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تعرض فرصا مميزة في لندن وميلتون كينيز

»يوتوبيا« تنظم معرضا للعقارات البريطانية 
24-28 مارس الجاري في شيراتون الدوحة من 

أضــــــاف: يـــربـــط املـــديـــنـــة مــحــطــة قــطــار 
رئيسية تأخذك إلى وجهات مميزة في 
أقــل مــن ســاعــة مثل لــنــدن، كامبريدج، 
ــفـــورد كــمــا تــبــعــد قــبــلــة الــتــســوق  أكـــسـ
الـــعـــاملـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة بــســتــر فــيــلــج أقـــل 
مــن نصف ســاعــة عــن املــديــنــة ويحيط 
ــبـــري فــي  ــــاث جـــامـــعـــات كـ بـــاملـــديـــنـــة ثـ
لــوتــن وبـــدفـــورد ونــورثــهــامــبــتــون إلــى 
جــانــب خــمــســة مـــطـــارات دولــيــة يمكن 
الــوصــول اليها فــي غــضــون 90 دقيقة 

بالسيارة.
وأشــــــار الــــى ان املـــديـــنـــة تــقــع فـــي وســط 
مــحــمــيــة طبيعية عــلــى مــســاحــة 5 االف 
ــم الــــعــــديــــد مـــــن الـــبـــحـــيـــرات  فـــــــــدان تــــضــ
الرئيسية مثل بحيرات ويلني وفرزتون 
وكالديكوت وغيرها كما تضم 18 كيلو 
مــتــرا مـــن األنـــهـــار والـــقـــنـــوات الطبيعية 
ــدائــــــق والــــــغــــــابــــــات واملــــحــــمــــيــــات  والــــــحــــ
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الـــشـــاســـعـــة لـــتـــضـــفـــي لـــونـــا 
ــام. كـــمـــا تــقــدم  ــ ــعـ ــ ـــرًا عـــلـــى مــــــدار الـ أخــــضـ
املــدنــيــة شبكة ضخمة مــن طـــرق ركــوب 
الــدراجــات، ومــســارات املشي التي تربط 

املدينة ببعضها البعض.
وأوضـــــــــح: يـــقـــدم املــــــول الـــرئـــيـــســـي فــي 
ــا مــــن مــجــمــع  ــويـ ــيـ ــا حـ ــزيـــجـ املــــديــــنــــة مـ
ــم وأمـــــاكـــــن  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ تــــــجــــــاري ضــــخــــم ومـ
ترفيهية وساحات داخلية وخارجية 
وأسواق أسبوعية مفتوحة وقد سجل 
فــي مــوســوعــة جــيــنــس كــأطــول مجمع 
تــجــاري فــي الــعــالــم فــي نــهــايــة األلــفــيــة 
حــيــث بــلــغ طـــولـــه بــعــد الــتــوســعــة 1.5 
اكــثــر مــن 200  كيلو متر يحتوي على 
محل تجاري ويستضيف العديد من 

الفنية والثقافية  األنشطة والفعاليات 
والترفيهية علي مدار العام. 

وبــني انــه خــال العشر سنوات املاضية 
نجحت املدينة بــان تكون مقرا للعديد 
مــــن الــــشــــركــــات الـــوطـــنـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
وألكــثــر مــن 700 شــركــة دولـــيـــة، بــمــا في 
ذلــــك املـــقـــر الــرئــيــســي بــاملــمــلــكــة املــتــحــدة 
بــتــرولــيــوم، دومــيــنــوز بيتزا،  لبريتيش 
مــرســيــدس-بــنــز، ســوزوكــي وغيرهم من 
الشركات الكبرى / ولعدد من الجهات 

الحكومية ايضا.
ــال مــحــمــد فــرغــلــي املـــديـــر الــتــنــفــيــذي  ــ وقـ
ــــان عــاقــتــنــا مــــع املــديــنــة  لــلــمــجــمــوعــة بـ
ــام 2011 حـــيـــث قــدمــنــا  ــعــ الــ بــــــدأت مـــنـــذ 
املــديــنــة للجمهور الخليجي مــن خــال 
طــرحــنــا ملجموعة كــبــيــرة ومــتــنــوعــة من 
ــيـــوت  ــلـــل وبـ ــع الـــســـكـــنـــيـــة مــــن فـ ــاريــ ــشــ املــ
وشــقــق فــي اكــثــر مــن مــوقــع وبتصاميم 
متنوعة ومساحات مختلفة لبت جميع 

