن أن تخدم

 بسهولة الجميع ، يف الوقت نفسه ، آمل أن يتمكن الجميع

من التعاون بنشاط مع مركز الرشطة.

العميق امتنانه  السيد يل شوانغ عن  العام  القنصل  أعرب   و 

ر واستقرا  أجل سالمة  من  ديب  لرشطة  العامة  اإلدارة   لجهود 

بااللتزام الجميع  ر  وذكّ  ، ديب  الصينية يف  والرشكات   املواطنني 

وإنشاء املحلية  الدينية  املامرسات  واحرتام  املحلية   بالقوانني 

صورة جيدة للمواطنني الصينيني.

 و تفاعل ممثيل الرشطة أيًضا مع قضايا شائعة مثل ارتداد

بها يهتم  التي  امللفات  وتقديم  الحاالت  وتقارير   البنوك 

والشؤون العامة  الشؤون  وزارة  ممثيل   وسأل   ،  الجميع 

 القانونية بوزارة الشؤون العامة والقانون ، و رؤساء الدوائر

فيها تشكل  التي  الظروف  عن  ديب  رشطة  يف   املختصة 

ستكون أخرى  وقضايا  جنائية  قضايا  االقتصادية   القضايا 

مرِجع لدينا

 

ديب رشطة  وقسم  الصينية  العامة  القنصلية  عقدت   و 

عىل تسهل  ال  والتي   ، عديدة  لسنوات  مالمئة   محارضات 

اإلمارات يف  الصلة  ذات  واللوائح  القوانني  فهم   الجميع 

الجميع وعي  أيًضا  تعزز  بل   ، فحسب  املتحدة   العربية 

للجميع يسمح  مام   ، اإلماراتية  للقوانني   باالمتثال 

باالستثامر يف األعامل والعيش حياة أكرث سعادة.
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