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 صرحت كواكب امللحم مدير إدارة الدراسات والعالقات  28 
اخلارجية فـــي األمانة العامة لألوقـــاف بحصول مجلة 
«أوقـــاف» على عامل التأثير والذي يرمز إليه بـ IF وهو 
مقياس لعامل األهمية ولتأثير ملجموعة من الوثائق وعدد 
االستشهادات املرجعية التي حصلت عليها وثيقة ما ضمن 
مجموعة من الوثائق واملجالت وبحصول مجلة «أوقاف» 
على هذه الدرجة والتي تعد شهادة علمية، فإنها تعزز من 

مكانة «أوقاف» ودورها العلمي والثقافي واحلضاري.
  وبهذه املناســـبة مت تقدمي دعوة رســـمية للمجلة من 
قبل مركز العلوم واألبحاث االسالمية ISC التابع لوزارة 
العلوم واألبحاث في إيران للحضور واملشـــاركة ملمثلي 
املجلة في املؤمتر الدولي الســـابع عشـــر للصحافة في 
طهران ومعرض املجالت والصحف الدولي واملنعقد على 

هامش املؤمتر. 

 «أوقاف» تحصل على درجة عامل التأثير

 ترحيب باالعالميني في شركة «عيسى حسني اليوسفي وأوالده»  كاميرا باناسونيك كوربوريشن ثالثية األبعاد 

 لقطة تذكارية لالعالميني اثناء جتربة الكاميرا اجلديدة 

 «عيسى حسين اليوسفي» تطلق أول كاميرا ڤيديو ثالثية األبعاد من «باناسونيك»

 كتالوج «بنتا».. إطاللة رائعة على عالم من األناقة المنزلية في أبهى صورها

 استضافت شركة عيسى حسني اليوسفي 
وأوالده وشــــركة باناسونيك كوربوريشن 
العاملية الرائدة في ابتكار وتطوير أجهزة 
التلفاز ذات التقنية ثالثية األبعاد ذات الدقة 
الفائقة الكاملة «إتش دي»، لفيفا من رجال 
الصحافــــة واإلعالم فــــي منتجع صحارى 
الكويت حيث مت الكشف عن أول كاميرا ڤيديو 

استهالكية ثالثية األبعاد في العالم.
  وأوضحت الشــــركة ان كاميرا الڤيديو 
HDC-SDT٧٥٠ تتيح للمستخدمني الهاوين 
وغير احملترفني في الشرق األوسط تصوير 
أفالم ثالثية األبعاد ذات دقة أخاذة مبجرد 
تثبيت عدسة التحويل إلى التقنية ثالثية 

األبعاد املرفقة مع الكاميرا.
الشــــركة من اإلعالميني قاموا    ضيوف 
بتجربة هذا املنتج الثوري أثناء جولتهم في 
منتجع الصحارى حيث قام فريق اليوسفي 
بتصوير مشاهد لعب اجلولف ليتم عرض 

هذه التقنية والتعريف بها.
  وحتــــى في حال أراد مســــتخدمها عدم 
االســــتعانة بعدســــة التحويل إلى التقنية 
ثالثية األبعاد، تتيح كاميرا الڤيديو املبتكرة 
HDC-SDT٧٥٠ ملستخدمها االنطالق بتجربة 
تصوير األفــــالم املنزلية وغير االحترافية 
نحو آفاق غير مســــبوقة بفضل الكثير من 

املزايا التشغيلية املتقدمة.
  وأعلنت شركة عيسى حسني اليوسفي 
وأوالده، ان كاميــــرا الڤيديو ثالثية األبعاد 
HDC-SDT٧٥٠ ستتوافر في السوق الكويتية 
بدءا من ٢٠ اجلاري، على أن تطرح في بقية 

أسواق اخلليج تباعا.
  وفي هذا السياق، قال وائل ديب، مدير 
عام مجموعة مبيعات اجلملة لشركة عيسى 
حسني اليوســــفي وأوالده: «باتت التقنية 
ثالثية األبعاد األكثر طلبا هذا اليوم. ولقد 
أطلقت باناســــونيك مسبقا تلفزيون ڤييرا 
ثالثي األبعاد، ومشغل بلو راي ثالثي األبعاد، 
باإلضافة إلى كابالت HDMI الداعمة للتقنيات 
ثالثية األبعاد، لذا فإن باناسونيك ملتزمة 
بجعل هذه التقنية متوافرة للمستهلكني في 

