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إيفا لونغوريا مشرقة
خالل تنقلها في بيفرلي هيلز

كاتي بيري امللكة القاتلة بجمالها

ذيل الطاووس يغوي أنثاه

مخلوق غريب يظهر
مع أفريل الفيني

تفضيل األطعمة احلارة
يرتبط بـ .. الشخصية

التقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صورا للنجمة 
إيفا لونغوريا في بيفرلي هيلز.

املمثلة البالغة من العمر 38 عاما كانت مغادرة من 
متجر مزين الش���عر كني بافيس. وبدت إيفا مش���رقة 
بوجهها على طبيعته، مرتدية فس���تانا أسود بسيطا 

ومميزا.

نشرت النجمة كاتي بيري على صفحتها على احد 
مواق���ع التواصل االجتماعي بوس���تر جديدا لعطرها 

.Killer Queen
وتظهر كاتي ملكة رائعة اجلمال في الصورة، جتلس 
على الكرس���ي املقلوب مرتدية فستانا أحمر قصيرا، 

ومزينة رأسها بالتاج
وكان���ت كاتي ق���د اطلقت العطر في ش���هر مارس 

املاضي.

جلأ بعض العلماء في الواليات املتحدة األميركية 
إلى استخدام كاميرات تعمل على متابعة حركة العني 
لدى أنثى الط���اووس، وذلك للتعرف على ما يجذبها 
ف���ي ذيل ذكر الطاووس، حيث يق���وم ذكر الطاووس 
بإظهار ريش���ه امللون خالل موسم التزاوج، وعرضه 
بطريقة متباهية مص���درا أصواتا تنجذب من خاللها 

أنثى الطاووس إليه.
وعمد فري���ق من باحثي األحياء إلى تثبيت متتبع 
للحركة على عني أنثى الطاووس للتوصل إلى ما يجذب 

نظرها خالل ذلك العرض الذي يقوم به الذكر.

تصور النجمة أفريل الفين���ي ڤيديو كليب جديد 
في كاليفورنيا.

ولفتت أفريل البالغة من العمر 28 عاما األنظار، حيث 
تصور في مكان يشبه الصحراء مبالبسها املجنونة، 
وبوجود كائن غريب جدا عبارة عن حيوان نصفه دب 

والنصف اآلخر قرش.

يو.بي.اي: وجدت دراسة جديدة، أن تفضيل األطعمة 
احلارة أو اللطيفة مسألة تتعلق بالشخصية.

وذكر موقع »هلث داي نيوز« األميركي، أن الباحثني 
في جامعة »بنس���لڤانيا«، أخضعوا 184 شخصا غير 
مدخن في س���ن بني 18 و45 عام���ا الختبارات، ملعرفة 
إن كانوا من أصحاب الش���خصية الساعية لإلحساس 
)أي املنفتحة على التج���ارب اجلديدة واملخاطر(، أو 
أصحاب الشخصية األكثر رصانة وأقل انفتاحا على 

التجارب.
وأعطي املش���اركون في الدراسة كمية صغيرة من 
مادة كابسيسني املستخلصة من الفلفل احلار، وطلب 
منهم بعدها حتديد مدى تفضيلهم لألطعمة احلارة مع 

زيادة كثافة املادة.
وظهر أن الشخصيات الساعية لإلحساس واصلت 
القول بأنها حتب األطعمة احلارة حتى مع زيادة هذه 
املادة، غير أن أصحاب الشخصية الرصينة لم يحبذوا 

هذه األطعمة احلراقة.
وقالت الباحثة املسؤولة عن الدراسة، ناديا بيرنس، 
إنه »كلما زادت قدرة املركب على التهييج خف تفضيل 

الناس له.. لكن هذا ال يصح دائما«.

