
الثالثاء 4 مايو 2010   29مجتمع

سوق املعلم يعني متعة التسوق .. وزيارة ألحد املرافق في فيلكا

..وفي أحد األقسام عرض الكاميرات الرقمية اجلديدة بتقنيات باناسونيك

االطالع على بعض املعروضات وائل محمد ديب متوسطا اإلعالميني املشاركني في الرحلة

..وجولة في السوق

الرسم على األيدي توفيق ارشيد متحدثا إلى الزميلة رندى مرعي.. وصورة في فيلكا جانب من الرحلة

رندى مرعي
افتتحت مجموعة اس��واق املعلم 
فرعها اخلامس في مجمع احلميضية 
بحولي، ضمن خطتها التوسعية التي 
بدأتها اخيرا. ورعى حفل االفتتاح رجل 
االعمال عبدالرؤوف النده، بحضور 
رئيس مجلس ادارة مجموعة اسواق 
املعلم محمد خلف السليم ونائب رئيس 
مجلس االدارة قاس��م محمد خلف 
ومدير عام املجموع��ة محمد نوار، 

ومدير السوق توفيق ارشيد.
وميتد السوق اجلديد في حولي على 
ثالثة طوابق، مساحة كل منها 3000 
متر مربع، ويضم محالت للمالبس 
واملستلزمات املنزلية والعائلية، وتعد 
»اسواق املعلم« من كبريات شركات 
البيع بالتجزئة في الكويت، وحتظى 
افرعها في سوق الساملية والفحيحيل 
وحولي بسمعة طيبة وشهرة واسعة. 
ويأتي االفتتاح بعد اسابيع على افتتاح 
»املعلم مول« في الفحيحيل، ليرتفع 
بذلك عدد فروع »اسواق املعلم« الى 
خمسة، وتعتزم املجموعة افتتاح ثالثة 
افرع جديدة في الساملية والفروانية 

واجلهراء خالل االشهر املقبلة.
وفي كلمة له باملناسبة، قال نوار 
ان توسع »اس��واق املعلم« سيشمل 
مناطق الكويت كافة، بعد النجاح الكبير 
الذي تلقاه محالتها احلالية، وتوقع ان 
يش��هد الوضع االقتصادي انتعاشا 
بعد الركود االخير، مع حتس��ن ثقة 

املستهلكني.
بدوره اكد مدير الس��وق توفيق 
ارشيد ان السوق يشمل محالت جلميع 
مستلزمات العائلة من مالبس واوان 
منزلية ومفروش��ات واكسسوارات 
واحذية وعطور وخردوات بحيث ميكن 
لالسرة تلبية جميع احتياجاتها حتت 

سقف واحد وبأسعار تنافسية.

افتتاح مميز لسوق المعلم بمجمع الحميضية في حولي كاميرات »عيسى حسين اليوسفي وأوالده« الرقمية الجديدة في فيلكا

وائل ديب

قابلة للطي، فيما يتميز الطراز FP3 بشاش����ة 
تعمل باللمس.

وأضاف دي����ب ان »املجموعة اجلديدة من 
الكاميرات مزدوة بالعديد م����ن املزايا الفائقة 
التي س����تذهل عمالءنا، وتسهل عليهم التقاط 
أروع الصور واالفالم بسالس����ة ودقة فائقتني 

غير مسبوقتني«.
وتابع قائال: »هذه الكاميرات االنيقة واملدمجة 
وسهلة االستعمال مثالية لكل املستخدمني الذين 
يودون االستمتاع بنسق الدقة الفائقة »اتش 
دي« اذ يسهل زر الضبط التلقائي الذكي التقاط 
أروع الصور االخ����اذة دون احلاجة الى القلق 

بشأن اعدادات الكاميرات املختلفة«.
وتش����مل املجموعة املتكاملة من كاميرات 
الڤيديو ست كاميرات معيارية الدقة، طرازان 
 SDR-H95 مزودان بأقراص صلبة، هما الطراز
)سعة 120 غيغابايت( والطراز H95 سعة 80 
غيغابايت، وطرازان بذاكرة فالشية مدمجة، هما 
الطراز SDR-T55 )سعة 8 غيغابايت( والطراز 
T50 سعة 4 غيغابايت، باالضافة الى طرازين 
يسجالن االفالم والصور الثابتة على بطاقات 
»اس دي اتش اكس«، هما الطرازان SDR-S50 و 
SDR-S45. وقد زودت باناسونيك هذه الكاميرات 
بتقنية الضبط الذكي التي تسهل استعمالها، 
وبالعديد من املزايا التش����غيلية املتقدمة التي 

تهم املستخدمني احملترفني.
وكشف النقاب عن 6 كاميرات ڤيديو شبه 
احترافي����ة ذات دقة فائقة »ات����ش دي« كاملة 
وهي: الطراز HS700 )بقرص صلب سعته 240 
غيغابايت( والط����راز TM700 )بقرص صلب 
سعته 32 غيغابايت( والطراز SD700 مزودة 
بالتقنية االستشعارية الفائقة 3MOS مبا يضمن 
للمستخدمني دقة لونية أخاذة وأدائية استثنائية 
حتى في البيئة خافتة االنارة، وهي متثل أول 
كاميرات من نوعها في العالم ميكنها ان تصور 
افالم ڤيديو بنس����ق الدقة الفائقة »اتش دي« 
الكاملة 1080p، فيما زودت باناسونيك الطراز 
HS60 )بقرص صلب س����عته 120 غيغابايت( 
والطراز TM60 »ببطاقة ذاكرة فالش����ية سعة 
16 غيغابايت« والطراز SD60 بعدسة عريضة 
الزاوي����ة 35.7 ملم مع خاصي����ة تقريب بقوة 
35 اكس، وذلك بفض����ل تقنية »الدقة الذكية« 

اجلديدة.

