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ا  ك“أطلقه ع  ” إيبي اون م ات“بالتع ي للفعالي دب ” 

 
ي      ي دب ة ف ديقة البيئ يارات ص ف للس  مواق

 مول
 

مبادرة رائدة بتخصيص مواقف خاصة للسيارات الخضراء 
الصديقة للبيئة، وذلك بمناسبة استضافة معرض أسلوب الحياة 

- 22الذي يقام في دبي مول في الفترة من ” إيبيك“المستدام 
 وضمن حدث مفاجآت صيف دبي 2011حزيران / يونيو 24

2011.  
  

وتقع المواقف الخضراء في الطابق الثالث من مبنى مواقف 
السينما وحلبة التزلج وهي مزودة بخدمة شحن البطارية 
للسيارات الكهربائية ما يشجع مستخدمي السيارات الكهربائية 

دة شحن البطارية أثناء توقفهم في دبي مول واالستمتاع على استخدامها في رحالت طوال داخل مدينة دبي وإعا
 .بما يقدمه من خيارات وخدمات متميزه من تسوق ومطاعم وترفيه 

  
إن عدد مستخدمي السيارات الخضراء في دبي يزداد بشكل ملحوظ “: وقال دينيس لو فرانسوا، مدير عام إيبيك

استجابة للجهود الكبيرة التي تبذلها دوائرها الحكومية في التوعية البيئية وأهمية النقل المستدام في الحفاظ على 
 .” الصحة العامة ودعم النمو المستدام لالقتصاد

  
، أآد يوسف مبارك، المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، أهمية هذه من جهته

المبادرة المبتكرة، مشيرًا إلى أنها ستفتح الطريق للعديد من المبادرات المماثلة التي تعنى بالبيئة خالل األعوام 
 في الوقت الحالي، ولكن وجود مثل هذه المواقف في صحيح أن السيارات الكهربائية نادرة جدًا“: المقبلة، وقال

 ”موقع مهم وجماهيري مثل دبي مول سيعزز من وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة
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بالتعاون مع مؤسسة دبي للفعاليات " إيبيك"أطلقها 
 والترويج التجاري

، بالتعاون مع "إيبيك"أطلق معرض إسلوب الحياة المستدام، 

مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، مبادرة رائدة 

بتخصيص مواقف خاصة للسيارات الخضراء الصديقة 

ض إسلوب الحياة للبيئة، وذلك بمناسبة إستضافة معر

-22الذي يقام في دبي مول في الفترة من " إيبيك"المستدام 

 وضمن حدث مفاجآت صيف دبي 2011 يونيو 24

2011.  

وتقع المواقف الخضراء في الطابق الثالث من مبني مواقف السينما وحلبة التزلج وهي مزودة بخدمة شحن البطارية 

ارات الكهربائية على إستخدامها في رحالت طويلة داخل مدينة دبي للسيارات الكهربائية مما يشجع مستخدمي السي

 من تسوق  وإعادة شحن البطارية أثناء توقفهم في دبي مول واإلستمتاع بما يقدمه من خيارات وخدمات متميزه

  .ومطاعم وترفيه

   

داد بشكل ملحوظ إن عدد مستخدمي السيارات الخضراء في دبي يز: "وقال دينيس لو فرانسوا، مدير عام إيبيك

إستجابة للجهود الكبيرة التي تبذلها دوائرها الحكومية في التوعية البيئية وأهمية النقل المستدام في الحفاظ على 

  ."الصحة العامة ودعم النمو المستدام لإلقتصاد

من جهته، أآد يوسف مبارك، المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، على أهمية هذه 

المبادرة المبتكرة، مشيرًا الى أنها ستفتح الطريق للعديد من المبادرات المماثلة التي تعنى بالبيئة خالل األعوام 

 نادرة جدًا في الوقت الحالي، ولكن وجود مثل هذه المواقف في موقع صحيح أن السيارات الكهربائية: "المقبلة، وقال

هام وجماهيري مثل دبي مول سيعزز من وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة، آما يظهر بوضوح التزام 

  ".حكومة دبي بدعم المبادرات البيئية في اإلمارة
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تخصيص مواقف للسيارات الخضراء مزودة بخدمة شحن البطارية للسيارات الكهربائية في دبي  
   ..مول