ايفا في بيفرلي هيلز كاتي

افريل

.. وتصفف شعرها

1500 شاب لضيافة املعتمرين مبكة واملدينة

مطار دبي

1500 شاب سعودي يتسابقون
لضيافة املعتمرين مبكة واملدينة

السياحة اخلليجية لإلمارات
تقفز ألعلى مستوى في تاريخها

العربية:  املكرم���ة –  مكة 
يتسابق 1500 شاب ميثلون 
األندي���ة الرياضي���ة وبيوت 
الشباب واجلامعات والكليات 
والتعلي���م العام من مختلف 
الوطن في املس���جد  مناطق 
النبوي  احل���رام واملس���جد 
الشريف لضيافة املعتمرين 
مبكة واملدينة، ضمن برنامج 
الذي  املقدسة  رحلة املشاعر 
تقيمه الرئاسة العامة لرعاية 
الش���باب في مك���ة املكرمة 

واملدينة املنورة.
البرنام���ج على  ويرك���ز 
خدمة وإرشاد التائهني وإفطار 
الصائمني، وتقدمي اإلسعافات 
األولية وغيرها من اخلدمات 
الت���ي تس���اند دور اجلهات 
الرس���مية في خدمة ضيوف 

الرحمن.
من جانبه قال وسام علي 
معلمي قائد رحلة وفد منطقة 

القطاع  العربية.نت: يتجه 
الس����ياحي في اإلم����ارات إلى 
حتقيق أعلى املعدالت التاريخية 
في أعداد ال����زوار اخلليجيني، 
خالل الفت����رة املمتدة من عيد 
الفط����ر املبارك إل����ى منتصف 
شهر س����بتمبر املقبل، بعد أن 
رفعت مجموعة من الشركات 
االستشارية والفندقية توقعاتها 
لهذه الفترة إلى نحو 2.5 مليون 
سائح خليجي، بحسب صحيفة 

االحتاد اإلماراتية.
وتشير نتائج دراسات مسح 
أجرتها مجموعات فندقية عاملة 
في دب����ي )بينها تامي للضيافة 
وبيبلوس ورمادا وميلينيوم 
ومتان����ي(، إلى أن األس����ابيع 
األربعة بع����د عيد الفطر متثل 
فترة الذروة بالنسبة للسياحة 
اخلليجية في الدولة، وذلك قبيل 
ب����دء العام الدراس����ي اجلديد، 
الفترة بني  وبالتحديد خ����الل 
بداية أغسطس واخلامس من 

سبتمبر املقبلني.
ووصلت احلجوزات املؤكدة 
حتى اآلن لفت����رة ما بعد عيد 
الفن����ادق العاملة  الفطر ف����ي 
بالدولة إلى 80% وارتفعت إلى 
100% في بعضها، بينما تشهد 
فنادق أخرى عجزا في الغرف 
املتاحة، خصوصا الواقعة في 
وسط املدينة، وفنادق الشواطئ، 
وهو ما انعكس على أس����عار 
الغرف الفندقية التي ارتفعت 

بنسب تصل إلى %30.
الع����ام لفندق  املدير  وقال 
كابيت����ول التاب����ع ملجموع����ة 
بيبل����وس مدحت برس����وم ان 
الس����عوديني ميثل����ون أعلى 
اجلنسيات بني السياح من نزالء 
الفنادق القادمني إلى الدولة خالل 

جازان تشرفت باملشاركة في 
برنامج رحلة املشاعر املقدسة 
في عامه األول وحرصت على 
أن أكون من أوائل املسجلني 
في هذا البرنامج الذي بنيت 
أهدافه على خدمة املعتمرين 

وزوار بيت اهلل احلرام.
واعتبر أنه بالرغم من العناء 
والتعب يشعر اإلنسان بنشوة 
وسعادة السيما عندما أشاهد 
يدي ذلك الشخص ترتفع إلى 
السماء تدعو لي بأن يوفقني 
اهلل في حياتي ودراستي أنا 
وزمالئي، فأكون قد نلت بذلك 

دعوة مستجابة.
أما عبدالرحمن علي البداح، 
أحد شباب محافظة الزلفي فقال 
إن خدمة املعتمرين وزوار بيت 
اهلل احلرام لشرف واعتزاز، 
مشددا على أنه سوف يحرص 
كل احلرص على أن يكون أول 
املس���جلني في هذا البرنامج 

