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فريق إدارة حدائق البطني
عبدالله حسني – مدير جمعية املالك 

a.hosni@khidmah.com :الربيد اإللكرتوين     

     الرقم: 02-6422115

كريستني فريارن – إداري 

c.ferraren@khidmah.com :الربيد اإللكرتوين     

     الرقم: 02-6422115

آية الشاهد - استقبال

a.elshahed@khidmah.com :الربيد اإللكرتوين     

     الرقم: 02-6422115 

لتسجيل أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بحدائق البطني 

يرجى االتصال مبركز خدمة العمالء عىل 8005436   

helpdesk@khansaheb.ae أو إرسال بريد إلكرتوين إىل
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نظرة عىل مجمعك

يقع مرشوع حدائق البطني عىل شارع الخليج العريب وميتد عىل طول املسافة بني شارع الشيخ زايد األول إىل شارع سعيد بن طحنون.

يتألف مرشوع حدائق البطني من 75 فيال ومنزالً متصالً )تاون هاوس(، تنقسم إىل فلل ومنازل من 4 إىل 5 غرف نوم. هذه 

الفلل مجهزة بأحدث املواصفات التي تشكل عامل جذب للعائالت التي ترغب يف امتالك منزل يف قلب إمارة أبوظبي.

بتمركزها بني املناظر الطبيعية الساحرة واملناطق الرتفيهية عالية الجودة، تضم هذه الفلل املصممة 

عىل طراز األرابيسك » رشفات وحدائق« باإلضافة إىل مواقف سيارات للمقيمني والزوار.

رفاهية العيش هي ِسمة متتاز بها سائر الفلل يف حدائق البطني سواء من الداخل أو الخارج ناهيك عن 

مات الحديثة مع أحواض سباحة يف بعض الفلل. الحدائق الخاصة وغرف الخدم واملطابخ والحمَّ

الفتات للبيع/لإليجار واإلدارة عىل واجهة العقار 

نود ان نذكركم بأن وضع الفتات عىل واجهة العقار الخاص 

بك لعرض املمتلكات للبيع أو اإليجار أو اإلدارة ممنوع منعا 

باتا. ذلك جزء من بيان املجمع الرئييس الذي تم التوقيع 

عليه و يجب االلتزام به، لذلك نرجو منكم استخدام وسائل 

بديلة  للقيام بعرض العقار للببيع او اإليجار أو اإلدارة.
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املراكب و الزوارق واملقطورات 

املركونة يف املناطق الخارجية 

يرجى العلم أنه اليسمح بإيقاف الدراجات 

النارية، الدراجات الرتفيهية أو املقطورات 

عىل أي جزء من أجزاء املناطق املشرتكة 

و املخصصة لوقوف السيارات.

يف حال عدم إزالة املمتلكات السالف 

ذكرها خالل مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ 

اإلشعار يحق إلدارة حدائق البطني سحبها 

وتركها خارج املجمع عىل مسؤولية صاحبها.

 املناسبات العامة 

ال يجوز إقامة املناسبات 

العامة داخل أو عىل أي جزء 

من العنارص املشرتكة و/

أو املناطق املشرتكة العامة 

دون موافقة خطية مسبقة 

من املطور/إدارة املجمع.
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مالحظات هامة لسالمة أطفالكم داخل املجمع

- مينع منعا باتا إصطحاب الحيوانات األليفة يف املنطقة املخصصة أللعاب األطفال. 

- يرجى عدم القيام بأي أنشطة  قد تسبب إزعاج، إضطراب او إصابة للمستخدمني 

اآلخرين، أو التسبب يف إرضار املعدات واملنشآت يف امللعب أو املجمع.

- يرجى استخدام األلعاب و املعدات الرتفيهية بشكل الئق و آمن و يف حال إتالف أي من املعدات، تحتفظ 

إدارة حدائق البطني بحق جعل تكلفة االصالح او استبدال املعدات عىل عاتق املالك أو املقيم.

- يرجى العلم بأن هذه األلعاب مصممة فقط لألطفال من سن 2 اىل 12 سنة وذلك تحت إرشاف أولياء األمر أو أشخاص بالغني.

- إدارة املرشوع ال تتحمل أي مسؤولية عن أي إصابات جسدية قد يتعرض لها األطفال أثناء استخدام األلعاب و معدات الرتفيه. 

أحد األطفال بدون مراقبة يجتاز الحاجز الحديدي العازل معرضاً نفسه لخطر الصعق بالكهرباء

مم ال شك فيه أن سالمة األطفال هي مسؤولية تقع عىل عاتق اآلباء أو الخدم املنزيل. األطفال، وبصفة عامة ال ميكن توقع 

ترصفاتهم ومن هذا املنطلق وجب عىل اآلباء أو الخدم املنزيل مرافقة األطفال اثناء مزاولتهم أي أنشطة داخل املجمع. 

