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»باناسونيك« تقدم 
أول تلفزيون ثالثي األبعاد 

أوساكاـ  رويترز: كشفت شركة االلكترونيات العمالقة 
باناســـونيك كورب عن جهاز تلفزيون مزود بشاشـــة 
ثالثية االبعاد عالية الوضوح 50 بوصة )127 سنتيمترا( 
باالضافة الى نظارات جتعل الصورة تبدو وكأنك قادر 

على ملسها.
وقال املدير التنفيذي في »باناسونيك« املسؤول عن 
املنتجات البصرية والسمعية يوشيكو مياتا »قدمنا خططا 
ملموسة لتوصيل اول تلفزيون ثالثي االبعاد الى منازل 

الناس، لن يخيب االمل فيه )التلفزيون(«.
واحجم عن الكشف عن موعد محدد لطرح التلفزيون 
اجلديد في االسواق او سعره، لكنه قال ان الشركة تأمل 

ان تطرحه عام 2010.
وتعتمد تقنية التلفزيون اجلديد على خداع املخ لرؤية 
الصور ثالثية االبعاد، بينما يعمل مصراعان بســـرعة 
عالية في النظارة بالتزامن مع التلفزيون لتقدمي صورة 
ثنائية الطبقات بسرعة تصل الى ضعف سرعة الصورة 

في التلفزيون العادي.
وقال املدير املســـؤول عن تطوير منتجات ســـمعية 
وبصرية عالية اجلودة كيسوكي سويتسوجي »عندما 
يعرض التلفزيون الصورة اليسرى يغلق املصراع العني 
اليمنى كي يرى الناس الصورة اليسرى فقط، وفي اللحظة 
التالية عندما يعرض التلفزيون الصورة اليمنى يغطي 

املصراع العني اليسرى«.
وتأمل الشركة في ان يصبح التلفزيون اجلديد صغير 
احلجم )50 بوصة( واالكثر مالءمة لغرف املعيشة اختيارا 
شعبيا بدال من شقيقه االكبر )103 بوصات( الذي طرح 

باالسواق في اكتوبر املاضي.
وسيعرض التلفزيون اجلديد امام املواطنني في معرض 
سياتك لاللكترونيات باليابان الذي ينطلق اليوم ويستمر 

حتى العاشر من الشهر اجلاري.

هندي اشترى جوازًا كنديًا بـ 6 آالف دوالر
يكشف عن عالم تجارة بيع الجوازات خارج البالد

عبداهلل قنيص
متكن رجال مباحث املطار مساء أمس األول 
من ضبط وافد هندي كان قد دخل البالد بجواز 
سفر كندي يخص شخصا آخر وذلك عندما كان 
الوافد الهندي في طريقه الى السفر خارج البالد 

عن طريق املطار.
وبحسب مصدر امني فإن الوافد 

الهندي قدم جواز سفره الكندي 
الى موظف اجلوازات لتخليص 

اجراءات سفره حيث كان 
الهند، عندما  الى  مغادرا 
اشتبه موظف اجلوازات 
بأن اجلواز يبدو مزورا 
الصــــورة  ان  خاصــــة 
املرفقــــة باجلواز كانت 
غير مثبتة وعند سؤال 
موظف اجلوازات الهندي 

عن الصورة غير الثابتة 
علل املســــافر الهندي ذلك 

بان جوازه سبق ان تعرض 
للماء فأصاب صفحة الصورة 

بعض التلف، غيــــر ان املوظف لم 
يقتنع بعذر املســــافر الهنــــدي فقام بإبالغ 

رجال مباحث املطار الذيــــن حضروا واقتادوه 
الى التحقيق حيث تكشفت املفاجآت في إفادات 
الهندي الذي قال إنه اشترى اجلواز الكندي من 
شخص كندي مقابل 6 آالف دوالر دفعها له كاملة 
مقابــــل احلصول على اجلواز الذي يحمل اقامة 
صاحلــــة في الكويت ملدة شــــهر وانه قام بنزع 
صورة صاحب اجلواز الكندي بعد ان اشــــتراه 
منه ووضع صورته ودخل الكويت دون ان ينتبه 
احد للتزويــــر الذي قام خالله بتغيير الصورة 

فقط، واقام في البالد شهرا وعندما انتهت اقامته 
قرر مغادرة البالد.