من كاميرات الڤيديو شبه االحترافية ذات الدقة 
الفائق����ة »اتش دي« الكاملة، حيث تتميز هذه 
الكاميرات بقدرتها الفذة على تس����جيل االفالم 
بدقة فائق����ة 1080p، كما انها مزودة بشاش����ة 
كريستال سائل تعمل باللمس وتسهل التحكم 

باملهام املختلفة.
وبني ان هذا اجليل من الكاميرات املتقدمة 
مزود بتقنيات معاجلة الصور املعروفة باسم 
»الدقة الذكية«، وذلك باالقتران مع وحدة معاجلة 
الصور Venus Engine، االمر الذي يجعل التصوير 
عملية في غاية املتعة وخالية من أي مصاعب، 
دون ان يس����اور املصور أي قلق بش����أن دقة 
الصور أو االفالم املسجلة. وتفّعل هذه التقنية 
عمليات مختلفة في الوقت نفس����ه مبا يسهل 
ضبط الكاميرا والتقاط أفضل الصور بطريقة 

تلقائية سلسة.
كما تشمل املجموعة اجلديدة من كاميرات 
»لوميكس« الرقمية الطراز TZ10 ذات املواصفات 
االستثنائية، اذ تبلغ دقتها 12.1 ميغابكسل، وهي 
مزودة بخاصية حتديد املواقع اجلغرافية »جي 
بي اس«، وامكانية تسجيل االفالم بدقة فائقة 
»اتش دي«، وحتديدا في النسق »ايه ڤي سي 
اتش دي« 720p الذي يضمن تصوير افالم بدقة 
متناهية. ومن الطرازات التي انضمت الى هذه 
املجموعة من الكاميرات فائقة الدقة الطرازان 
FP3 وFP1 اللذان يتميزان بتصميمات عصرية 
مدمجة ومتدنية السماكة مع عدسات داخلية 

فرج ناصر
أطلقت شركة عيسى حسني اليوسفي وأوالده 
في الكويت مجموعة جدي����دة من الكاميرات 
الرقمية وكاميرات الڤيدي����و فائقة الدقة في 
جزيرة فيلكا بحضور مدير عام شركة عيسى 
اليوسفي وأوالده وائل محمد ديب وحشد من 
االعالميني واملصورين وممثل شركة باناسونيك 

في الشرق االوسط كيموتو.
وقام مسؤولو شركة عيسى حسني اليوسفي 
بتوزيع كاميرات م����ن نوع »لوميكس« على 
الصحافي����ني واالعالمي����ني الس����تخدامها في 
التصوي����ر ف����ي اجلزيرة، حي����ث متتاز هذه 
الكاميرات املزودة بالعديد من املزايا الفائقة 
والتكنولوجي����ا احلديثة، حي����ث ميكن لهذه 
الكاميرات التصوير حتت املاء وكذلك متتاز 

بأنها ضد اخلدش والصدمات.
وبعد ذلك قام ممثل شركة باناسونيك في 
الشرق االوسط كيموتو بالشرح عن طريق جهاز 
البوربوينت، وشرح ملجموعة من الكاميرات 
احلديثة اخلاصة بشركة عيسى حسني اليوسفي 

وأوالده.
ومن جانبه، اكد مدير عام ش����ركة عيسى 
حسني اليوسفي وأوالده لاللكترونيات وائل 
محمد ديب ان كامي����رات »لوميكس« املزودة 
بتقنيات »باناس����ونيك« املبتكرة واملتطورة 
تتالءم مع املتطلب����ات املتباينة للمصورين 

على اختالف قدراتهم االحترافية.
وأضاف ان الش����ركة اطلق����ت مجموعتها 
اجلدي����دة من كامي����رات »لوميكس« الرقمية 
وكاميرات الڤيدي����و ذات الدقة الفائقة »اتش 

دي« الكاملة في الكويت.
وأوضح دي����ب ان املجموعة اجلديدة من 
كاميرات »لوميكس« مزودة بالعديد من تقنيات 
»باناسونيك« املبتكرة واملتطورة، مثل تقنية 
الدقة الذكية، وخاصية مثبت الصور البصري، 
وتسجيل االفالم بنسق الدقة الفائقة، وتقنية 
حتديد املواقع اجلغرافية »جي بي اس«. كما 
زودت املجموعة اجلديدة بعدسة »اليكا« فائقة 
اجلودة، وتتالءم هذه املجموعة من الكاميرات 
الرقمي����ة املتقدمة ذات التصميمات العصرية 
الالفتة مع متطلبات املصورين على اختالف 

قدراتهم االحترافية.
كما اعلنت الشركة عن اطالق أحدث مجموعة 

)أنور الكندري(قص شريط االفتتاح لسوق املعلم في مجمع احلميضية بحولي