Jun 23 ,2011 - 06:34 -   
  ..مواقف/ سيارت خضراء / دبي 

  
الذي بدأ فعالياته في دبي " إيبيك"خصص معرض إسلوب الحياة المستدام / وام /  يونيو 23دبي في 

ات الخضراء الصديقة للبيئة وذلك ألول مرة في الدولة بالتعاون مع مؤسسة دبي أمس مواقف للسيار
  ".2011مفاجآت صيف دبي "للفعاليات والترويج التجاري ضمن حدث 

  
وتقع المواقف الخضراء في الطابق الثالث من مبني مواقف السينما وحلبة التزلج في دبي مول وهي 

هربائية لتشجيع مالكي السيارات الكهربائية على مزودة بخدمة شحن البطارية للسيارات الك
إستخدامها في رحالت طويلة داخل مدينة دبي وإعادة شحن البطارية أثناء توقفهم في دبي مول 

  .واإلستمتاع بما يقدمه من خيارات وخدمات متميزة من تسوق ومطاعم وترفيه
  

يارات الخضراء في دبي يزداد أن عدد مستخدمي الس" إيبيك"وأوضح دينيس لو فرانسوا مدير عام 
بشكل ملحوظ إستجابة للجهود الكبيرة التي تبذلها دوائرها الحكومية في التوعية البيئية وأهمية النقل 

  .المستدام في الحفاظ على الصحة العامة ودعم النمو المستدام لإلقتصاد
  

وأآد يوسف مبارك المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري ـ إحدى 
مؤسسات دائرة التنمية اإلقتصادية بدبي ـ أن هذه المبادرة المبتكرة ستفتح الطريق للعديد من 

  .المبادرات المماثلة التي تعنى بالبيئة خالل األعوام المقبلة
  

 الكهربائية نادرة جدا في الوقت الحالي لكن وجود مثل هذه المواقف في وقال صحيح أن السيارات
موقع هام وجماهيري مثل دبي مول سيعزز من وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة آما يظهر 

  .بوضوح التزام حكومة دبي بدعم المبادرات البيئية في اإلمارة
  
وعلى الفيس @ wamnewsلى موقع تويتر تابع أخبار وآالة أنباء اإلمارات ع/ أم/ش ش/وام/

 بوك
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، بالتعاون "إيبيك"أطلق معرض إسلوب الحياة المستدام،  
مع مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، مبادرة رائدة 

بتخصيص مواقف خاصة للسيارات الخضراء الصديقة 
للبيئة، وذلك بمناسبة إستضافة معرض إسلوب الحياة 

-22ن الذي يقام في دبي مول في الفترة م" إيبيك"المستدام 
 وضمن حدث مفاجآت صيف دبي 2011 يونيو 24

2011. 

تقع المواقف الخضراء في الطابق الثالث من مبني مواقف السينما 
وحلبة التزلج وهي مزودة بخدمة شحن البطارية للسيارات الكهربائية 

مما يشجع مستخدمي السيارات الكهربائية على إستخدامها في 
ة شحن البطارية أثناء توقفهم في دبي مول واإلستمتاع بما يقدمه من خيارات رحالت طويلة داخل مدينة دبي وإعاد

  .ميزه من تسوق ومطاعم وترفيهوخدمات مت
  

إن عدد مستخدمي السيارات الخضراء في دبي يزداد بشكل ملحوظ : "وقال دينيس لو فرانسوا، مدير عام إيبيك
إستجابة للجهود الكبيرة التي تبذلها دوائرها الحكومية في التوعية البيئية وأهمية النقل المستدام في الحفاظ على 

  ."المستدام لإلقتصادالصحة العامة ودعم النمو 
  

من جهته، أآد يوسف مبارك، المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، على أهمية هذه 
المبادرة المبتكرة، مشيرًا الى أنها ستفتح الطريق للعديد من المبادرات المماثلة التي تعنى بالبيئة خالل األعوام 

ن السيارات الكهربائية نادرة جدًا في الوقت الحالي، ولكن وجود مثل هذه المواقف في موقع صحيح أ: "المقبلة، وقال
هام وجماهيري مثل دبي مول سيعزز من وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة، آما يظهر بوضوح التزام 