الشرق األوسط».
  وأضاف: «إن األفالم املنزلية واخلاصة هي 
جزء ال يتجزأ من حياتنا اليومية، وأصبح 
مبقدور املســــتهلكني اليوم االســــتفادة من 
منتجات باناســــونيك وتسجيل ذكرياتهم 

القيمة باألبعاد الثالثة».
  يشــــار إلى أن باناسونيك أخذت بزمام 
املبادرة في تطوير التقنية ثالثية األبعاد على 
مدى األعوام القليلة املاضية، حيث توجت 
جهودها هذا العام بإطالق أجهزة تلفاز بالزما 
«ڤييرا» ثالثية األبعــــاد ذات الدقة الفائقة 
الكاملة «إتش دي» ومشغالت أقراص «بلو 
راي» ثالثية األبعاد لالستخدامات املنزلية، 
كما أطلقت أول كاميرا ڤيديو احترافية ثالثية 
األبعاد. ويأتي اإلعالن اليوم عن إطالق كاميرا 
ڤيديو استهالكية ثالثية األبعاد للمستخدمني 
غير احملترفني موطدا لريادة باناسونيك في 

هذا املضمار.
  وتعتمد كاميــــرا الڤيديو ثالثية األبعاد 
املبتكرة HDC-SDT٧٥٠ على مجموعة من 

التقنيات املبتكرة من باناسونيك، منها التقنية 
االستشعارية املتقدمة، مبا ميكن املستخدمني 
من تصوير أفالمهم ثالثية األبعاد بسهولة 
ودون تعقيد، وهو األمر الذي اقتصر سابقا 

على كاميرات الڤيديو االحترافية.
  وعند اقتران ما ســــبق بأجهزة التلفاز 
فائقة الدقة «ڤييرا» ثالثية األبعاد ومشغالت/ 
مســــجالت «بلو راي» ميكن للمستخدمني 
االعتماد على كاميرا الڤيديو ثالثية األبعاد 
HDC-SDT٧٥٠ لتخزين حلظاتهم اخلاصة 
مع عائالتهم وأصدقائهم في نســــق ثالثي 
األبعاد فائق الدقة يبهرهم كلما شاهدوها، 
األمر الذي يوســــع نطــــاق التجربة ثالثية 

األبعاد في منازل املستخدمني.
  وحتى في حال أردنا عدم استخدام عدسة 
التحويل إلى التقنية ثالثية األبعاد، توفر 
 HDC-SDTكاميرا الڤيديو ثالثية األبعاد ٧٥٠

جتربة غير مسبوقة من جوانب مختلفة.
  وعلى ســــبيل املثــــال، تســــهل التقنية 
االستشعارية املتقدمة، مقرونة بتقنية إزالة 
التشويش املتقدمة، التقاط الصور في محيط 

معتم أو باهت اإلنارة بدقة غير مسبوقة.
  ومن املزايا األخــــرى املتاحة في كاميرا 
 HDC-SDTاألبعــــاد ٧٥٠ الڤيديو ثالثيــــة 
خاصية التسجيل بنسق ١٠٨٠/٦٠p (إن تي 
إس سي) ونسق p٥٠/١٠٨٠ (بال) (نسق الدقة 
الفائقة الكاملة x١٫٠٨٠٦٠٫٩٢٠ أو ٥٠ تسجيل 
متواصل) مبا يضمن تدفق الصور امللتقطة، 
 (iA) وكذلك وضعية الضبط التلقائي الذكي
مع مثبــــت الصور البصري الهجني (مثبت 

صور رقمي/ مثبت صور كهربائي)، فضال 
عن الكثير من املزايا التشغيلية اليديوية 
التي يتم التحكم فيها بحلقة يديوية بحيث 
يتمكن املستخدم من التركيز كليا على املشهد 

املراد تسجيله.
  وتوفر التقنية االستشــــعارية املتقدمة 
فائقة احلساسية دقة فعلية للصور املتحركة 
تبلغ ٧٫٥٩٠٫٠٠٠ بكسل (٢٫٥٣٠٫٠٠٠ بكسل 
x٣) كمــــا تعزز التقنية املطورة حديثا تلك 
احلساسية االلتقاطية، فيما تضمن تقنية 
إزالة التشــــويش املتقدمــــة التقاط صورة 
نقية حتى عنــــد التصوير في بيئة معتمة 
أو باهتــــة اإلنارة. وبذلــــك، حتقق التقنية 
االستشعارية املتقدمة ذروة الدقة في إبراز 
األلوان وظاللها، بحيث يضمن املســــتخدم 
التقاط صور نقية في األماكن املنارة وباهتة 