حاجات املستثمرين واملــاك الجدد في 
املــنــطــقــة وتــحــديــدا مـــن دولـــتـــي الــكــويــت 
وقــطــر واضــــاف وكــانــت فلسفتنا تقوم 
على ترويج حقيقة أن بريطانيا ليست 
لــنــدن فــقــط وأن هــنــاك الــعــديــد مــن املــدن 
التي تتمتع بسهولة الوصول إلى لندن 
وفــــي نــفــس الـــوقـــت تـــوفـــر بــيــئــة مــثــالــيــة 
لـــراغـــبـــي الــــهــــدوء والـــتـــمـــتـــع بــالــطــبــيــعــة 
دون االنفصال عــن حياة املدينة ودون 
ــمــــط الــــحــــيــــاة الـــعـــربـــي  الـــتـــخـــلـــي عـــــن نــ
والخليجي املفعم بالحيوية لذا تبنينا 
فكرة تأسيس مجتمع خليجي مصغر 
في املدينة بكل قيمنا وعاداتنا وثقافتنا 
في أجــواء أوروبــيــة خابة وعلي بعض 
خطوات من أهم مدن العالم وهي لندن. 
واضاف ولله الحمد فقد نجحنا في ذلك 
حيث يسكن املدينة اليوم اكثر من الف 
عائلة خليجية قامت بشراء بيوت لها 
الله في  في املدينة كان لنا الفضل بعد 

جــذب أغلبهم لاستقرار والتمتع بكل 
مــا تقدمه لهم هــذه املــديــنــة الــفــريــدة من 

أسلوب حياة. 
ــعــــداد ســكــان  وأوضـــــــح فـــرغـــلـــي يـــصـــل تــ
املدينة في الوقت الراهن ألكثر من 280 
الف نسمة وما زالت تنمو بشكل مطرد 
حـــيـــث يـــجـــري اآلن تــنــفــيــذ الـــعـــديـــد مــن 
التوسعات السكنية والخطط الجديدة 
لبناء ما ال يقل عن 10 االف وحدة سكنية 
خــــال الـــســـنـــوات الــخــمــس الـــقـــادمـــة مما 
يـــؤدي النــتــعــاش قــطــاع الــعــقــار السكني 
واملساهمة في زيادة قيمة نمو األصول 
في املدينة حيث حقق مستثمرونا في 
ميلتون كينيز أرباحا وصلت الى اكثر 
من 60% خال الخمس سنوات املاضية 
بما يزيد بأكثر من مقدار الضعف عما 
يحققه املتوسط القومي ألسعار املنازل 

