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حديقة البطين 

نـشـرة أخـبـار المجمع

إصدار رقم 7        ديسمبر 2017

تحــت إدارةطــورت بواســطة الدار 

تروج للحياة 
الفاخرة في 

أبوظبي
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أرقام تواصل مهمة

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

الدفاع المد�ن
998 اإلسعاف
056-2164130 أمن المجمع

albateencm@khidmah.com 02-6422115 إدارة المجمع )خدمة)
customercare@khidmah.com 8005443624  مركز االتصال

ن فريق إدارة مجمع حدائق البط�ي
– مدير جمعية المالك ي

هشام الطا�ئ
 h.tai@khidmah.com : ي

و�ن يد اإللك�ت      ال�ب
     الرقم: 02-6422115
ارن – إداري  ن ف�ي كريست�ي

c.ferraren@khidmah.com : ي
و�ن يد اإلك�ت      ال�ب

     الرقم: 02-6422115

نظرة عىل مجمعك

ات السكنية التابعة لرشكة الدار  يعترب مجمع حدائق البطني واحدا من أحدث املجمعَّ

العقارية، والتي يتخذ من قلب مدينة أبوظبي الغنية بالتنوع الحضاري موقعاً له.

ع السكني الذي أنشأ خصيصاً ملواطني دولة اإلمارات العربية  افتتح هذا املجمَّ

كان و يشمل  املتحدة يف ديسمرب 2012، وأصبح منذ ذلك الوقت جاهزاً الستقبال السُّ

املرشوع عىل 75 فيال. رفاهية العيش هي ِسمة متتاز بها سائر الفلل يف حدائق البطني 

سواء من الداخل أو الخارج ناهيك عن: الحدائق الخاصة، غرف الخدم، املطابخ 

مات الحديثة وأحواض السباحة الخاصة املزوَّدة يف البعض منها. والحمَّ

كان االستمتاع مبنظر الحدائق، مناطق  يتخذ املرشوع من منطقة البطني املعروفة بتميزها عىل شارع الخليج العريب، موقعاً له. يستطيع السَّ

اللعب املخصصة لألطفال، الساحات متعددة االستخدامات، أحواض السباحة.

سوسن نايل - استقبال
s.nayel@khidmah.com : ي

و�ن يد اإلك�ت      ال�ب
     الرقم: 02-6422115

لتسجيل أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بمجمع القرم ير�ب االتصال 
بمركز خدمة العمالء عىل 8005443624   

albateencm@khidmah.com ي إىل
و�ن أو إرسال بريد إلك�ت
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26 – 27 JANUARY 2018
YAS ISLAND, GATEWAY PARK SOUTH

       REGISTER NOW AT WWW.FITFEST.AE

free entry!

Fitness Classes  |  Free Kids Activities  |  Mini Golf  |  Trampolining  |  Climbing Wall  |  Outdoor Gym  |  Zumba
Yoga  |  Strongman challenges  |  fitness Shopping  |  Cooking Challenges

two days of free activities for all!

BE ACTIVE

GET FIT
LIVE HEALTHY
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ن الخدمات داخل المجمع: تحس�ي
ورة . ي حالة إذا ما استدعت ال�ن

ن عىل صيانة األصول و تقييمها باستمرار �ن تعمل إدارة مجمع حدائق البط�ي
: ي تم العمل عليها خالل الشهر الحاىلي  فيما يىلي بعض التحسينات ال�ت

بعدقبل

إصالح إنارة المسبح

صيانة كافة أجهزة التكييف 
كة ي المناطق المش�ت

�ن

تغي�ي شبكة كرة السلة

تنظيف شامل لمظالت 
مواقف السيارات

تنظيف حمام السباحة 
)األرضيات و األثاث(
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أشجار الداماس

لوحظ يف اآلونة األخرية ازدياد يف حجم أشجار الداماس املطلة عىل مجمع 

حدائق البطني. و كواجب منا للحفاظ عىل النباتات واملنظر العام للمجمع، 

قامت إدارة مجمع البطني بالتواصل مع بلدية أبوظبي و تقدمت بطلب 

تقليم كل األشجار املنسدلة عىل املجمع من مقربة البطني، ليس حرصا 

و لكن قمنا أيضا بطلب تقليم جميع األشجار املحيطة باملجمع. 

القوارض و الفرئان

بناء عىل طلب بعض املالك من اإلدارة للتدخل للحد من تزايد عدد الفرئان يف املجمع. 

حيث أنه و من خالل املراقبة املستمره، فقد تبني أن األعداد املتزايدة تأيت من املقربة،. 

و كإجراء رسيع قامت إدارة املجمع بزيادة الحمية و ذلك بإضافة صناديق مكافحة 

القوارض. وايضا قمنا بالتنسيق واالتصال مع بلدية أبوظبي التخاذ االجراءات االزمة 

داخل املقربة لحل هذه املشكلة.سوف نوافيكم بتقرير شامل يف اإلصدار القادم.

القطط املرشدة

مع تزايد الشكاوى الواردة من السكان و املتعلقة بالقطط املرشدة. 

قامت إدارة مجمع حدائق البطني بالتواصل مع بلدية أبوظبي لحل 

هذه املشكلة. و سوف نقوم بالتواصل معكم قريبا إلخطاركم بالخطوات 

التي يجب اتخاذها لتفادي القبض عىل أي من قطط السكان.

تهنئة بحلول العام الجديد:

معاَ نستقبل سنًة جديدة تحمل معها أمالً جديداً مبستقبٍل ميلؤه النجاح والتقدم، فننظر لها بعنٍي مرشقة متأللئة بأّن اآليت أجمل و 

أبهى. مكتب إدارة مجمع حدائق البطني  يتمنى لكم بسنة جديدة مليئة وغامرة بالسعادة وتحقيق اآلمال. و كل عام وأنتم بخري. 
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تهنئة مبناسبة عيد اإلتحاد 

لدولة اإلمارات الحبيبة:

تتقدم إدارة مجمع حدائق البطني برفع أسمى آيات التهاين 

والتربيكات إىل مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية 

املتحدة حفظه الله ورعاه واىل كافة حكام اإلمارات و 

شعبها الكريم وجميع القاطنني مبناسبة عيد االتحاد 

السادس و األربعون )46( والذي صادف الثاين من 

ديسمرب2017 متمنني لدولة االمارات الحبيبة دوام التقدم 

و االزدهار داعني الله أن يحفظها ويحفظ أهلها. كل عام 

وأنِت راقيــه يا اإلمــارات وكل عام وأنِت بشموخ وعــــز.

يا إمارات املحبة.. يا أجمل وأغىل بالد

يا إمارات املحبة.. يا عيوين والفؤاد

أنِت أغىل من نحبه.. وأجمل وأسمى بالد

أنِت بالد املحبة .. والوفا واالتحاد

 



تصنع حياًة 
أفضل