 ".حكومة دبي بدعم المبادرات البيئية في اإلمارة
 

http://www.ameinfo.com/ar-204486-large.html�
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ة ي الدول راء ف يارات الخض ف للس  أول مواق
يارات    ة للس حن البطاري ة ش زودة بخدم  م

ول ي م ي دب ة ف   الكهربائي
 

تدام،   اة المس لوب الحي رض إس ق مع ك"أطل إيبي "، 
ترويج  ات وال ي للفعالي ة دب ع مؤسس اون م  بالتع
ة     ف خاص يص مواق دة بتخص ادرة رائ اري، مب  التج
ديقة ل راء الص يارات الخض كللس ة، وذل  لبيئ

تدام      اة المس لوب الحي رض إس افة مع بة إستض  بمناس
" ك ن       " إيبي ترة م ي الف ول ف ي م ي دب ام ف ذي يق 22ال -

و  24 ي    2011يوني يف دب آت ص دث مفاج من ح   وض
2011. 

ي تزلج وه ة ال ينما وحلب ف الس ني مواق ن مب ث م ابق الثال ي الط راء ف ف الخض ع المواق  وتق
يارات ا    ة للس حن البطاري ة ش زودة بخدم يارات م تخدمي الس جع مس ا يش ة مم  لكهربائي

اء    ة أثن حن البطاري ادة ش ي وإع ة دب ل مدين ة داخ الت طويل ي رح تخدامها ف ى إس ة عل  الكهربائي
يزه       دمات متم ارات وخ ن خي ه م ا يقدم تمتاع بم ول واإلس ي م ي دب وقفهم ف اعم    ت وق ومط ن تس  م

ه  .وترفي

ك       ام إيبي دير ع وا، م و فرانس س ل ال ديني تخد: "وق دد مس إن ع ي ي دب راء ف يارات الخض ي الس  م
ة   ي التوعي ة ف ا الحكومي ذلها دوائره تي تب يرة ال ود الكب تجابة للجه وظ إس كل ملح زداد بش  ي

تدام    و المس م النم ة ودع حة العام ى الص اظ عل ي الحف تدام ف ل المس ة النق ة وأهمي  البيئي
اد  ".لإلقتص

ه أآد يوسف مبارك، المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، على أهمية  ،من جهت
هذه المبادرة المبتكرة، مشيرًا الى أنها ستفتح الطريق للعديد من المبادرات المماثلة التي تعنى بالبيئة خالل األعوام 

ال ة، وق د   : "المقبل ادرة ج ة ن يارات الكهربائي حيح أن الس ص ًا في الوقت الحالي، ولكن وجود مثل هذه 
ى         اظ عل ة الحف ع بأهمي ي المجتم ن وع يعزز م ول س ي م ل دب اهيري مث ام وجم ع ه ي موق ف ف  المواق

ارة  ي اإلم ة ف ادرات البيئي دعم المب ي ب ة دب تزام حكوم وح ال ر بوض ا يظه ة، آم  ."البيئ
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، بالتعاون "إيبيك"أطلق معرض إسلوب الحياة المستدام،  
مع مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، مبادرة رائدة 

بتخصيص مواقف خاصة للسيارات الخضراء الصديقة 
للبيئة، وذلك بمناسبة إستضافة معرض إسلوب الحياة 

-22ن الذي يقام في دبي مول في الفترة م" إيبيك"المستدام 
 وضمن حدث مفاجآت صيف دبي 2011 يونيو 24

2011. 

تقع المواقف الخضراء في الطابق الثالث من مبني مواقف السينما 
وحلبة التزلج وهي مزودة بخدمة شحن البطارية للسيارات الكهربائية 

مما يشجع مستخدمي السيارات الكهربائية على إستخدامها في 
ة شحن البطارية أثناء توقفهم في دبي مول واإلستمتاع بما يقدمه من خيارات رحالت طويلة داخل مدينة دبي وإعاد

  .ميزه من تسوق ومطاعم وترفيهوخدمات مت
  

إن عدد مستخدمي السيارات الخضراء في دبي يزداد بشكل ملحوظ : "وقال دينيس لو فرانسوا، مدير عام إيبيك
إستجابة للجهود الكبيرة التي تبذلها دوائرها الحكومية في التوعية البيئية وأهمية النقل المستدام في الحفاظ على 

