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سجل التاريخ! - 7 ديسمرب 2017 - مؤمتر مدراء 

جمعية الرشق األوسط )ميمكون(
إذا كنت عضواً  يف مجلس اإلدارة أو مالكا أو مقيام يف املجمع وترغب يف معرفة املزيد عن جمعية املالك بالتفصيل، فإن إدارة جمعية املالك 

)خدمة( تشجعكم عىل حضور مؤمتر مدراء الجمعيات يف الرشق األوسط )ميكون( يف ديب بتاريخ 7 ديسمرب يف ديب مارينا، حيث ميكنك  

املومتر من التقاء خرباء إدارة املجمعات من جميع أنحاء العامل.

سيضم امللتقى السنوي متحدثني رائعني ودورات تعليمية رفيعة املستوى حول إدارة املجمعات العقارية يف أبوظبي وديب واإلمارات العربية 

املتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. تعلم من قادة الصناعة املحلية والدولية ما هي إدارة املجمع. سيحتوي املؤمتر عىل 

عدد كبري من الفرص لتطوير االتصاالت وتوسيع الشبكات املهنية من خالل وجهات النظر املشرتكة والخربة واملعرفة. يوم كامل من الربامج 

والشبكات وورش العمل مع وجبة اإلفطار وبوفيه كامل خمس نجوم. ملزيد من املعلومات أو لحجز زيارتك الفورية تفضل بزيارة املوقع 

.www.meamcon.com : االلكرتوين التايل

أهال وسهال!
سوسن نايل - موظفة استقبال إدارة خدمة المجمع

ي 
ف عىل إدارة المرافق العامة �ف ي� إدارة مجمع القرم  أن تعلن عن انضمام اآلنسة سوسن نايل إىل فريق العمل الم�ش

المجمع.

ة  . لديها خ�ب ي ي قطاع العقارات منذ عام 2014. هي خريجة بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة أبوظ�ب
عملت سوسن �ف

ي خدمة العمالء، إدارة المكاتب واإلدارة العامة.
ة �ف كب�ي

AlGurmCM@Khidmah.com ي
و�ف يد اإللك�ت ي التواصل مع سوسن، ير�ب اإلرسال ع�ب ال�ب

إذا كنت ترغب �ف

http://www.meamcon.com
mailto:AlGurmCM%40Khidmah.com?subject=
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اتصل عىل:  995 529 600

تواصل معنا عرب:

600 529 995   

 information@ae.britishcouncil.org 

 BritishCouncilUAE 

@uaeBritish   

britishcounciluae  

احجز دورتك المكثفة اآلن!
الصيف 2: 8 إىل 30 أغسطس 2017 يف ديب وأبو ظيب والشارقة

األطفال والشباب الصغار )يبدأ عمر األطفال من ٦ سنوات(

• مدرسة صيفية - 42.5 ساعة مقابل 2900 درهم

•  المدرسة الصيفية بلس - 42.5 ساعة باإلضافة إىل 25.5 
ساعة مقابل 850 درهم إضافية

• خصم األقارب: 100 درهم لكل طفل
الكبار

• دورة صيفية - 42.5 ساعة مقابل 3050 درهم

Summer
English courses for adults, teens and kids

www.britishcouncil.ae

إمنح نفسك انطالقة جديدة
هذا الصيف 

م مع خرباء اللغة اإلنجلزيية يف العالم تعلَّ
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التحسينات:
ف داخل المجمع: خطط التحس�ي

ي تتطلب اإلصالحات، الصيانة أو التبديل.  تعمل إدارة مجمع القرم باستمرار عىل مالحظة المناطق ال�ت
ي تم استكمالها إىل اليوم: فيما يىلي بعض المشاريع ال�ت

قبل بعد  مالحظات

د المياه استبدال ضاغط م�ب

استبدال إنارة الطريق

اعادة دهان األماكن العامة
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Buy your Early Bird tickets today and save up to 40%
Tickets start from AED 49.50 only*

www.tasteabudhabi.com

THE CAPITAL’S FAVOURITE FOOD, 
DRINK AND MUSIC FESTIVAL 

Taste of Abu Dhabi is back with a tantalising line-up of the capital’s hottest restaurants, a fresh 
selection of local and international bands, your favourite celebrity chefs and fun cooking features 

for the whole family to enjoy! Don’t miss out, as this year is set to be tastier than ever!

RETURNS TO DU ARENA, YAS ISLAND
9 - 11 NOVEMBER 2017

*Limited time offer

Cooking Challenge

Celebrity Chefs

Entertainment Stageent Stage

VIP Loungege

Kids’ Zone

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TUR_00344_TOAD_2017_Ad_184x264.ai   1   7/9/17   9:13 AM
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قبل بعد  مالحظات

طالء وتلميع بوابة خدمة األمن

إعادة طالء األعمدة

 إزالة المياه وإعادة تعبئة طفايات
الحريق

إعادة طالء غطاء الفتحة األرضية

ي
 إزالة الصدأ و إعادة طالء من�ت

التكييف
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ي جهودنا المستمرة لجعل المجتمع يبدو 
�ف

بشكل أفضل دائما، بادرت الدار بتقديم 
العالمة التجارية للمجتمع وذلك داخل منطقة 

التجزئة وحول مكتب إدارة المجمع.

ذا كابني ديب: مريحة، رسية عالية يف عالج اإلدمان
كجزء من خدمتنا للمقيمني يف مجمعاتنا، نحن نعمل عىل إطالع السكان بأي خدمة جديدة  من 

املمكن أن تكون ذات أهمية أو فائدة لهم. إذا كنت أنت أو أحد أفراد األرسة بحاجة إىل خدمات 

ذا كابني ، إليك ما ييل:

 هل سبق لك أن أردت بأن يكون هناك طريقة للحصول عىل العالج املتخصص لقضايا الصحة 

النفسية الحساسة مثل االكتئاب والقلق أو اإلدمان – دون أن يضطر أي شخص )مبا يف ذلك الرشطة( إىل معرفة ذلك؟ إليك الحل.

تعد "ذا كابني ديب" األوىل من نوعها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث أنها تقدم خدمات نفسية فعالة ورسية معتمدة من الغرب يف 

معالجة اإلدمان للمقيمني يف اإلمارات العربية املتحدة واألجانب من جميع األعامر واألجناس. إذا قمت باختيارها، فإنه بإمكانك )أو أحد 

أفراد أرستك( أن  يتلقى الرعاية الصحية االزمة عن بعد يف منزله حيث الراحة و الخصوصة ، بدال من السفر إىل مركزنا. يدير ذا كابني فريق  

من الطراز العاملي، بالرشاكة مع هيئة تنمية مجتمع ديب، من قبل "مجموعة خدمات ذا كابني لإلدمان" - وهي رشكة رائدة يف مجال معالجة 

 اإلدمان مبراكز سكنية داخلية وخدمات خارجية يف جميع أنحاء العامل. ملعرفة املزيد، يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين التالي :
www.thecabindubai.ae 

قبل بعد  مالحظات

استبدال غطاء حفرة األرض

http://www.thecabindubai.ae


تصنع حياًة 
أفضل