في بريطانيا سنويا. 
وعــن جديد املجموعة في املدينة قال 

فــرغــلــي ســنــقــدم مـــشـــروع فـــي منطقة 
ــارك فـــي مــيــلــتــون كينز  مــونــكــســتــون بــ
وهو احدث املشاريع الرائعة واملميزة 
والحصرية التي نقدمها لعمائنا في 
قطر والــكــويــت. واضـــاف يقع املشروع 
ــاء فـــي مــيــلــتــون  ــيــ فـــي أحــــد أرقـــــي األحــ
كينز بإطالة مباشرة على نهر أوزيل 
مباشرة وهو عبارة عن 18 بيت وفيا 
الــى  تــتــكــون مــن 4  منفصلة تملك حــر 
5 غـــرف نـــوم بــعــدد 8 نــمــاذج مختلفة 
لــواجــهــات خــارجــيــة جــذابــة تــوزيــعــات 
ــاالت  ــ ــــصـ ــة لـــلـــغـــرف والـ ــبــ ــيــــة رحــ ــلــ داخــ
عــــلــــى الــــنــــمــــط الـــخـــلـــيـــجـــي بــــحــــدائــــق 
خـــاصـــة ومــــواقــــف ســــيــــارات وتــتــمــيــز 
ــاخـــرة  ــاء حــــديــــث وتـــشـــطـــيـــبـــات فـ ــنـ ــبـ بـ
مــع االحــتــفــاظ بالطابع املميز للريف 
اإلنجليزي. وبني املشروع قيد االنشاء 
ويــســلــم عــلــى مـــراحـــل خــــال الــعــامــني 
2019-2020. ويتميز املــشــروع بقربه 
من الشارع الرئيسي وعلي نهر اوزيل 
ويتمتع بإطاالت خابة وبانورامية 
علي حديقة وادي أوزيــل والتي تمتد 
املــديــنــة وبحيرات  حتى حـــدود سنتر 
الرائعة. كما يبعد املشروع  ويلن ليك 
حوالي 4 كيلومترات عن مركز املدينة 
واملــــــوالت واملـــطـــاعـــم وأمـــاكـــن الــتــرفــيــه 
ومحطة القطارات الرئيسية إلى سنتر 

لندن.
ــا فــرغــلــي املــســتــثــمــريــن والـــراغـــبـــني  ــ ودعـ
بــالــتــمــلــك بـــزيـــارة املـــعـــرض واالســتــفــادة 
مـــن الـــفـــرص املــعــروضــة داعـــيـــا الجميع 
الى االنضمام إلى النخبة وتملك منزلك 

الثاني في أحضان الطبيعة.

تنظم مجموعة يوتوبيا للعقارات معرضا خاصا في فندق شيراتون الدوحة، 
قاعة دخان، خالل الفترة من 24-28 مارس 2019 حيث ستطرح املجموعة 
باقة من الفرص العقارية املميزة في مدينتي لندن وميلتون كينيز اللتني 
تحظيان على اهتمام شريحة كبيرة من املستثمرين الراغبني بتملك 

العقارات في بريطانيا.
وحــول مدينة ميلتون كينيز قال ادريــان اندرسبي مدير تطوير االعمال 
للمجموعة ان مدينة ميلتون كينيز تعد الخيار األمثل للسكن في أحضان 
الريف اإلنجليزي واضاف تعد مدينة ميلتون كينيز واحدة من اجمل وأحدث 
املدن البريطانية وتقع شمال لندن وتبعد حوالي 30 دقيقة بالقطار عن 
مدينة لندن وهذه املدينة الحديثة تنبض بالحياة وتجمع وبشكل مميز ما 

بني املتعة والحيوية وبني هدوء الريف وزخم املدينة الصاخب. 

■  نموذج الحد البيوت المعروضة في بريطانيا

»تملك وانتفاع غير القطريين« يضيف مرونة إلى عمليات بيع العقارات

توقع تقرير أن يرتفع العائد على االستثمار 
فــي قــطــاع الــعــقــار عقب إصـــدار الــلــوائــح الفنية 
الخاصة بتنفيذ القانون وتحديد آليات الفرز 
للفلل واملساحات التجارية. وأن تصل عوائد 
املطورين العقارين جراء عمليات بيع الوحدات 

السكنية والفلل ما بني )15 إلى 18 %(
وبــــــــني تــــقــــريــــر صــــــــــادر عــــــن شـــــركـــــة األصــــمــــخ 
ــاريــــة أن تـــحـــديـــد املـــنـــاطـــق  ــقــ ــعــ الــ ــاريـــع  ــمـــشـ ــلـ لـ
واألماكن في القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن 
تنظيم تملك غير القطريني للعقارات واالنتفاع 
بها سيكون له تأثيرات إيجابية على القطاع 

العقاري.
وبـــني الــتــقــريــر أن هـــذا الــقــانــون سيسمح ملــاك 
العقارات ببيع عقاراتهم في املناطق واألماكن 
التي حددها القانون بشكل مجزأ بما يعطي 
مــرونــة وسهولة فــي بيع وحـــدات الــعــمــارات أو 
املــجــمــعــات الــســكــنــيــة أو مــســاحــات املــجــمــعــات 
ــل مــــن بــيــعــهــا كــكــتــلــة  ــة، بــشــكــل أفـــضـ ــاريـ ــتـــجـ الـ