وقال مصدر امني ان الهندي احيل الى جهات 
االختصاص بتهمة التزوير وارفق تقرير كامل 
بإفاداته خالل التحقيق األولي خاصة ان افادات 
الهندي تكشف عن بيع اجلوازات االجنبية التي 

حتمل إقامات صاحلة في البالد.
انه وبحســــب  وقال املصدر 
إفادات الهندي فإن اجلوازات 
الثمن هــــي تلك  الغاليــــة 
التي تصدرها  اجلوازات 
التــــي يحــــق  البلــــدان 
لرعاياهــــا اخذ ڤيزا من 
مطار الكويت كاألميركية 
والبريطانية والكندية 
واألملانية، ويصبح ثمنها 
أغلى في حال كانت حتمل 
إقامة صاحلة في الكويت اذ 
من السهل لرعايا تلك الدول 
احلصول على الڤيزا ملدة شهر 

من املطار.
واوضح املصدر ان التقرير الذي 
رفع الى اجلهات املعنية باملنافذ وامن املطار 
حتديدا هدفه التدقيق على حملة مثل هذه اجلوازات 
التي، بحسب ما كشف الهندي الذي قبض عليه، 
اصبحت سوقا رائجة خاصة بني بعض اآلسيويني 
الراغبني في دخول البالد، مشيرا الى ان التدقيق 
بدأ فعليا علــــى مثل هذه اجلوازات موضحا ان 
رجال امن املطار يدققون على اجلوازات املزورة 
قبل كشف الهندي وسبق ان كشفوا عددا كبيرا 
من حاالت تزوير اجلوازات غير ان التدقيق في 

املرحلة املقبلة سيكون مضاعفا.

مندوب محام يزور توقيع كفيله
ويمنح اإلقامة لشقيقه و4 آخرين

مواطن استولى على مليون جنيه
وأغلق هاتفه النقال.. واختفى

فراس الخطيب وجهاد الحسين باچر وياكم

تستضيف »األنباء« باچر )االربعاء( جنمي منتخب 
سورية لكرة القدم احملترفني في القادسية فراس اخلطيب 
وجهاد احلسني ما بني الساعتني 7 و9 مساء وذلك للحديث 
حول حظوظ القادســـية في الفوز بالبطوالت احمللية 
خالل املوسم احلالي، وانتقالهما من العربي والكويت 
الى »األصفر«، باالضافة الى الرد على اســـئلة القراء 
وذلك علـــى الهواتف التالية: 24830514 - 24830238 

- 24830322، داخلي: 131 - 318.

أمير زكي
تقدم محام كويتي مساء امس االول ببالغ ملخفر الشويخ الصناعي 
يتهم فيه مندوب مكتبه )مصري اجلنسية( بأنه قام بتزوير توقيعه 
ومنح اقامات لـ 5 عمال ال يعرف عنهم شيئا، مستغال مهنته كمندوب، 
وبحسب افادة احملامي فانه كان يراجع في ادارة هجرة العاصمة عندما 
كان يقوم باجراءات اقامة ألحد املستشارين والذي سيستقدمه للعمل 
الى مكتبــــه عندما فوجئ باملوظف املختــــص يبلغه بأنه ال ميكن له 
ذلك كونه استكمل العدد املسموح به الستقدام املوظفني على مكتبه، 
واســــتغرب احملامي كونه لم يســــتفد من احلد األعلى للكفاالت على 
مكتبه غير ان املوظف قدم له ورقة مستخرج حتوي اسماء 5 وافدين 
مصريني جميعهم على كفالة مكتبــــه، وعندما قام احملامي مبراجعة 
االســــماء وجد انه ال يعرف ايا منهم فتوجه الى ادارة بحث وحتري 

الهجرة ليقدم شكوى بهذا اخلصوص.
وقال مصدر امني ان احملامي توجه الى ادارة مباحث الهجرة الذين 
قاموا بالتحقق من دعوى احملامي ووجدوا ان الكفاالت للمصريني اخلمسة 
مت اجراؤهــــا بتوقيع مزور للمحامي وعليه قام رجال مباحث الهجرة 
بالتحقق ووجدوا ان مندوب املكتب ويدعى »أ.ع.ز« قام باســــتغالل 
عمله كمندوب ومنح الكفاالت لـ 5 مصريني احدهم شــــقيقه دون علم 
احملامي بعد ان قام بتزوير توقيع احملامي على جميع املعامالت، ومت 
استدعاء املندوب املصري الذي اعترف بقيامه بالتزوير ملنح شقيقه 
و4 آخرين اقامات صاحلة على مكتب احملامي الذي يعمل لديه، نافيا 
املندوب ان يكون قد تقاضى اي مبلغ نظير االقامات، وانه قام بإنهاء 
اجراءات االقامات لــــدى هجرة العاصمة وادارة عمل العاصمة وأنهى 

