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LED تطلق تلفزيونًا ثالثي األبعاد بتقنية LG

بالفعل، ومن خالل امليزات املتقدمة 
وتصميم انفينيا الرائع مثل تقنية 
LED، وتابع قائال: نحن نس���عى 
للفوز بسباق اجهزة التلفزيون 

ثالثية األبعاد.
وال شك في ان LG في طريقها 
الترفيه  لريادة أس���واق اجهزة 
املنزلي ثالثية األبعاد بفضل هذا 
اجلهاز اجلديد الى جانب اجهزة 
اخرى مثل مشغل االقراص بلو 
راي ثالثي االبعاد وجهاز االسقاط 

الضوئي املنزلي ثالثي االبعاد.
اصبحت التكنولوجيا تسير 
بوتيرة اس���رع بكثير مما كانت 
عليه في املاضي مما س���اهم في 
حتقيق قف���زات نوعية في هذا 
املجال، ال شك في ان تقنية العرض 
الثالثي االبعاد غيرت وجه صناعة 
الترفيه العاملية اضافة الى قطاعات 
اخرى مثل التعليم االلكتروني، اذ 
تواصل هذه التكنولوجيا املبتكرة 
توفير ف���رص وحتديات جديدة 
للمصنعني واملس���تهلكني على 
حد سواء، وتقف منطقة الشرق 
االوسط املعروفة بتبنيها املبكر 
للتكنولوجيا احلديثة على عتبة 
تغييرات واسعة في مجال التطور 
التقني، ويستطيع جهاز 9500 
LX ايضا عرض البرامج العادية 
واحملتوى بصورة ثنائية االبعاد 

عالية الوضوح.

وتق����ديرا لتص���ميمه املبتكر، 
حاز اجله���از ه����ذا الع���ام ج��ائزة 
ريد دوت ديزاين التي تعتبر من 
بني أرفع ثالث جوائز مخصصة 
للتصمي���م في العال���م واملعيار 
الذي يصن���ف أفضل التصاميم 

.LG على صعيد املنتجات
وق���ال جامي���س كي���م من 
Electronics LG اخللي���ج: يتيح 
اجلهاز مشاهدة جتربة بصرية 
ثالثية األبعاد ال مثيل لها، وذلك 
الرائعة  بفضل نوعية الصورة 
التي يوفرها، بعبارة أخرى بدال 
من مجرد شاهدة األحداث ميكن 
للمش���اهد ان يصبح جزءا منها 

تروموشن 400 هرتز للحد من 
تضارب الصورة اضافة الى معدل 
تباين ديناميك���ي10.000.000:1 
لتوفير صورة ثالثية األبعاد تضع 

املشاهد في قلب احلدث.
ويتمت���ع جهاز LX 9500 الى 
التقنية املتطورة  جانب مزاياه 
الذي  انفيني���ا األنيق  بتصميم 
يتكامل مع جتربة الصورة ثالثية 
األبعاد، حيث يتميز اجلهاز برقة 
فائقة مع س���مك يصل الى 22.3 
اط���ار نحيف  الى  ملم اضاف���ة 
بعرض 16 ملم لتوفير مس���احة 
اكبر تعرض صورا ثالثية األبعاد 

نابضة باحلياة.

رؤية أع���رض وأطول للصور 
ثالثية األبعاد املعروضة على 
جه���از التلفزيون، مما يضمن 
جتربة مشاهدة رائعة للمستخدم 

املنزلي.
 LX 9500 ويس���تخدم جهاز
هيكلة اضاءة خلفية مبتكرة، حيث 
تقوم لوحات اضاءة LED باالضاءة 
وراء الشاش���ة مباشرة لتوفير 
جودة صورة استثنائية، فضال 
عن سطوع ووضوح ال مثيل لهما، 
كما يتضمن اجلهاز تقنية التحكم 
بتعتيم النقاط احمللية مما يضمن 
صورة رائعة وعالية اجلودة، كما 
يأتي اجله���از اجلديد مع تقنية 