واحدة. 
كما أكد التقرير على ضرورة أن تكون آليات فرز 
الفلل مرنة بحيث تأخذ في االعتبار كافة األمور 

املتعلقة في الخدمات املوجودة في املجمعات، 
باإلضافة إلى وجود الفلل املتاصقة والشقق 
فــي بــعــض املــجــمــعــات الــســكــنــيــة، وكــذلــك األمــر 
بالنسبة للمساحات التجارية واإلداريــة داخل 
املجمعات التجارية، وإلى كافة األمور األخرى 
كاملواقف ومساحاتها، وهذا على سبيل املثال 

ال الحصر.
ــانـــون عــقــب تــنــفــيــذه  ــقـ وأضــــــاف الــتــقــريــر أن الـ
ســيــســاهــم فــــي ضــــخ ســـيـــولـــة جــــديــــدة لــلــســوق 
العقاري، وخاصة إذا ساهمت البنوك بتوفير 

منتجات جديدة تقدم دعــم جيد للراغبني في 
شراء الوحدات السكنية. مشيرا إلى أن كل هذه 
اإلجـــــــراءات ســتــواكــب الــقــوانــني والــتــشــريــعــات 
التشجيعية التي قامت بها الدولة الستقطاب 

رؤوس األموال األجنبية للسوق املحلي.
وقال التقرير القانون رقم 16 لسنة 2018 يصّب 
في صالح تعزيز القطاع العقاري واالستثمار 
فــيــه. متوقعا أن يــواصــل الــقــطــاع الــعــقــاري في 
قــطــر نــشــاطــه اإليـــجـــابـــي خــــال الـــعـــام الــحــالــي 

مصحوبا بنمو عمليات اإلنشاءات العقارية.
ــدر اإلشـــــــارة إلــــى ان الـــــ 16 مــنــطــقــة الــتــي  ــجـ وتـ
حــددهــا الــقــرار كحق انــتــفــاع ملــدة 99 سنة هي 
مناطق: مشيرب )منطقة رقم 13(، وفريج عبد 
العزيز )14(، والدوحة الجديدة )15(، والغانم 
العتيق )16(، والــرفــاع والهتمي العتيق )17(، 
واسلطة )18(، وفريج بن محمود )22( و)23(، 
فـــريـــج بــن  ــنــــصــــورة  الـــخـــيـــل )24(، واملــ روضــــــة 
درهـــم )25(، ونجمة )26(، وأم غويلينا )27(، 
والخليفات )28(، والسد )38(، واملرقاب الجديد 
وفــريــج الــنــصــر )39(، ومــنــطــقــة مــطــار الــدوحــة 

.)48(
ومــنــاطــق الــتــمــلــك الــحــر هــــي: مــنــطــقــة الــقــصــار 
)املنطقة اإلدارية 60(، والدفنة )املنطقة اإلدارية 

61(، وعنيزة )املنطقة اإلداريـــة 63(، والوسيل 
)69(، والـــخـــرايـــج )69(، وجــبــل ثــعــيــلــب )69(، 
والــخــلــيــج الــغــربــي )لــقــطــيــفــيــة 66(، والــلــؤلــؤة 
)66(، ومنتجع الخور )74(، وروضة الجهانية 

)املنطقة االستثمارية(.

الصفقات وأسعار األراضي

وأشــار التقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية 
شهد أداء منخفضا مقارنة مع األسبوع السابق 
مــن حــيــث الــقــيــم فــي الــتــعــامــات الــعــقــاريــة، وفــق 
بيانات آخــر نشرة صـــادرة عــن إدارة التسجيل 
الــعــقــاري فــي وزارة الــعــدل لــأســبــوع املــمــتــد من 
»10 إلــى 14 مــارس الحالي«، حيث سجلت عدد 
الصفقات العقارية »69« صفقة، ولفت التقرير 
إلــى أن قيم عمليات البيع والــرهــن وصــلــت إلى 

قرابة »301.7« مليون ريال.
وأوضــــح الــتــقــريــر أن بــلــديــتــي الـــدوحـــة والــريــان 
حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعامات 
بحيث احتلتا املرتبتني األولـــى والــثــانــيــة على 
التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن 
متوسط عدد الصفقات املنفذة في اليوم الواحد 

بلغت »14« صفقة تقريبا.

