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ـزايدة تـعـلن شـركـة مـصـافي اجلـنـوب (شـركـة عـامـة) عن اجـراء ا
العـلـنيـة اليـجار نـادي اخلـور الريـاضي في خـور الـزبيـر في تـمام
صادف ١٩ / ١٢ / ٢٠١٨ السـاعة (٩) من صبـاح يوم (االربعـاء) ا
زايـدة الـعـلنـيـة احلـضور بـالـزمان فـعلى الـراغـبـ باالشـتـراك بـا
ـكان احملـددين مـسـتـصحـبـ مـعـهم مبـلغ الـتـأمـيـنات الـبـالـغة وا
((١٨٠٫٠٠٠) مائـة وثمـانون الف ديـنار فـقط) ويتـحمل مـن ترسوا
ــشــتـرك ـزايــدة أجــور نــشــر اإلعالن والــداللــيــة وعــلى ا عـلــيـه ا
ــدنـيـة او ــزايـدة جــلب نـســخـة مــصـورة مـن هـويــة األحـوال ا بـا

البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن.
WEŠö∫ اذا صادف يوم الـغلق عـطلة رسـمية يـكون اليـوم التالي

هو موعد الغلق.
مع التقدير..
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تـعـلـن رئـاسـة جـامـعـة كـركـوك عن اجـراء مــزايـدة عـلـنـيـة لـتـأجـيـر
(مـصــور الـفــوتـوغــرافي) كــلـيــة الـطب الــبــيـطــري يـوم الــثـــالثـاء
ـصادف 12/25/ 2018 الـساعـة الـثـانيـة عـشـر ظهـرا في رئـاسة ا
ـزايـدة مـراجعـة شـعـبة اجلـامعـة فـعـلى الـراغبـ بـاالشـتراك في ا
العـقود احلكوميـة في رئاسة اجلامعة السـتالم نسخة من الشروط
بلغ قدره ( 15000) خمـسة عشر الف ديـنار فقط غير لقاء وصل 
قابل لـلرد يتم دفـعها فـي كليـة الطب البـيطـري ويتحـمل من ترسو

زايدة اجور النشر واالعالن. عليه ا
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ســـتــقـــدم اإلمــارات تـــأشــيــرات
إقــــــــامـــــــة طــــــــويـــــــلــــــــة األجل
لـلـمــسـتـثـمـرين األغـنـيـاء الـذين
يــســـتـــثــمـــرون في الـــعـــقــارات
والــــعـــلـــمــــاء الـــبـــارزين ورواد
األعـــمــــال في مـــحــــاولـــة لـــدعم
اقــتـصــادهـا وســوق الـعــقـارات
الــلــذين تــضـررا من انــخــفـاض

أسعار النفط.
وحـتى اآلن كــانت الــتـأشــيـرات
التي تـمـنح إلقـامـة األجانب في
اإلمــارات تــظل ســاريــة لــبــضع
سـنـوات فـقط وتـتـوقف عـلى أن
يــــظل صـــــاحب الـــــتــــأشــــيــــرة
الـرئيسـية في كل أسرة مـوظفا.
وقـالت احلكـومـة في مـايـو أيار
إنــهــا تـخــطـط لــتـخــفــيـف هـذه

السياسة.
وذكــرت وكـالــة أنــبــاء اإلمـارات
فـصلة التي (وام) أن القـواعد ا
أقرتها احلـكومة السبت تضمن
تـأشـيـرات إقامـة مـدتـهـا خـمس
ـــلك ن  ســـنـــوات عـــلـى األقل 
عقـارا في اإلمـارات تـبلغ قـيـمته
خــــمــــســــة مـاليــــ درهم (1.4
مـلـيون دوالر) أو أكـثـر ما دامت

لكية ال تستند إلى قروض. ا

وتــقـــدم إقــامـــة مــدتـــهــا عـــشــر
سنوات قابلة للتجديد لألجانب
ـلكـون اسـتـثـمارات في الـذين 
اإلمـارات تـبــلغ قـيـمـتـهـا عـشـرة
مـالي درهـم أو أكـثر إذا كـانت
األصول غير الـعقارية تمثل 60
ـئة عـلى األقل من اإلجـمالي. بـا
ـكـن لـلــمــســتـثــمــر إحــضـار و
الزوج أو الـزوجة واألطفال إلى