أحمد يوسف
 LG Electronics أطلقت شركة
العاملة في مجال تكنولوجيا 
التلفزيونات املسطحة واألجهزة 
السمعية والبصرية تلفزيون 
LX 9500 الذي يعد أول تلفزيون 
ثالثي األبعاد في العالم بتقنية 
الكاملة، ويجمع   LED اإلضاءة
اجلهاز اجلديد بني الصورة النقية 
العالي  االستثنائية والسطوع 
والتصمي���م الرائع، فضال عن 
جتربة الصورة ثالثية األبعاد، 
مما مكنه من حصد جائزتني في 
حفل توزيع جوائز االلكترونيات 
االستهالكية هذا العام، اضافة 
الى جائ���زة CES وجائزة ريد 

دوت ديزاين 2010.
 LX 9500 ويستطيع جهاز
توفير ص���ورة مثالية ثالثية 
األبعاد عبر نظارات متطورة 
للغاية تضفي تأثيرات العمق 
على الصورة من خالل ايقاف 
عدس���ة تلو األخرى بالتزامن 
م���ع معدل حتديث الشاش���ة، 
ويتمي���ز تلفزي���ون LG بأنه 
الوحيد بني أمثاله الذي يعمل 
مع مستشعرات ثنائية لألشعة 
حتت احلمراء تقوم بإرس���ال 
االش���ارات ملزامنة عدس���تي 
النظارة مع التلفزيون، وتوفر 
هذه املستشعرات الثنائية زاوية 

LG اجلهاز اجلديد من مسؤولو LG خالل املؤمتر الصحافي ويبدو مدير التسويق في LG البابطني آالن ربيز

جتربة إلمكانيات اجلهاز اجلديد

مسؤولو الشركة في لقطة جماعية للوفد اخلليجي خالل تفقده ملصنع »ايبك«

»آسيا موني« تمنح »بيتك« 
جائزة أفضل بنك إسالمي  بالكويت

.. و البنك يطرح أجهزة آي باد جوائز يومية
 للشراء ببطاقتي »األسرة« و»الخير«

وشدد املخيزمي على ان مثل 
هذه اجلوائ����ز التي تتوالى على 
»بيتك« من جهات وهيئات عاملية 
تتاب����ع اداءه وترصد جناحاته، 
ترتب على عاتق جميع العاملني 
مسؤوليات من اهمها احملافظة على 
هذا املستوى من النجاح وزيادته 
والسعي الدائم لالنتقال الى مجاالت 
وفرص جناح جديدة، مشيرا الى 
ان »بيتك« في الوقت الذي يقدر 
فيه مثل هذه اجلوائز والشهادات 
فانه يعتبر ان ثقة وتقدير واقبال 
عمالئه على منتجاته وخدماته 
في ظل هذه املنافس����ة احملتدمة 

بالسوق اكبر اجلوائز. 
واشارت مجلة »آسياموني« 
الى ان »بيتك« الذي يعد اول بنك 
ان  الكويت استطاع  اسالمي في 
يواجه منافسة متعددة اجلوانب 
واالش����كال باداء متميز استطاع 
من خالله ان يزي����د من حصته 
السوقية في مجاالت مهمة مثل 
الودائع والبطاق����ات املصرفية 
االف����راد والتموي����ل  وخدم����ات 
العق����اري واخلدم����ات اخلاصة 
املعنية باستثمار وتثمير اموال 
العمالء رغم دخول منافسني، حيث 
يعمل في الكوي����ت اآلن 3 بنوك 
اسالمية وجار االنتهاء من اجراءات 
الرابع، باالضافة  البنك  تشغيل 
الى ان البنوك التقليدية تسعى 
الى االستفادة من منو الطلب على 
اخلدمات االسالمية فتقدم بعض 
املنتجات املتوافقة مع الشريعة، 
كما ان هناك العديد من الشركات 
التي تعمل وفق الشريعة وتقدم 
نفس النوعية من اخلدمات خاصة 
تلك التي يقدمها »بيتك« في بعض 
املجاالت كما في متويل املستهلك 

والعقار وغيرها.