18 % عوائد متوقعة للمطورين.. تقرير »األصمخ«: 15 إلى 

الدوحة -

■ محمد فرغلي ثابت

ارتفاع العائد على 
االستثمار في القطاع 
العقاري عقب إصدار 

اللوائح الفنية وآليات الفرز

الدوحة -

■ ادريان اندرسبي

ميلتون كينيز مقرا ألكثر 
من 700 شركة دولية

ترويج حقيقة أن بريطانيا 
ليست لندن فقط
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خالل الفترة من 24-28 مارس الجاري في شيراتون الدوحة

يوتوبيا تنظم معرضًا خاصًا للعقارات البريطانية

تنظم مجموعة يوتوبيا للعقارات معرضا خاصا 
فــي فــنــدق شــيــراتــون الـــدوحـــة، قــاعــة دخــــان، خــالل 
مـــــارس 2019 حــيــث ســتــطــرح  مـــن 28-24  الـــفـــتـــرة 
املــجــمــوعــة بــاقــة مــن الــفــرص الــعــقــاريــة املــمــيــزة في 
الــلــتــني تحظيان  لــنــدن ومــيــلــتــون كينيز  مــديــنــتــي 
الراغبني  باهتمام شريحة كبيرة من املستثمرين 

بتملك العقارات في بريطانيا.
وحول مدينة ميلتون كينيز قال ادريان اندرسبي 
ــال لــلــمــجــمــوعــة ان مــديــنــة  ــ ــمـ ــ مــــديــــر تـــطـــويـــر االعـ
مــيــلــتــون كــيــنــيــز تــعــد الــخــيــار األمـــثـــل لــلــســكــن في 
الريف اإلنجليزي واضــاف وتعد مدينة  أحضان 
ــــدث املـــدن  ــدة مـــن اجــمــل وأحـ ــ مــيــلــتــون كــيــنــيــز واحـ
 30 البريطانية وتقع شمال لندن وتبعد حــوالــي 
دقــيــقــة بــالــقــطــار عـــن مــديــنــة لـــنـــدن وهــــذه املــديــنــة 
الحديثة تنبض بالحياة وتجمع وبشكل مميز 
ما بني املتعة والحيوية وبني هدوء الريف وزخم 

املدينة الصاخب. 
ــربـــط املـــديـــنـــة مــحــطــة قـــطـــار رئــيــســيــة  ــاف ويـ ــ وأضــ
ــل مـــن ســاعــة  ــهـــات مــمــيــزة فـــي أقــ ــأخـــذك إلــــى وجـ تـ
أكــســفــورد كما تبعد قبلة  كــامــبــريــدج،  لــنــدن،  مثل 

الــتــســوق الــعــاملــيــة الــشــهــيــرة بــســتــر فــيــلــج أقـــل من 
نــصــف ســاعــة عــن املــديــنــة ويــحــيــط بــاملــديــنــة ثــالث 
جامعات كبرى في لوتن وبدفورد ونورثهامبتون 
الوصول  إلى جانب خمسة مطارات دولية يمكن 

اليها في غضون 90 دقيقة بالسيارة.
ــــط مــحــمــيــة  ــة تـــقـــع فــــي وسـ ــنـ ــديـ ــى ان املـ ــ ــار الـ ــ ــ وأشـ
طبيعية على مساحة 5 آالف فدان تضم العديد من 
البحيرات الرئيسية مثل بحيرات ويلني وفرزتون 
18 كيلو مترا من  وكالديكوت وغيرها كما تضم 
الطبيعية والحدائق والغابات  األنهار والقنوات 
واملــحــمــيــات الــطــبــيــعــيــة الــشــاســعــة لــتــضــفــي لــونــًا 
املدنية شبكة  الــعــام. كما تقدم  مــدار  أخضرًا على 
ضــخــمــة مـــن طــــرق ركـــــوب الـــــدراجـــــات، ومـــســـارات 