البالد.
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وأضـافت الــوكـالـة أن الــقـواعـد
تـضــمن كـذلك تـأشــيـرات إقـامـة
مــدتــهــا خــمس ســنــوات لـرواد
األعمـال وتأشيرات مـدتها عشر
ـــواهب ســـنـــوات "ألصــحـــاب ا
الــتـخـصــصـيـة والــبـاحـثـ في
ــعـرفـة من مــجـاالت الـعــلـوم وا
أطـبـاء ومــتـخـصـصـ وعـلـمـاء
ومـخترعـ ومبدعـ في مجال

الثقافة والفن".
وتـابـعت "كـمــا يـتـضـمن الـقـرار
ـنح كــذلك األحــكـام اخلــاصــة 
ـدة خــمـس ســنـوات تــأشــيــرة 
ـتفـوقـ واحلاصـل للـطالب ا

على تقدير امتياز."
واإلمـــــــارات طـــــــرف فـي خالف
دبـلـومـاسي مع بـريـطـانـيـا اآلن

ي بـريـطـاني بـعــد سـجن أكـاد
بتهمة التجسس.

وبعـد قرار التأشـيرات حتسنت
قـلــيال أسـعـار أســهم الـشـركـات
الــعـــقــاريــة فـي اإلمــارات الــتي
تـــضـــررت مـن تـــراجع أســـعـــار
العقارات لـكن احمللل قالوا إن
الـقرار غـير كـاف وحـده لتـغيـير
اجتـــــاهــــات االســــتــــثــــمــــار أو

التوظيف.
وتـــشــــهــــد بــــعض قــــطــــاعـــات
االقــتـصــاد الــتي تــعـتــمــد عـلى
أصـحـاب الـيــاقـات الـبـيـضـاء -
الطبقة الـتي قد تشتري مساكن
في اإلمـــارات- حـــالـــة ركــود أو

تراجع في التوظيف.
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وقـال جـان-بـول بـيـجـات كـبـيـر
الـــبــــاحــــثـــ فـي اليت هـــاوس
ريسـيرش في دبي إن تـأشيرات
اإلقـامـة اجلـديـدة تـمـثل خـطـوة
على الطـريق الصحيح لكن "من
أجل إحـداث تــأثـيـر كــبـيـر عـلى
الطـلب احمللي في قطـاعات مثل
الـعــقـارات قــد يـتــعـ تــوسـعـة
نــطــاق مــثل هــذه الــســيــاسـات
لــيـــتـــأهل لـــهــا عـــدد أكـــبــر من

." قيم ا

كـــمــا أن الــتــأشــيــرات ال تــوفــر
طريقـا للحصول عـلى اجلنسية
اإلمــــاراتــــيـــــة وهي مـــــســــألــــة
ســيــاســيــة حــســـــــــــــاســة في
دولــة يــعــتــقــد أن أكـــــــــثــر من
ثـلــثي سـكــانـهــا الـبــالغ عـددهم

 9.4مــــلـــــيــــون نـــــســـــــمــــة من
األجانب.

وقـال نـيــشـيت الخــوتـيـا كــبـيـر
الـبــاحـثـ لــدى شـركـة األوراق
ـالـيـة واالستـثـمـار (سيـسـكو) ا
في الـــــــبــــــحــــــرين إن نــــــظــــــام

التأشيرات اجلديد إيجابي لكن
ــسـتـبــعـد أن يــكـون له أي من ا

أثر مادي فوري.
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وقـال "هناك مـتطلـبات استـثمار
أقل صــرامـة بـكــثـيــر في بـعض

دول أوروبـا الــشـرقـيـة أو حـتى
في تـــركـــيــا لـــلـــحـــصــول عـــلى
اجلــــنــــســــيـــة ولــــيـس مــــجـــرد

تصاريح اإلقامة".
وفي خـطـوة أخـرى لـدعم سـوق
الــــعــــقــــارات أقـــرت حــــكــــومـــة

اإلمــارات في ســبـتــمــبـر أيــلـول
قـــــانــــونــــا يــــســــمـح لألجــــانب
الـعـامـل بـالـبالد الـبـقـاء فـيـها
لكون بعد تقـاعدهم إذا كانوا 
عـقــارا تـبــلغ قـيــمـته  545 ألف

دوالر أو أكثر.
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دينة منظر عام 
دبي احدى

االمارات العربية
تحدة  ا


