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جانب من عملية السحب

السيارات املقدمة للفائزين من الساير

استعراض ملوديالت تلفزيونات »فييرا« املسطحة وائل ديب

»اليوسفي« تطمح إلى بلوغ 60% من الحصة 
السوقية لمبيعات البالزما بحلول 2009

امللتقطة بفضل اخلاصية املدمجة 
في تلفزيونات »فييرا«. وأش����ار 
إلى أن شركة باناسونيك العاملية 
طورت الريادية واالدائية الصورية 
الى مس����تويات غير مسبوقة كما 
التباي����ن والدقة  طورت نس����بة 
اللونية لتضمن لعمالئها جتربة 
جيدة عن طريق التجربة البصرية 
إلى  املتكاملة. ولفت  السينمائية 
أن باناسونيك قد طبقت تصميما 
 NEO »مبدعا عل����ى أجهزة »فييرا
PDP الذي يرتقي بالدقة اللونية 
إلى مستويات غير معهودة كاشفا 
ان هذا التصمي����م يضمن فاعلية 
استثنائية في إنارة الشاشة تفوق 
كل األجيال السابقة، وهو ما يتميز 
عن التصميمات السابقة في مجاالت 
محورية ثالث����ة وعددها كاآلتي: 
املواد ومعاجلتها والتأين الغازي 

وتصميم اخللية.

جدا وستباشر شركة عيسى حسني 
اليوسفي وأوالده طرح 14 موديال 
في الس����وق خالل أسبوع السيما 
شاشات »كريستال« سائل وثماني 
شاش����ات بالزما لتش����كل إضافة 
نوعية لسلسلة تلفزيونات فييرا 
viera ف����ي الكوي����ت. وقال ان من 
أه����م مزايا سلس����لة تلفزيونات 
»فييرا« التي أطلقتها »باناسونيك« 
وظيفة مستعرض الصور )وصلة 
الذاكرة الرقمية اآلمنة sd( املتوافرة 
كخاصي����ة معياري����ة على جميع 
موديالت ع����ام 2009 وأضاف أن 
ه����ذه اخلاصية تتيح مش����اهدة 
امللتقطة في  صورهم وأفالمه����م 
الت����و واللحظة عبر وضع بطاقة 
الذاكرة الرقمية في املنفذ املخصص 
لها في التلفزيون، مشيرا إلى انه 
أمام املس����تخدمني  أصبح متاحا 
التمتع مبشاهدة صورهم وأفالمهم 

منى الدغيمي 
كش����ف مدي����ر ع����ام قس����م 
االلكترونيات في ش����ركة عيسى 
حسني اليوسفي وأوالده وائل ديب 
عن أن الش����ركة تسعى إلى بلوغ 
حصة 60% من السوق احمللي خالل 
الس����نة احلالية ملبيعات البالزما 

و25% لشاشات فوق 37 انشا.
ف����ي تصريح خاص  وأضاف 
للصحافي����ني مبناس����بة ط����رح 
مجموعة واسعة من تلفزيونات 
فييرا املسطحة أن مبيعات أجهزة 
التلفزيون هي الوحيدة التي شهدت 
نسبة منو ملحوظة مقارنة بباقي 
إلى  األجهزة االلكترونية، مشيرا 
أن الشاشات املسطحة قوضت كل 
التوقعات وتخطت مبيعاتها أرقاما 

خيالية.
وتاب����ع دي����ب ب����أن أس����عار 
تلفزيونات فييرا ستكون تنافسية 

توضيح
أكدت شركة علي الغامن وأوالده انه 
بخص��وص العرض الرمضاني املقدم من 
الش��ركة لعمالئها خالل الشهر الفضيل 
فإن س���عر إع���ادة شراء السيارة بعد 
سنتني سيح��دد باالتف����اق بني العميل 
والش���ركة وليس من قب�����ل العم��يل 
فقط كما ورد في اخل���بر املن���ش���ور 
عن العرض أمس ل���ذا وجب التنويه 

واالستدراك.

أطلقتها الشركة من 16 أغسطس الماضي إلى 20 سبتمبر الجاري

»الساير« تعلن فائزي األحمدي والجهراء ضمن عروض شهر رمضان المميزة
أجرت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده 
السحب في معرض الري االثنني املاضي بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعة، ومن »الس����اير« مدير 
معرض تويوت����ا األحمدي ضياء رجب ومن معرض 
تويوتا اجلهراء مدير املعرض محمد العنزي، وحرصت 
شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده على أن يتم 
السحب وفقا للنظام اإللكتروني الذي يضمن فرصا 
متعادلة جلميع عمالء الساير، مما يعزز فرص فوز 
املشتركني بالتساوي. وذلك لعروض رمضان املميزة 
التي أطلقتها الش����ركة من 16 اغسطس2009 إلى 20 
سبتمبر 2009. وكان العرض خاصا على السيارات 
اجلديدة بحيث س����تقام ثمانية سحوبات الكترونية 
طوال شهر س����بتمبر موزعة على عدد من معارض 
الساير، والذي أعطى زبائن معارض الساير فرصة 
التأهل لدخول السحب املميز على 11 سيارة تويوتا 
2009، إضافة لهدية مجانية لكل سيارة، كما يحصل 
الزبائن على فرصة لدخول السحب عند كل 500 دينار 
يدفعها لشراء سيارة تويوتا جديدة. وأعلنت الشركة 
عن فوز شيماء بدر ناصر غربني )كوبون رقم 1923( 
بس����يارة تويوتا يارس هاتش باك بسحب معرض 
األحمدي. طوقد فاز بسحب معرض اجلهراء شجاع 
ثاني ش����امان س����عيدي )كوبون رقم 1233( بسيارة 
تويوتا يارس هاتش باك. وبهذه املناسبة تبارك شركة 
الساير للفائزين وتشكر جميع عمالئها الختيارهم 

احلكيم لسيارات تويوتا الساير وثقتهم بها.

)محمد ماهر(