املشي التي تربط املدينة ببعضها البعض.
ــائــــال: كـــمـــا يـــقـــدم املــــــول الـــرئـــيـــســـي فــي  واضـــــــاف قــ
املــديــنــة مــزيــجــا حــيــويــا مــن مجمع تــجــاري ضخم 
ومـــطـــاعـــم وأمــــاكــــن تــرفــيــهــيــة وســــاحــــات داخــلــيــة 
وخارجية وأسواق أسبوعية مفتوحة وقد سجل 
فــي مــوســوعــة جينس كــأطــول مجمع تــجــاري في 
الــعــالــم فـــي نــهــايــة األلــفــيــة حــيــث بــلــغ طـــولـــه بعد 
التوسعة 1.5 كيلو متر يحتوي على اكثر من 200 
مــحــل تــجــاري ويــســتــضــيــف الــعــديــد مــن األنــشــطــة 

والــفــعــالــيــات الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة والــتــرفــيــهــيــة على 
مدار العام. 

وبـــني انـــه خـــالل الــعــشــر ســنــوات املــاضــيــة نجحت 
ــقـــرا لــلــعــديــد مـــن الـــشـــركـــات  املـــديـــنـــة بــــان تـــكـــون مـ
الوطنية البريطانية وألكثر من 700 شركة دولية، 
بـــمـــا فـــي ذلــــك املـــقـــر الـــرئـــيـــســـي بــاملــمــلــكــة املــتــحــدة 
لبريتيش بتروليوم، دومينوز بيتزا، مرسيدس-

بــنــز، ســوزوكــي وغــيــرهــم مــن الــشــركــات الــكــبــرى /   
ولعدد من الجهات الحكومية ايضا.

وعن عالقة املجموعة باملدينة قال محمد فرغلي 
املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــة بــــان عــالقــتــنــا مــع 
العام 2011 حيث قدمنا املدينة  املدينة بدأت منذ 
الخليجي مــن خــالل طــرحــنــا ملجموعة  للجمهور 
املــشــاريــع السكنية مــن فلل  كــبــيــرة ومــتــنــوعــة مــن 
وبـــيـــوت وشـــقـــق فـــي اكـــثـــر مـــن مـــوقـــع وبــتــصــامــيــم 
متنوعة ومساحات مختلفة لبت جميع حاجات 
املنطقة وتحديدا  فــي  الــجــدد  املستثمرين واملـــالك 

من دولتي الكويت وقطر.
وعــــن جـــديـــد املـــجـــمـــوعـــة فـــي املـــديـــنـــة قــــال فــرغــلــي 
ســنــقــدم مـــشـــروع فـــي مــنــطــقــة مــونــكــســتــون بـــارك 
فــي مــيــلــتــون كــيــنــز وهـــو احـــدث املــشــاريــع الــرائــعــة 
الــتــي نقدمها لعمالئنا في  واملــمــيــزة والــحــصــريــة 

قــطــر والـــكـــويـــت. واضـــــاف يــقــع املـــشـــروع فـــي أحــد 
فــي ميلتون كينز بإطاللة مباشرة  أرقــى األحــيــاء 
على نهر أوزيــل مباشرة وهــو عــبــارة عــن18 بيتا 
وفيال منفصلة تملك حر تتكون من 4 الى 5 غرف 
لــواجــهــات خارجية  نــمــاذج مختلفة   8 بــعــدد  نــوم 
جذابة توزيعات داخلية رحبة للغرف والصاالت 
عــلــى الــنــمــط الخليجي بــحــدائــق خــاصــة ومــواقــف 
سيارات وتتميز ببناء حديث و تشطيبات فاخرة 
للريف اإلنجليزي.  املميز  مــع االحتفاظ بالطابع 
وبـــني املــشــروع قــيــد االنــشــاء ويــســلــم عــلــى مــراحــل 
خالل العامني 2019-2020. ويتميز املشروع بقربة 
مــن الــشــارع الــرئــيــســي وعــلــى نــهــر اوزيـــل ويتمتع 
بــإطــالالت خــالبــة وبــانــورامــيــة عــلــى حــديــقــة وادي 
أوزيـــــل والـــتـــي تــمــتــد حــتــى حــــدود ســنــتــر املــديــنــة 
الرائعة. كما ويبعد املشروع  ليك  وبحيرات ويلن 
ــــوالت  حـــوالـــي 4 كــيــلــومــتــر عـــن مـــركـــز املـــديـــنـــة واملـ
ــن الـــتـــرفـــيـــه ومـــحـــطـــة الـــقـــطـــارات  ــاكــ ــم وأمــ ــاعـ ــطـ واملـ