اجراءات حصول الـ 5 على بطاقات مدنية دون علم احملامي.
وأوضــــح املصدر ان رجال مباحث الهجــــرة قاموا بإحالة احملامي 
املبلغ ومندوبه الى مخفر الشــــويخ الصناعــــي ومت احتجاز املندوب 
وجار ضبط الـ 5 اآلخرين وعرضت القضية على وكيل النيابة محمد 
جاســــم الذي أمر بتسجيل قضية تزوير في محررات رسمية وإحالة 

املتهمني الى التحقيق.

محمد الجالهمة
»اخذ مني 50 الف دينار يا حضرة الضابط وسكر هاتفه النقال، وال 
يرد على مسجاتي«، بهذه اجلملة بدأت مواطنة بالغها لضباط مخفر 
ميدان حولي صباح امس متهمة مواطنا ثالثينيا باالستيالء على مبلغ 
50 الف دينار منها بعد ان وعدها بشــــراء قطعة ارض استثمارية في 
جمهورية مصر العربية. وقالت املواطنة في بالغها ان املواطن الثالثيني 
اقنعها باالستثمار في العقار مبصر وابلغها بوجود ارض »لقطة« في 
القاهرة تبلغ قيمتها مليون جنيه مصري، اي 50 الف دينار، وان هذه 
االرض تعتبر استثمارا جيدا، خاصة ان ثمنها سيتضاعف الى ماليني 
اجلنيهات خالل سنوات قليلة حسب ادعاءاته. واوضحت انها اقتنعت 
بحديثه ومنحته الـ 50 الفا لكنه منذ ان حصل على املبلغ قام باغالق 

هاتفه النقال واختفى متاما.

3D تلفزيون باناسونيك

كشفت شركة باناسونيك النقاب عن تلفزيون بالزما 50 بوصة عالي اجلودة وبخاصية ثالثي األبعاد 
مع نظارة ال سي دي والتي ستجعل الصورة تبدو وكأنك ميكنك ملسها.

سطح عرض بالزما ثالثي األبعاد 
عالي اجلودة

يستقبل الذراعان إشارات 
من أجهزة اإلرسال املدمجة 

في الشاشة

تفّعل اإلشارات العدستني اليمنى 
واليسرى للتشغيل واإلغالق وذلك 

بالتزامن مع الصورة على الشاشة

 3D طريقة عمل تلفزيون باناسونيك

املبدأ األساسي هو خلق تفاوت 
مرئي بشكل متأٍن

يتم تسجيل الصور املنفصلة 
اخلاصة بالعينني اليمنى واليسرى 
مبواصفات اجلودة الفائقة الكاملة 

1920×1080

ترى كل عني صورة تختلف 
عن األخرى حلد ما، والذي يدعى 

بالتفاوت، وذلك حيث تبتعد العينان 
مسافة 6.4سم

عندما يقوم املخ بتشكيل 
الصورتني في صورة واحدة، 

فإن هذا التفاوت يسبب 
ظهور العمق احليزي الصلب

مدمجة

العني اليسرى تعرض صور العينني اليمنى واليسرى 
بالتناوب مبعدل 60 إطارا/ الثانية، 

مبجموع 120 إطارا/ الثانية

نظارة ذات مصراعني عمليني 
صممت لتالئم نطاقا واسعا 

من املستخدمني

نظارة ال سي دي ذات 
مصراعني نشطني

شاشة عرض بالزما ثالثية 
األبعاد عالية اجلودة

مشغل 
اسطوانات 

3D-Blu-ray

استقبال للجانب العميق
يدرك البشر العمق املرئي من خالل 

استخدام كلتا العينني

نظام التلفزيون ثالثي األبعاد عالي اجلودة الكامل
جهاز إعادة تشغيل 

اسطوانة
3D-Blu-rayستيريو كاميرا


