مابي الراعي البالتيني للمؤتمر العربي الرابع لألنفاق
بعنوان "اإلستغالل األمثل للمساحات تحت األرض"
دبي 12 ،فبراير  – 2017تشارك شركة مابي الرائدة عالميا ً في مجال تصنيع المواد الالصقة ومانعات التسرب والمنتجات الكيماوية
الخاصة بالبناء كراعي بالتيني للمؤتمر العربي الرابع لألنفاق ) .(ATCستنطلق فعاليات المؤتمر بالتزامن مع إنعقاد الملتقى الهندسي
الخليجي العشرين  ،وذلك من  22-21فبراير  2017في فندق ريتز كارلتون ،مركز دبي المالي العالمي .يعتبر المؤتمر األهم في منطقة
دول مجلس التعاون الخليجي فهو يلعب دورا بارزا في تقديم حلول متميزة لتطوير سبل استغالل المساحات تحت االرض من خالل تالقي
الخبراء والمهندسين المحليين والدوليين المتخصصين في التكنولوجيا المتطورة لحفر االنفاق.
تم إنشاء شركة مابي في ميالنو (إيطاليا) في عام  1937ولديها مقر إقليمي في دبي منذ عام  ،2007قامت شركة مابي بدعم تقني رفيع
المستوى وابتكار حلول في مجال األشغال تحت االرض ،وذلك من خالل مشاركتها في العمل بمواقع مشاريع البناء تحت األرض والتعدين
في جميع أنحاء العالم ،واالستثمار والتحديث المستمر لمختبرات البحث العلمي والتطوير الخاصة بها – حيث تخصص شركة مابي  ٪5من
مبيعاتها السنوية لالستثمار في البحث العلمي والتطوير – وقد ساهم كل ذلك في تطور جميع منتجات الشركة ومنها خط انتاجها المتخصص
في "منتجات تكنولوجيا األنفاق".
تلبي مجموعة المنتجات كافة االحتياجات والمتطلبات للعاملين والزبائن .وتتضمن:
 تقنيات الخرسانة
 منتجات دعم لماكينات حفر األنفاق TBM -
 منتجات الطالء لألعمال تحت األرض
 أنظمة عزل المياه وموانع التسرب
 تقنيات إعادة التأهيل والصيانة والتصليح ،
 أنظمة الحقن واالتدعيم والتثبيت
ابتكرت شركة مابي فريق تقنيات األعمال تحت األرض ( )UTTبهدف تلبية كافة االحتياجات التقنية لزبائنها ،وهو فريق دعم فني ذو
تدريب رفيع المستوى يقدم النصائح والحلول المتعلقة بجميع األشغال تحت األرض ،ويكون هذا الفريق متاح خالل جميع مراحل المشروع.
وهو األمر الذي أكده السيد ستيفانو إياناكون ،المدير العام لشركة مابي لكيماويات البناء "بوجود فريق عمل مابي  UTTسنكون متواجدين
مع زبائننا من بداية أي مشروع وحتى إتمامه".
ومن األمثلة التي تم استخدام منتجات شركة مابي فيها مترو الدوحة (نفق بطول  44كم) وأبو هامور ( 9.5كم) في قطر ،ومترو الرياض
( 33كم) ،وخط الحائر لنقل مياه الصرف الصحي ( 12كم) في السعودية ،و النفق االستراتيجي ) (STEPإلمارة أبوظبي ( 41كم)،
ومترو دبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك على سبيل المثال.
الخاتمة-نبذة عن شركة "مابي "MAPEI -
تم إنشاء شركة مابي في العام  1937في ميالنو ،و تعد اليوم شركة رائدة عالميا في تصنيع المالط والجص والمواد الالصقة والمنتجات التكميلية لتركيب
جميع أنواع األرضيات .حيث تتخصص الشركة في تصنيع المنتجات الكيماوية الخاصة في مجال البناء ،بما في ذلك المنتجات المقاومة للماء والمالط
والخلطات الخاصة بالخرسانة ومنتجات ترميم المباني القديمة ودهانات الديكور والحماية الخاصة بالجدران .لدى مابي حاليا ً  81شركة تابعة بمجموع
 70مصنع إنتاج حول جميع أنحاء العالم في  32دولة مختلفة على امتداد القارات الخمس.
لالستفسارات الصحافية ،يرجى االتصال بنا على:

تويستر ميدل إيست
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