هذه الفترة من العام، وذلك بناء 
على احلجوزات املؤكدة، الفتا 
إلى أن احلج����وزات تأتي عبر 

شركات السياحة.
وتوقع أن تصل أعداد السياح 
خالل شهري أغسطس وسبتمبر 
إلى 2.5 ملي����ون نزيل فندقي، 
وفقا ألرقام ش����ركات الطيران 

والسياحة.
من جانب����ه، لفت الرئيس 
التنفيذي ملجموعة تامي للضيافة 
محمد عوض اهلل إلى أن أرقام 
املجموعة املبينة على طلبيات 
الس����ياحة، تفيد بأن  شركات 
التدفق اخلليجي والروس����ي 
ومن دول الكومنولث، سيصل 
إلى ذروته في الفترة التي تلي 
عيد الفطر، وهي الفترة الثانية 
للسياحة بالصيف احلالي بعد 
األيام التي سبقت شهر رمضان 

املبارك.
وق����ال ان أرقامنا تتفق مع 
بقية أرقام املجموعات الفندقية 
األخرى في تدفق بني مليونني 
و2.5 مليون نزيل بالفنادق في 
الفترة التالية لعيد الفطر، وقبل 
بدء املوسم الشتوي واملعارض 
في أكتوبر املقبل، موضحا أن 
العشرين يوما التي ستلي عيد 
الفطر تش����هد كثافة من جانب 
السياح، وتصل إلى 100% في 
معظم فنادق املجموعة، مشيرا 
إلى أن ذلك سبب عجزا في عدد 
إلى  الغرف، ما دفع املجموعة 
ع����رض خيارات أخ����رى على 
الزوار، إما من خالل اإلقامة في 
فنادق أخرى تابعة للمجموعة أو 
في فنادق لشركات ومجموعات 

أخرى.
وبني عوض اهلل أن أسعار 
الغرف في هذه الفترة وصلت إلى 

خالل السنوات القادمة.
وق���ال ما أجم���ل أن ترى 
املعتمر يرفع يديه إلى السماء 
ويطلق تلك الدعوات احلسنة ملا 
تقدمه من خدمات، أعتقد الكثير 
من املعتمرين يتحدثون عن 
األعمال التي يقوم بها شباب 
الرئاسة العامة لرعاية الشباب. 
وقال الشاب عبدالرحمن علي 
األطرش أصغر مش���ارك في 
برنامج رحلة املشاعر املقدسة 
من محافظة الرس وعمره 18 
سنة، إنه جاء للمشاركة في 
هذا البرنامج الرائع واجلميل، 
والذي يس���اعد الش���اب في 

االعتماد على نفسه.
يذكر أن الشباب السعودي 
يتطوع���ون خلدمة ضيوف 
الرحمن في موسم احلج عادة، 
املرة كانت اخلدمة  لكن هذه 
من رعاية الشباب السعودي، 

ومن مناطق مختلفة.

مستويات مرتفعة خصوصا مع 
منو الطلب، وذلك في ظل توجه 
السياح إلى اإلمارات، وخصوصا 
دبي، بديال عن بعض الوجهات 
األخ����رى ف����ي املنطق����ة، ومع 
استمرار األوضاع املضطربة في 
مصر ولبنان وسورية، مشيرا 
إلى أن الس����ياحة العائلية من 
دول اخلليج هي حجر الزاوية 
التي  الرئيسي في احلجوزات 

تتلقاها الفنادق.
وأف����اد مدي����ر ع����ام فندق 
ميلينوم بالزا معني سرحان بأنه 
وللمرة األولى تشهد األسواق 
تقدمي عروض متكاملة لتذاكر 
السفر واإلقامة للسياح القادمني 
من أسواق اخلليج خصوصا 
من السعودية، موضحا أن هذا 
الع����روض لم يكن  النوع من 
موجودا على السنوات العشر 
املاضية، كما أنه من املالحظ هذا 
الطيران  العام دخول شركات 
االقتص����ادي ه����ذا املجال من 