يتمتعون بخدماتنا.
وأشار الفوزان إلى انه روعي 
العدالة في إتاحة الفرصة بني 
حملة البطاقتني حيث مت منح 
بطاقة »األسرة« 20 فرصة حيث 
ميكن استخراج ما بني 2 إلى 7 
بطاقات من البطاقة األساسية 
وبني بطاقة »اخلير« التي منحت 

10 فرص فقط. 
وأضاف ان بطاقة »األسرة« 
تتيح للعم����الء مراقبة وإدارة 
النفقات الشهرية ألسرهم، كونها 
بطاقة مدفوعة مسبقا، وميكن 
لصاحبها اس����تخراج ما بني 2 
إل����ى 7 بطاقات من بطاقته ملن 
يريد حتى لو ل����م يكونوا من 
عمالء بيتك فيما متكن بطاقة 
»اخلير« حاملها من مس����اعدة 
احملتاجني بصورة غير مباشرة 
عبر استخدامه للبطاقة، إذ في 
كل مرة يق����وم العميل بإجراء 
الش����راء باس����تخدام  عمليات 
البطاقة، »بيتك« يتبرع ب� %0.5 
لكل عملية شراء محليا وخارجيا 
على مدار العام، وتستخدم هذه 
األموال إلرسال أشخاص غير 

قادرين للحج والعمرة.

منح����ت مجلة »آس����يا موني
Asiamoney »، وهي احد إصدارات 
مجموعة يورومني العاملية، بيت 
التمويل الكويتي )بيتك( جائزة 
أفضل بنك إسالمي في الكويت لعام 
2010 تقديرا لريادته وتنوع وتعدد 
التي تتوجه  خدماته ومنتجاته 
لش����رائح متباينة م����ن العمالء 
مبستوى متقدم جدا من التقنية 
واجلودة ومبا يلبي احتياجاتهم 
ومتطلباتهم، فضال عن قدرة البنك 
العالية على توظيف العديد من 
املزايا التي يتمتع بها في حتقيق 
أفضل معدل من التوسع والنمو في 
مجاالت العمل واحلصة السوقية 
وم����ن اهم هذه املزاي����ا العنصر 
البشري الذي يوليه اهمية بالغة 
واالنتشار اجلغرافي وثقة العمالء، 
باالضافة الى االلتزام الشرعي الذي 
يعتبر س����ر متيزه ومن عالمات 
تفرد ادائه، وذكرت املجلة انه بعد 
عمل دراسة مستفيضة حتليلية 
عن املؤسسات املالية اإلسالمية 
في آسيا واخلليج لألشهر ال� 12 
املاضية ج����اء بيتك- على رأس 
البنوك االسالمية في الكويت التي 
تفوقت في اجلودة ورضا العمالء 
واالبت����كار واملوثوقية مبا يؤكد 
دوما الشعار الذي تبناه منذ نشأته 

وهو »االمان واالطمئنان«.
وفي تعليق����ه على اجلائزة، 
التس����ويق  ادارة  ق����ال مدي����ر 
والعالقات العامة مدير التخطيط 
االستراتيجي في »بيتك« فهد خالد 
املخيزمي ان هذه اجلائزة تعبر عن 
اهمية ودور »بيتك« وجناحه في 
السوق الكويتي والذي كان محفزا 
على اخلروج الى االسواق العاملية 
واالقليمي����ة وحتقيق سياس����ة 
االنتشار الدولي والتي قامت على 

يبدأ بيت التمويل الكويتي 
»بيت����ك« من الي����وم وملدة 60 
يوما حملة ترويجية للش����راء 
عبر بطاقتني مس����بقتي الدفع 
»األسرة« و»اخلير« تتيحان لكل 
عميل يستخدم ايًا منهما بقيمة 
10 دنانير داخل او خارج الكويت 
فرصة للفوز كل يوم بجهاز اي 
باد IPAD، حيث يحصل مستخدم 
بطاقة »األسرة« على 20 فرصة 
ومستخدم بطاقة »اخلير« على 
10 فرص مقابل كل عملية شراء 
الفرص بتزايد حجم  وتتزايد 