الرئيسية إلى سنتر لندن.
ــبـــني بــالــتــمــلــك  ــراغـ ــا فــرغــلــي املــســتــثــمــريــن والـ ــ ودعـ
بزيارة املعرض واالستفادة من الفرص املعروضة 
النخبة وتملك  إلــى  إلــى االنضمام  الجميع  داعيا 

منزلك الثاني في أحضان الطبيعة.

توفر سرعات أعلى إلنجاز عملية غسيل املالبس

™QuickDrive سامسونج تطلق غسالتها الجديدة بتقنية
لإللكترونيات  الخليج  أطلقت شركة سامسونج 
الــغــســالــة   Techno Blue, Qatar مـــع  بـــالـــتـــعـــاون 
 ™QuickDrive بتقنية  كليًا  والجديدة  املبتكرة 
في  والشركاء  اإلعــالم  قطر بحضور وسائل  في 
بــالزا  كـــراون  فــي  تنظيمها  جــرى  مــمــيــزة  فعالية 

- قطر. الدوحة 
ــلـــى اإلطـــــــالق قـــــال كــــي فــــي جــــوبــــال،  وتـــعـــلـــيـــقـــًا عـ
«تفتخر   :Techno Blue, Qatar فــي  الــعــام  املــديــر 
مع سامسونج،  بتعاونها   Techno Blue, Qatar
ــزة املــنــزلــيــة  ــهــ الـــشـــركـــة الــــرائــــدة فــــي مـــجـــال األجــ
 Quick Drive والــتــكــنــولــوجــيــا. وتــعــمــل غــســاالت 
مــــن ســـامـــســـونـــج عـــلـــى إعــــــــادة تـــعـــريـــف تـــجـــربـــة 
واألجهزة  والتصميم  الوظائف  لناحية  العمالء 
ــازل  ــنــ ــــع هـــنـــدســـة املــ ــم بـــســـالســـة مـ ــاغـ ــنـ ــتـ ــي تـ ــتــ الــ

الحديثة».
املطلوب  الــوقــت  مــن   ™QuickDrive تقنية  تقلل 
ــعـــدل  ومـ  50% بـــنـــســـبـــة  الـــغـــســـيـــل  دورة  ــاز  ــجــ إلنــ
اســتــهــالك الــطــاقــة بــنــســبــة تــصــل إلـــى %20 دون 
ومـــن جهته  األداء.  قـــوة وجــــودة  عــلــى  املــســاومــة 
أعمال  وحــدة   – املبيعات  مدير  ناير،  فينود  قال 
ــــي ســـامـــســـونـــج  اإللــــكــــتــــرونــــات االســـتـــهـــالكـــيـــة فـ
 ™QuickDrive «إن  لـــإللـــكـــتـــرونـــيـــات:  الـــخـــلـــيـــج 
إنــهــا وسيلة  بــل  ثــوريــة –  أكــثــر مــن مــجــرد تقنية 
بتحسني حياة  إيجابي  بشكل  مبتكرة ستساهم 
املــســتــخــدمــني الــيــومــيــة مـــن خـــالل تــوفــيــر الــوقــت 
والــجــهــد عــلــيــهــم فــيــمــا يــتــعــلــق بــعــمــلــيــة الــغــســيــل. 
املــزايــا  مــن  بــالــعــديــد  الــجــديــدة  وتتميز غسالتنا 