نود التنبيه عىل األهمية القصوى التي تقتضيها مراقبة األطفال أثناء انشغالهم باللعب مع أقرانهم إميانا منا بأنهم؛ ويف هذه املرحلة 

العمرية؛ غري قادرين عىل التمييز ومعرفة مدى العواقب الوخيمة التي ميكن أن تنطوي عليها أفعالهم، والتي ميكن أن تشكل خطرا 

عىل صحتهم وسالمتهم وسالمة اآلخرين. يف هذا الصدد تم تسجيل عدة حوادث تخريبية من أطفال؛ يف معدل عمري ال يتجاوز 

العارشة؛ حيث قاموا بإرضام النريان يف أماكن متفرقة من املجمع. آخر حادثتني سجلتا باملجمع كانا بتاريخ يوم 20 من يناير 2017 

حيث قام مجموعة من األطفال بإرضام النريان يف اماكن لعب األطفال تلتها حوادث تخريبية اخرى من نفس اليوم بإرضام النريان 

يف حاويات املهمالت، وقامو برشها مبحفزات تساعد عىل إنتشار النريان برسعة عالية. ولوال األلطاف اإللهية والتدخل الرسيع لحدث 

ما ال يحمد عقباه، حيث أتت النريان عىل عدة مخلفات باإلضافة إىل آالت تكييف غرفة الكهرباء. لقد متت السيطرة عىل الحرائق 

يف وقت وجيز مم ساعد عىل السيطرة عىل ألسنة النريان والحيلولة دون وصولها إىل كبالت الكهرباء ذات الضغط العايل.  
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احتفال العيد الوطني 45 لإلمارات

تتقدم إدارة مجمع البطني – بأصدق عبارات الشكر والتقدير لكل من ساهم يف اإلحتفال بالعيد الوطني ال45 يف 

مجمع حدائق البطني، حيث إرتقى الحفل بجهودكم إىل لوحة فنية معربة حققت األهداف املنشودة وتكلل العمل 

بالنجاح، سائلني الله عزوجل أن يوفقكم يف حياتكم املهنية وأن يحفظكم ذخرا لدولة االمارات العربية املتحدة.



/ 9

600 59 59 51 
CALL FOR DELIVERY KababjiUAE

NOW OPEN IN

Authentic Lebanese Grill

THE GALLERIA 

التعديالت الداخلية و الخارجية  

ال يجوز إجراء أي تعديالت أو تحسينات عىل أبنية املجمع، وال القيام بأي يشء قد يغري املعامل الخارجية ألي هيكل أو مبنى يقع ضمن 

عقاركم دون الحصول أوال عىل موافقة خطية من إدارة حدائق البطني لضمن متايش املظهر الخارجي للعقارات مع العنرص الجميل 

لحدائق البطني. تكون اإلدارة مخولة بحجب موافقتها يف حالة إذا كان التعديل أو التحسني املقرتح غري متوافق مع هذا الرشط.

إن كنتم بصدد إجراء أي تعديالت أو تحسينات أو تغيري عىل الهيكل الخارجي لبنائكم، فيجب التقدم بخطاب إىل املدير 

يف مكتب إدارة املجمع. ويجب أن تضمن الرسالة معلومات عن طبيعة التعديالت، مدعومة مبخططات ومواصفات 

مفصلة لنوعية األعمل بطلب مسبق قبل مبارشة أعمل التعديالت، وتحتفظ اإلدارة بحق رفض الطلب أو املوافقة عليه 

حسب ما تقتضيه املصلحة العامة لحدائق البطني. يرجى اإلحاطة علم أن املوافقة التي سيتم منحها من قبل اإلدارة قد 

تخضع لرشوط أو موافقات إضافية من سلطات أخرى ذات صلة، وعىل املتقدم بالطلب تغطية كافة التكاليف. 
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ياال - الدليل الكامل لألرسة يف أبوظبي

أصبحت ياال وهي اآلن يف عامها الثاين، الدليل الشامل لألرسة يف أبوظبي. يتم إصدارمجلة ياال 

باللغتني العربية واإلنجليزية وهي ذات تركيز قوي عىل كل ما يهم األرسة و املجتمع. يتم 

توزيع ياال مجاناً، ثالث مرات يف السنة ويتم توزيع ما يزيد عن 75,000 نسخة، توزع يف املقام 

األول يف املدارس ودور الحضانة، واملجمعات السكنية و أيضاً من خالل النوادي والسفارات 

والرشكات ووكاالت النقل. ابحثوا عن طبعة الشتاء قريباً! سوف يتم إرسال نسختني لكل فيال، 

فإذا كنت بحاجة إىل نسخ إضافية ألفراد عائلتك، سوف تكون متوفرة يف مكتب األمن.
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t h a t  r e a c h e s  a n  e n t i r e  
home owner & tenant network

ADVERTISE

HERE
i n  t h e  p o p u l a r ,  q u a r t e r l y

 COMMUNITY NEWSLETTER  

+971 55 908 3010 media@communitycentral.ae

In order to provide 
community residents with 
information about services 
that may be of interest, 
a specialist advertising 
firm has been contracted 
to assist with finding 
vendors that service your 
community. It is our hope 
that these firms will be of 
interest and that you will 
consider supporting them.  
Should you know of a firm 
interested in advertising in 
the newsletter, kindly have 
them contact Community 
Central directly.

أرقام تواصل مهمة

contactcentre@addc.ae ي للتوزيع )الماء والكهرباء(  800-2332 / 6000 02-416  كة أبوظ�ب �ش
999 طة  ال�ش
997 ي  

الدفاع المد�ن
998 اإلسعاف 
056-2164130 أمن المجمع 
056-5043899  

albateenparkcm@khidmah.com  02-6422115 إدارة المجمع )خدمة( 
helpdesk@khansaheb.ae  8005436 مركز االتصال   