املشتريات.
العام  املدير  وقال مس����اعد 
للقطاع املصرفي محمد الفوزان 
في تصريح صحافي ان احلملة 
تس����تهدف مكافأة عمالء بيتك 
البطاقتني »األسرة«  من حملة 
و»اخلي����ر« وكذلك تش����جيع 
اس����تخدام البطاقات كأسلوب 
حضاري امن وسريع للشراء 
ونقل األموال واحدى الوسائل 
التجار  املهمة لدعم مبيع����ات 
العمالء  وتوفير وق����ت وجهد 
مما يس����اهم أيضا في حتريك 
عجلة السوق وحركة املبيعات، 

ارضية صلبة من النجاح والتميز 
على الساحة احمللية، مشيرا الى ان 
»بيتك« استطاع ان يوفر لعمالئه 
مجموعة من اخلدمات واملنتجات 
اداء ومستوى  املتكاملة مبعايير 
جودة ال يقل عن املطبق في اكبر 
العالم،  البنوك عل����ى مس����توى 
معتب����را ان من عوام����ل النجاح 
املهمة، االهتمام بالعميل وتعزيز 
التقنية وتطوير اداء املوظف من 
خالل االهتمام املتواصل بالعنصر 
البشرى واعتبار االستثمار فيه من 
اهم االهداف، باالضافة الى احلرص 
على حتقيق قيمة مضافة للمجتمع 
من خالل توجيه االنشطة واخلدمات 
لتعزيز االقتصاد الوطني بالتعاون 
مع االنشطة االقتصادية املختلفة 
املهني  االلت����زام  وعبر سياس����ة 
بتطبيق املعايير والنظم، في نفس 
الوق����ت القيام بدور اجتماعي في 
نطاق املسؤولية املناطة ب� »بيتك« 
نحو مجتمعه كبادرة وفاء جتاه 
الوطن ورغبة مستمرة في املساهمة 
في جهود الدولة لالرتقاء بنواحي 
احلياة املختلفة وحتقيق التنمية 

والنهضة. 

مش����يرا إل����ى أن اجلوائز تعبر 
عن رغبة »بيت����ك« في مواكبة 
التقنية احلديثة وتوفير أجهزة 
اس����تخدامها خاص����ة تلك التي 
حظيت باهتم����ام مؤخرا ومنها 
أجهزة اي بود مما يعطي للجوائز 
قيمة وأهمية لدى العميل، خاصة 
ان »بيتك« أطلق مؤخرا خدمات 
ملستخدمي أجهزة اي فون واي 
بود وبالتالي تعد احلملة شكال 
من أش����كال التكامل والتنسيق 
حيث س����توفر اجلوائز لبعض 
عمالئنا األجهزة التي من خاللها 

فهد املخيزمي 

محمد الفوزان 

»استقبال« تحتفل 
بعمالئها الفائزين

أعلنت شركة »استقبال لألثاث 
� الكويت« ان مهرجان الشركة 
االول ال����ذي مازالت أنش����طته 
مس����تمرة حتى اآلن ويس����تمر 
املقبل، يلقى  حتى 20 يولي����و 
اقباال من اجلمه����ور والعمالء، 
حي����ث ربح العدي����د من عمالء 
النقدي  الشركة باالس����ترجاع 
لقيمة مش����ترياتهم، فهناك من 
العمالء من اس����ترجع 80% من 
قيمة املشتريات، وهناك أيضا 
م����ن اس����ترجع 50% و60% من 
قيمة مش����ترياتهم، حيث تقوم 
الشركة بتقدمي الكوبونات على 
الش����راء للعميل يقوم  فاتورة 
باختياره����ا بنفس����ه، ثم يقوم 
مبسحها واحلصول على نسبة 

االسترجاع النقدي.