األداء  ــة وجــــــــودة  ــرعــ تـــشـــمـــل ســ ــتــــي  الــ املـــبـــتـــكـــرة 
وقــــوة الــتــحــمــل والــخــصــائــص الــذكــيــة وتــعــدديــة 
ــل تــتــم  ــيـ ــغـــسـ ــعـــل عـــمـــلـــيـــة الـ ــا يـــجـ ــ ــدام مـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ االسـ

عناء».  دون  بطريقة سلسة 

◄ أداء معزز

من سامسونج   ™QuickDrive تقنية  اختبار  تم 
بــشــكــل مــســتــقــل مـــن قــبــل شـــركـــة إنـــتـــرتـــك، والــتــي 
نــفــس  تــــوفــــر   ™QuickDrive تـــقـــنـــيـــة  أن  أكــــــدت 
بــاألقــمــشــة  والـــعـــنـــايـــة  الــتــنــظــيــف  أداء  مـــســـتـــوى 

ــــع مـــيـــزة  ــا املـــنـــتـــجـــات الـــحـــالـــيـــة مـ ــتــــي تــــوفــــرهــ الــ
إلى  وباإلضافة  املطلوبة.  الغسيل  أوقات  تقليل 
تحتوي غسالة  الــثــوريــة،   ™QuickDrive تقنية 
ــا عـــلـــى مــجــمــوعــة  ســـامـــســـونـــج الــــجــــديــــدة أيــــضــ
مــتــنــوعــة مــن تــقــنــيــات الــغــســيــل األخــــرى، بــمــا في 
EcoBubble™، التي توفر أداء غسيل  ذلك تقنية 
قــــوي مـــع الــعــنــايــة بــاألقــمــشــة مـــن خــــالل تــحــلــيــل 
ــهــــواء  مـــســـحـــوق الـــغـــســـيـــل بـــاســـتـــخـــدام املــــــاء والــ
لــتــولــيــد فــقــاعــات دقــيــقــة تــخــتــرق األقــمــشــة بشكل 
في  الغسيل حتى  فعالية مسحوق  وتعزز  أسرع 

املنخفضة. الحرارة  درجات 

وتتميز غسالة سامسونج الجديدة املعززة بتقنية 
إنــتــرنــت األشــيــاء بــاحــتــوائــهــا عــلــى مــســاعــد غسيل 
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي يسمى  ذكـــي مــدعــوم بتقنية 
ــا ذكـــيـــة رئــيــســة  ــزايـ يـــوفـــر ثــــالث مـ ــذي  ــ Q-rator والــ
تــســمــح لــلــمــســتــخــدمــني بــالــتــحــكــم بـــــدورة الغسيل 
بشكل مريح ومالئم. وتتيح خاصية تعيني دورة 
الغسيل Laundry Planner للمستخدمني تحديد 
وقـــت انــتــهــاء عملية الــغــســيــل مــع حــريــة الــبــدء في 
الوقت الذي يناسبهم. أما خاصية مساعد الرعاية 
املنزلية HomeCare Wizard فتعمل على التحكم 
بــالــغــســالــة عـــن بــعــد لــتــنــبــيــه املــســتــخــدمــني بشكل 
اســتــبــاقــي حــــول املــشــاكــل املــحــتــمــلــة مـــع تــزويــدهــم 

بالدعم املطلوب لحل املشكالت. 
وتأتي الغسالة أيضًا مع ميزة AddWash™ التي 
تسمح للمستخدمني بــإضــافــة مــالبــس جــديــدة أو 
املــزيــد مــن مسحوق الغسيل أو مــطــري أقمشة في 
 Q-rator أي وقت أثناء دورة الغسيل. ومع تقنيتي
و AddWash™الـــجـــديـــدتـــني، يــمــكــن للمستخدمني 
االستمتاع بعملية غسيل أكثر راحة وسالسة من 

أي وقت مضى.

الدوحة - الشرق

تزويد الغسالة بتقنية 
AddWash™ إلضافة املزيد 

من املواد في أي وقت أثناء 
دورة الغسيل

الدوحة - الشرق

¶ محمد فرغلي
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