اإلنارة على السواء.
  وبفضل قدرتها على التســــجيل بنسق 
p٦٠/١٠٨٠ (إن تــــي إس ســــي) أو نســــق 
الڤيديو  ١٠٨٠/٠p٥ (بال)، تضمــــن كاميرا 
ثالثية األبعاد HDC-SDT٧٥٠ صورة نقية 
في أدق تفاصيلها وبشكل يفوق التسجيل 
بنسق ١٫٠٨٠i املعياري. كما تسهل خاصية 
الضبط التلقائي (iA)، التي اشــــتهرت بها 
طرازات سابقة من كاميرات باناسونيك، على 
املستخدمني على اختالف قدراتهم االحترافية 
تسجيل أفالم أخاذة. كما زودت كاميرا الڤيديو 
ثالثية األبعاد HDC-SDT٧٥٠ مبثبت صور 
بصري هجني يضمــــن التقاط صور فائقة 

الدقة عن بعد. 

 .. ومشروب الطاقة «FREEZ» الراعي الرسمي للمهرجان 
الرابع للطائرة الشاطئية «Spike It» في موڤنبيك البدع

املســـابقة  افتتـــاح   مت 
الرابعـــة لكـــرة  الســـنوية 
 Spike It الطائرة الشاطئية 
في اخلامس من نوفمبر ٢٠١٠ 
حتت رعاية مشروب الطاقة 
FREEZ فـــي فندق موڤنبيك 
البـــدع. وانتهـــزت شـــركة 
احلميضي للمـــواد الغذائية 
الرياضي  فرصة املهرجـــان 
انتظاره  الذي طـــال  الكبير 
لطرح منتجها اجلديد مشروب 

.FREEZ الطاقة
  وتعد رعاية املهرجان من 
قبل FREEZ مبنزلة تســـديد 
هدف رائع. وقد شهد املشروب 
إقبـــاال كبيرا من قبل كل من 
تذوقه واستمر اجلمهور في 
طلب املزيد منه. ولتلبية كل 
االذواق مت تقدمي املشـــروب 
الفواكه  املنعـــش بنكهـــات 
التفاح والبلو  املختلفة مثل 

هاواي والليمون وغيرها.
  وليكتمل االحتفال فقد فاز 
باملباراة الفريق الذي يرعاه 
 .FREEZ مشـــروب الطاقـــة
شهد املهرجان جناحا كبيرا 
واســـتمتع بأنشطته جميع 

احلضور. 

 إضافة الى الطباعة االنيقة، واملعلومات الوفيرة، والتشــــكيلة االثرة من 
االثاث واالكسسوارات املنزلية التي ســــتجدونها بني دفتي االصدار الثاني 
لكتالوج «بنتا» لعام ٢٠١١، يأتيكم هذا الكتالوج مبفهوم جديد، كي يشكل في 

مضمونه مرجعا دائما للراغبني في التأريخ لصناعة االثاث في الكويت. 
  هذا ما أشار اليه نائب املدير العام بشركة «بنتا» لالثاث املنزلي، د.عصام 
العياش، مســــتهال صفحات هــــذا الكتالوج، كما يؤكد أيضــــا أنه جزء من 
استراتيجية الشركة نحو تطبيقات شــــعارها الدائم: «نحو حياة أفضل»، 
النــــه كما في «بنتا» كل ما يحتاجه بيتك حتت ســــقف واحد، حيث مينحك 
تصفح هذا الكتالوج فرصة رائعة للتعرف على مضمون وأســــعار الكثير 
من القطع الفريدة املتوافرة حتت هذا الســــقف الواحد، وما تذخر به أقسام 

املعرض الدائم مبجمع هادي التجاري، في منطقة الضجيج.
  لقد صقلت العقود الثالثة املاضية على تأسيس شركة «بنتا» من جتربتها، 
وزادت من ســــعة خبرتها في سوق االثاث احمللي، كما أنها ساهمت بال شك 
في اخراج النسخة الثانية من هذا الكتالوج في صورة ال ندعي اكتمالها، الن 
في هذا االدعاء حكرا على طموحاتنا املستقبلية، ومازال في آفاق مستقبلنا 
املزيد من اآلمال التي نحاول أن تلتقي مع ما تطمحون اليه، وأن نتماشــــى 
مع متطلباتكــــم. ان املتصفح لكتالوج «بنتا» ٢٠١١، ســــيلحظ البداية التي 
جاءت مع «الصوفا»، وهي بدايــــة طبيعية الن «الصوفا» هي انتاج وطني 
١٠٠٪، وتتفرد شركة «بنتا» بصناعة تشكيلة كبيرة ومتنوعة من مختلف 
أنواع «الصوفا» العملية الى أبعد احلدود، واملواكبة ألحدث خطوط املوضة، 
ومضمونة االستخدام لسنوات طويلة، وبأسعار يصعب منافستها، ونظرا 
للنجاح الكبير الذي حققته «صوفا بنتا»، بدأت الشركة في انتاج وصناعة 