خالل استضافة »إيبك« وفدًا من الهيئة العامة للمقاييس والمباني الخضراء بدول الخليج

الشمري: مصانع تدوير النفايات اإلنشائية
توّفر على الدولة مليون متر مربع سنويًا

شاحنة. من جانبه قال مدير ادارة 
البيئة في بلدية الكويت  شؤون 
م.ناصر الشايجي ان زيارة الوفد 
اخلليجي ملصن����ع »ايبك« تأتي 
التع����اون بني منظومة  في اطار 
مجلس التعاون اخلليجي وهيئة 
املواصفات والتقييس اخلليجية، 
مشيرا الى ان البلدية دعمت املصنع 
بإقامة طري����ق يصل بني املصنع 
والدائري السابع، واكد ان املصنع 
هو في االساس مشروع دولة بنظام 
ال� B.O.T لذلك تسعى الدولة جاهدة 
إلزالة أي عقبات او مش����كالت قد 

يواجهها املصنع.

النفايات االنشائية  اعادة تدوير 
كبير جدا وتكمن اهميته في توفير 
أراض تق����در بحوالي مليون متر 
مربع سنويا باالضافة الى توفير 
التكلفة الع�����الية التي تتحملها 
الدولة في معاجلة م�����واقع ردم 
النفايات، حيث مت اغالق امل����ردم 
ال����ذي يستقبل بح����دود 80% من 

إجمالي النفايات اإلنشائية.
وذك����ر أن متوس����ط ع����دد 
الشاحن����ات احململة باملخ����لفات 
التي تتردد يوميا على م�����واقع 
ردم األنقاض تبلغ 750 ش����احنة 
مبتوسط حمولة 20 ط�����نا ل����كل 

من جهته قال مراقب معاجلة 
وردم النفايات في بلدية الكويت 
م.عبداهلل العفاسي ان الهدف من 
النفايات االنشائية  اعادة تدوير 
هو احلفاظ على البيئة وحمايتها 
من آثار الردم العشوائي للمخلفات 
اإلنشائية، وكذلك االستفادة من 
املخلفات اإلنش����ائية التي تعتبر 
ذات جدوى اقتصادية في املشاريع 
التنموي����ة للدولة، وخفض كلفة 
املشاريع عن طريق توفير مواد 
بديلة ذات كلفة منخفضة وجودة 
عالية والتوفير في التكلفة العالية 
التي تتحملها الدولة في معاجلة 

مواقع الردم إلعادة استخدامها.
 جتدر االشارة الى ان اعضاء 
الوف����د اخلليج����ي الزائر ملصنع 
»ايب����ك« ضم كال م����ن محمد بن 
عب����داهلل الدبالن ممث����ال لالمانة 
التقيي����س لدول  العام����ة لهيئة 
مجلس التعاون اخلليجي في قطر 
وفريد خال����د الكثيري من وزارة 
العامة باالمارات وعلي  االشغال 
احمد عليان من بلدية دبي ومنى 
جاسم املطوع من وزارة االشغال 
العديد  الى  البحرينية باالضافة 
من الشخصيات البارزة من وزارت 

االشغال في دول اخلليج.

أحمد مغربي
استضافت الشركة الصناعية 
حلماية البيئة »ايبك« وفدًا رفيع 
املستوى من اعضاء دول مجلس 
التعاون اخلليجي من الهيئة العامة 
للمقاييس واملباني اخلضراء، وذلك 
املباني  ملناقش����ة تفعيل مبادرة 
اخلضراء في دول اخلليج واالطالع 
على جتربة الكويت الرائدة في هذا 
املجال واملختصة في اعادة تدوير 
املخلفات االنش����ائية واستخراج 

مادة الصلبوخ.
وب����هذه امل����ناسبة ق��ال املدير 
ف����ي »ايب����ك« م.فراس  الع����ام 
الش��������مري ان مبادرة الشركة 
امل����خلفات  اع����ادة تدوي����ر  في 
االن�ش��������ائية تع����تب����ر االولى 
من نوعها في من���طقة الش����رق 
االوس����ط، وتك����من أهم����يتها 
في االس����تفادة من املخ�����لفات 
اإلنشائية التي تعتبر ذات ج����دوى 
اقتصادية في املشاريع الت���نموية 
للدولة في خفض كلفة املش����اريع 
عن طريق توفير مواد ب���ديلة ذات 

كلفة منخفضة وجودة عالية.
وأوضح الشمري في كلمته التي 
القاها عن مهام املصنع ان املردود 
البيئي واملادي للدولة من مصانع 


