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»اإل جي« تطور املنازل الذكية لنعي�ش امل�ستقبل
تعمل �شركة »اإل جي اإلكرتونيك�س،« 

الرائدة يف قطاع الإلكرتونيات والأجهزة 

التمهيد  نحو  حثيثة  بخطى  املنزلية 

خالل  من  الأجهزة  فيه  ترتابط  مل�شتقبل 

املتقدمة  املنتجات  من  عدد  تطوير 

بديهية ال�شتخدام تتيح مل�شممي املنازل 

حياة  منط  اإىل  الو�شول  وامل�شتخدمني 

اأكرث راحة.

اأجهزة  اإطالق  ن�شهد  يوم  بعد  يوًما 

لتكون  تتكامل  ذكاء  اأكرث  جديدة 

حلم  الواقع  اإىل  تقّرب  ذكية  منظومة 

اأزمنة  منذ  تخيلنا  الذي  الذكي  املنزل 

اأجهزة  طويلة. وعالوة على ذلك، تعمل 

امل�شممة  الذكية  الإلكرتونية  جي  اإل 

واملجهزة  امل�شتخدم،  حاجات  لتلبية 

جمع  على  العميق،  التعلم  بقدرات 

البيانات با�شتخدام احل�شا�شات املختلفة 

عرب  ال�شحابية  ال�شبكات  على  لتكد�شها 

لتحللها  فاي  واي  الال�شلكي  الت�شال 

لعادات  اأف�شل  فهم  اإىل  الو�شول  بهدف 

الأجهزة  وتوفر  وحاجاتهم.  امل�شتهلكني 

للم�شكالت  جديدة  حلوًل  للم�شتخدمني 

اإىل  ا�شتناًدا  يومًيا  يواجهونها  التي 

حتليل تلك البيانات. 

رئي�س  ت�شوي،  جيون  يونغ  وقال 

اخلليج  اإلكرتونيك�س  جي  اإل  �شركة 

توفر  اأن  اليوم  امل�شتهلكون  »يتوقع 

بعد،  عن  التحكم  اإمكانيات  الأجهزة 

لهم  تتيح  التي  التقنيات  ويعتمدون 

وا�شتك�شاف  البيانات  اإىل  الو�شول 

الأجهزة،  و�شيانة  واإ�شالحها  الأخطاء 

املت�شلة  الذكية  الأدوات  لهم  وتوفر 

توفري  كيفية  عن  ن�شائح  بالإنرتنت 

الأداء  وحت�شني  الراحة  وزيادة  الطاقة 

وطريقة  منهم  كل  تاريخ  اإىل  ا�شتناًدا 

حياتهم  وحتى  منازلهم  فتنقل  حياته، 

اإىل امل�شتقبل. لطاملا كانت اإل جي متفانية 

ومنتجات  خدمات  وتقدمي  ت�شميم  يف 

موفرة للطاقة التي ت�شتجيب للتوقعات 

جي  اإل  للعمالء.وتعترب  اجلديدة 

املتمركزة على  الذكية  باأجهزتها  متقدمة 

لتعزيز  اجلديدة  وبخوا�شها  امل�شتخدم 

الذكية.  املنازل  يف  العمالء  جتربة 

وب�شفتنا املوزع احل�شري يف البحرين، 

عن  النقاب  بك�شف  فخورون  نحن 

منط  على  ي�شجع  الذي  اجلديد  البتكار 

ا�شاف  اململكة«.  يف  مالئمة  اأكرث  حياة 

يف  العمليات  مدير  اأوا�شتي،  �شاجنيف 

جمموعة  يف  املنزلية  الأجهزة  ق�شم 

عبداجلبار الكوهجي.

منتجات »�سجرة احلياة« و»اأفنان للزهور« ت�سفي مل�سة جمالية ملحيطكم
للزهور  واأفنان  احلياة  �شجرة  منتجات 

ت�شفي مل�شة جمالية ملحيطكم اينما تكون.

للزهور  وم�شتدام  عملي  بديل  وهي 

واحليطان  وال�شجار،  الطبيعية  والنباتات 

املزهريات  من  وا�شعة  جمموعة  مع  اخل�شراء 

متوافرة  املختلفة  والحجام  المناط  ذات 

باأ�شعار التجزئة واجلملة.

للزهور  وافنان  احلياة  �شجرة  منتجاته 

مثيالتها  تطابق  والن�شارة  اخل�شرة  دائمة 

للم�شاحة  وفقاً  ونن�شقها  ون�شممها،  الطبيعية 

املتاحة لديكم.

واحلريرية  الطبيعية  الزهور  نزود  كما 

وكذلك نباتات الزنية مل�شارح حفالت العرا�س 

او  البيع  ا�شا�س  على  الخرى  واملنا�شبات 

اليجار ح�شب رغبة الزبون او �شركات تنظيم 

احلفالت.

)Event organizers( 

املوو�س  حيطان  ونركب  ن�شمم  كما 

واحلدائق الداخلية.

خربة ومهنية فريق �شجرة احلياة وافنان 

واملجمعات  الفنادق  ارقى  جتمل  للزهور 

وحتى  العامة  والماكن  والوزارات  التجارية 

النباتات  من  رائعة  مبجموعة  اخلا�شة  الفلل 

والزهور والنخيل البا�شقات.

والزهور  الطبيعية  النباتات  نوفر  كما 

الطبيعية  احليطان اخل�شراء  وننفذ  الطبيعية 

اخلارجية.

على  خ�شًما   %30 فر�شة  اغتنموا  الن 

والزهور  الزينة  نباتات  من  منتجاتنا  جميع 

واملزهريات  الكري�شتالية  والهدايا  احلريرية 

عن %10  ف�شالً  والقيا�شات،  ال�شكال  املختلفة 

خ�شًما على افنان للزهور الطبيعية. واختاروا 

د.ب   30 قيمة  �شرائكم  عند  املجانية  هديتكم 

)العر�س متوفر حتى نفاد الكمية هدية واحدة 

لكل م�شرٍت( حتى اخلمي�س 19 اكتوبر 2017.

–�شارع  العامرة  ببناية  معر�شنا  زوروا 

ال�شيخ عي�شى بالعدلية

من 8:30 �شباحاً – حتى 8:00 م�شاًء

من ال�شبت اىل اخلمي�س

لال�شتف�شار:

17736181

36373374

39452426