العروض.
وق����ال: وصل����ت نس����ب 
احلجوزات حت����ى اآلن لفترة 
إل����ى %65،  العيد وم����ا بعده 
وس����ترتفع إلى 85% األسبوع 
املقبل، ومن املتوقع أن تواصل 
الصع����ود بش����كل تدريجي، 
خصوصا أن هناك العديد من 
السياح اخلليجيني ينتظرون 
حتى اللحظات األخيرة لتأكيد 

حجوزاتهم.
من جانبه، توقع مدير عام 
فندق متاني مارينا وليد العوا 
أن يستحوذ الصيف احلالي على 
ما نسبته 35% إلى 40% من عدد 
نزالء الفندق على مدار العام، 
واملتوقع أن يتجاوز عددهم 11.5 

مليون نزيل في دبي وحدها.

»آبل« تطلق 6 منتجات
جديدة أواخر العام

الرياض - العربية: يأمل عمالق التكنولوجيا »آبل« 
أن تعيد منتجاتها احلديث����ة واملطورة للصدارة بعد أن 
تراجعت مبيعاتها في العام املاضي، وخس����رت موقعها 
الريادي في األجهزة الذكية واللوحية، وستضطر »آبل« 
أمام املنافسة الشرسة إلى إطالق نسخ مختلفة من أجهزتها 
الستقطاب أكبر شريحة ممكنة من املستخدمني، بعد أن 

تراجعت مبيعاتها في العام اجلاري.
وتواجه »آبل« بعض املصاعب التقنية قد جتبرها على 
تأجيل إطالق »iPad Mini 2«، فحسب صحيفة »إميونوميك 
ديلي« تواجه آبل نقصا في شاشات الرتينا، وهي تسعى 
حاليا لالتفاق مع ش����ركة LG لتزويدها بتلك الشاشات، 
وستقوم LG بشحن 2 إلى 3 ماليني شاشة شهريا استعدادا 
لطرح اجلهاز اللوحي في أكتوبر املقبل، مما يعني أن »آبل« 
ستطلق في أواخر هذا العام ثالثة أجهزة هي 5S iPhone و

iPad 5 وiPad Mini 2. وأكد تقرير لوكالة األنباء »رويترز« 
أن آبل بدأت في تصنيع 5S iPhone الشهر املاضي وطلبت 
من الشركات املصنعة شحنه أواخر شهر أغسطس، ومن 

احملتمل أن نرى الهاتف في سبتمبر املقبل.
وستعلن آبل في اخلريف املقبل عن النسخة النهائية 
من نظ����ام iOS 7 باإلضافة إلى اإلص����دارات اجلديدة من 
اآليفون واآليباد، ولكن املفاجأة س����تكون حول النسخة 
قليلة التكلفة من هاتف اآليف����ون )iPhone Lite( إضافة 
 »Current Editorials« لس����اعة آبل احلديثة. ونقلت مجلة
عن مصدر لها قوله إن هاتف »iPhone Lite« قليل التكلفة 
 »5 iPhone« سيكون عبارة عن نسخة محدثة من هاتف
لكن بألوان عديدة وبهيكل بالستيكي أرخص ثمنا، ويتوقع 
أن يكون س����عر النسخة قليل التكلفة بنحو 350 دوالرا، 

فيما تبدأ أسعار iPhone 5 من 700 دوالر.
من جانب آخر، قالت مجل����ة »Current Editorials« إن 
 iOS شركة »آبل« ستعلن عن النسخة النهائية من نظام
7 ف����ي 25- 9 فيما قالت جريدة وول س����تريت جورنال 
املوثوقة في تقرير لها إن آبل تعمل اآلن على اختبار جهاز 
آيباد بشاش����ة حجمها 13 إنش، فيما قالت »رويترز« في 
تقرير آخر إن آبل تتطلع إلى نسخ أكبر حجما من هاتف 
اآليفون بحجم 4.7 إنشات وأخرى بحجم 5.7 إنشات في 

العام املقبل.

آبل