  ."المستدام لإلقتصادالصحة العامة ودعم النمو 
  

من جهته، أآد يوسف مبارك، المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، على أهمية هذه 
المبادرة المبتكرة، مشيرًا الى أنها ستفتح الطريق للعديد من المبادرات المماثلة التي تعنى بالبيئة خالل األعوام 

ن السيارات الكهربائية نادرة جدًا في الوقت الحالي، ولكن وجود مثل هذه المواقف في موقع صحيح أ: "المقبلة، وقال
هام وجماهيري مثل دبي مول سيعزز من وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة، آما يظهر بوضوح التزام 

 ".حكومة دبي بدعم المبادرات البيئية في اإلمارة
 

http://www.ameinfo.com/ar-204486-large.html�
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، بالتعاون مع مؤسسة "إيبيك"أطلق معرض إسلوب الحياة المستدام،  
دبي للفعاليات والترويج التجاري، مبادرة رائدة بتخصيص مواقف 
خاصة للسيارات الخضراء الصديقة للبيئة، وذلك بمناسبة إستضافة 

الذي يقام في دبي مول في " إيبيك"معرض إسلوب الحياة المستدام 
 وضمن حدث مفاجآت صيف دبي 2011 يونيو 24-22ن الفترة م
2011. 

تقع المواقف الخضراء في الطابق الثالث من مبني مواقف السينما 
وحلبة التزلج وهي مزودة بخدمة شحن البطارية للسيارات الكهربائية 

مما يشجع مستخدمي السيارات الكهربائية على إستخدامها في 
ة شحن البطارية أثناء توقفهم رحالت طويلة داخل مدينة دبي وإعاد

ميزه من في دبي مول واإلستمتاع بما يقدمه من خيارات وخدمات مت
  .تسوق ومطاعم وترفيه

  
إن عدد مستخدمي السيارات الخضراء في دبي يزداد بشكل ملحوظ : "وقال دينيس لو فرانسوا، مدير عام إيبيك

إستجابة للجهود الكبيرة التي تبذلها دوائرها الحكومية في التوعية البيئية وأهمية النقل المستدام في الحفاظ على 
  ."المستدام لإلقتصادالصحة العامة ودعم النمو 

  
من جهته، أآد يوسف مبارك، المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، على أهمية هذه 

المبادرة المبتكرة، مشيرًا الى أنها ستفتح الطريق للعديد من المبادرات المماثلة التي تعنى بالبيئة خالل األعوام 
ن السيارات الكهربائية نادرة جدًا في الوقت الحالي، ولكن وجود مثل هذه المواقف في موقع صحيح أ: "المقبلة، وقال

هام وجماهيري مثل دبي مول سيعزز من وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة، آما يظهر بوضوح التزام 
 ".حكومة دبي بدعم المبادرات البيئية في اإلمارة
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معرض أسلوب الحياة المستدام إيبيك في دبي ومواقف مخصصة 

  للسيارات الخضراء الكهربائية

الذي بدأ فعالياته في دبي ” إيبيك“ياة المستدام خصص معرض إسلوب الح
أمس مواقف للسيارات الخضراء الصديقة للبيئة وذلك ألول مرة في الدولة 

مفاجآت “بالتعاون مع مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري ضمن حدث 
 .″2011صيف دبي 

 
بة وتقع المواقف الخضراء في الطابق الثالث من مبني مواقف السينما وحل

التزلج في دبي مول وهي مزودة بخدمة شحن البطارية للسيارات الكهربائية لتشجيع مالكي السيارات الكهربائية على 
إستخدامها في رحالت طويلة داخل مدينة دبي وإعادة شحن البطارية أثناء توقفهم في دبي مول واإلستمتاع بما يقدمه 

 . همن خيارات وخدمات متميزة من تسوق ومطاعم وترفي

أن عدد مستخدمي السيارات الخضراء في دبي يزداد بشكل ملحوظ ” إيبيك“وأوضح دينيس لو فرانسوا مدير عام 
إستجابة للجهود الكبيرة التي تبذلها دوائرها الحكومية في التوعية البيئية وأهمية النقل المستدام في الحفاظ على 

  .الصحة العامة ودعم النمو المستدام لإلقتصاد

وأآد يوسف مبارك المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري ـ إحدى مؤسسات دائرة 
التنمية اإلقتصادية بدبي ـ أن هذه المبادرة المبتكرة ستفتح الطريق للعديد من المبادرات المماثلة التي تعنى بالبيئة 