سرير «Aireen» بأحجام وأشكال مختلفة. 
  في كتالوج بنتا ٢٠١١ أيضا جولــــة في عالم االثاث املنزلي الراقي، وبني 
مجموعــــة منتقاة بعناية مــــن غرف النوم وغرف االطفــــال وغرف الطعام 
واملطابخ، الى جانب الكراســــي واالواني ولــــوازم احلمام، وغيرها من قطع 

أثاث يحتاجها منزلك.
  وفي قســــم التنظيم املنزلي، حلول كثيرة تعطيك احساســــا باحلرية، 
ففيه خزائن متفاوتة القياسات، ساعات حائط، حامالت مالبس، خزائن من 
القماش شــــديد التحمل، وغيرها الكثير من القطع التي من املمكن توظيفها 
مبا يتــــالءم واحتياجاتك، وحتقق بعضا من التوازن في كيفية اســــتغالل 
املساحات الفضاء في بيتك.  من خالل صفحات الكتالوج أيضا ستتعرفون 
علــــى «فريق احللم»، وهم مجموعة من املهندســــني وفنيــــي الديكور لدى 
«بنتا»، وجميعهم مؤهلــــون لتفهم احتياجات العمالء وحتويل حلمهم الى 
واقع، بفضل ملكتهم الواسعة، وقدراتهم على تقدمي خيارات توافق ذوقك، 
وأفكارهم التي ترافق تطلعاتكم.  ويبقى أخيرا االشارة الى أن عالم «بنتا» 
مازال فيه الكثير من املفاجآت، وأن هناك مزيدا من قطع االثاث التي تناسب 
أذواقكم، كما أن زيارتكم لنا ســــتكون جتربة مثيرة، فنحن مننحكم فرصة 

لقضاء يوم عائلي ترفيهي متكامل في معرضنا. 

 «Spike It» الراعي الذهبي للمسابقة الرابعة GO SPORT 
لكرة الطائرة الشاطئية المقامة بفندق موڤنبيك البدع

 مت افتتاح املسابقة السنوية 
الرابعة لكرة الطائرة الشاطئية 
««Spike It» فــــي اخلامــــس من 
نوفمبر ٢٠١٠ في فندق موڤنبيك 
املهرجان لالعبي  أتــــاح  البدع. 
الكــــرة الطائرة فرصــــة إلبراز 
مهاراتهم والتنافس على جوائز 
 GO SPORT قيمة. وقد ســــاهم
الراعي الذهبي للمهرجان مبنح 
الفائزين باملركزين األول والثاني 
كوبونات هدايا بقيمة ٧٥ و٥٠ 
دينارا، باإلضافة إلى اشــــتراك 
جميع احلضور في سحب للفوز 
 GO بإحدى الدراجتني املقدمتني من
SPORT واستمتع جميع احلضور 
على اختالف أعمارهم باملهرجان 
الذي شهد جناحا منقطع النظير. 
ويعد GO SPORT صاحب العالمة 
أكبر  الفرنســــية من  التجارية 
الرياضية  التجهيــــزات  متاجر 
التي يقصدها اجلميع كمحطة 
واحدة للتســــوق حيث تتوافر 
الرياضية  التجهيــــزات  جميع 
من اإلكسســــوارات إلى املعدات 
الرياضية للمحترفني، يتخصص 
املاركات  بيــــع  GO SPORT في 
العاملية ملجموعة كبيرة من لوازم 
النشاطات الرياضية التي تشمل 
القدم  الدراجات وكــــرة  ركوب 

والتنس والرياضات املائية.
  وأهم ما مييزه توافر فريق 
خدمة عمالء متخصص في مجال 
األحذيــــة واملعــــدات واملالبس 
الرياضية ذات اجلودة العالية، 
ميكنك اآلن زيارة GO SPORT في 

مجمع األڤنيوز أو البيرق. 