  .خالل األعوام المقبلة

الكهربائية نادرة جدا في الوقت الحالي لكن وجود مثل هذه المواقف في موقع هام وقال صحيح أن السيارات 
وجماهيري مثل دبي مول سيعزز من وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة آما يظهر بوضوح التزام حكومة دبي 

  .بدعم المبادرات البيئية في اإلمارة

  خصصة للسيارات الخضراء الكهربائيةمعرض أسلوب الحياة المستدام إيبيك في دبي ومواقف م
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في دبي مواقف للسيارات " إيبيك"خصص معرض إسلوب الحياة المستدام 

الخضراء الصديقة للبيئة وذلك ألول مرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بالتعاون مع مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري ضمن حدث 

".2011مفاجآت صيف دبي "  
لثالث من مبني مواقف السينما وحلبة وتقع المواقف الخضراء في الطابق ا

التزلج في دبي مول وهي مزودة بخدمة شحن البطارية للسيارات الكهربائية 
لتشجيع مالكي السيارات الكهربائية على إستخدامها في رحالت طويلة داخل 
مدينة دبي وإعادة شحن البطارية أثناء توقفهم في دبي مول واإلستمتاع بما 

.مات متميزة من تسوق ومطاعم وترفيهيقدمه من خيارات وخد  
أن عدد مستخدمي السيارات " إيبيك"وأوضح دينيس لو فرانسوا مدير عام 

الخضراء في دبي يزداد بشكل ملحوظ إستجابة للجهود الكبيرة التي تبذلها 
دوائرها الحكومية في التوعية البيئية وأهمية النقل المستدام في الحفاظ على 

.الصحة العامة ودعم النمو المستدام لإلقتصاد  
دبي للفعاليات والترويج التجاري ـ إحدى مؤسسات دائرة وأآد يوسف مبارك المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة 

التنمية اإلقتصادية في دبي ـ أن هذه المبادرة المبتكرة ستفتح الطريق للعديد من المبادرات المماثلة التي تعنى 
.ةبالبيئة خالل األعوام المقبل  

دبي
التنمية اإلقتصادية في دبي ـ أن هذه المبادرة المبتكرة ستفتح الطريق للعديد من المبادرات المماثلة التي تعنى 

.ةبالبيئة خالل األعوام المقبل  
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 مواقف للسيارات الخضراء

 
الذي بدأ فعالياته في دبي نهاية األسبوع الماضي مواقف للسيارات » إيبيك«خصص معرض أسلوب الحياة المستدام 

الخضراء الصديقة للبيئة وذلك ألول مرة في الدولة بالتعاون مع مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري ضمن 
  .»2011مفاجآت صيف دبي «حدث 

  
وتقع المواقف الخضراء في الطابق الثالث من مبنى مواقف السينما وحلبة التزلج في دبي مول وهي مزودة بخدمة 

شحن البطارية للسيارات الكهربائية لتشجيع مالكي السيارات الكهربائية على استخدامها في رحالت طويلة داخل 
ي مول واالستمتاع بما يقدمه من خيارات وخدمات متميزة من مدينة دبي وإعادة شحن البطارية أثناء توقفهم في دب

  .تسوق ومطاعم وترفيه
  

ي يزداد بشكل ملحوظ أن عدد مستخدمي السيارات الخضراء في دب» إيبيك«وأوضح دينيس لو فرانسوا مدير عام 
استجابة للجهود الكبيرة التي تبذلها دوائرها الحكومية في التوعية البيئية وأهمية النقل المستدام في الحفاظ على 

  .الصحة العامة ودعم النمو المستدام لالقتصاد
  

 مؤسسات دائرة  إحدى-وأآد يوسف مبارك المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري
 أن هذه المبادرة المبتكرة ستفتح الطريق للعديد من المبادرات المماثلة التي تعنى بالبيئة -التنمية االقتصادية بدبي
  .خالل األعوام المقبلة

  
صحيح أن السيارات الكهربائية نادرة جدا في الوقت الحالي لكن وجود مثل هذه المواقف في موقع هام : وقال

 دبي مول سيعزز من وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة آما يظهر بوضوح التزام حكومة دبي وجماهيري مثل
 . بدعم المبادرات البيئية في اإلمارة
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