العدد ( )3835االثنين  26أغسطس 2019

18

منوعات

www.alshahedkw.com

سباق رعاة الغنم

 ...تقليد ألماني عمره مئات السنين

جنوب أفريقيا تحتجز طائرة تنزانية
بسبب شكوى مزارع
ق�ضت حمكمة عليا يف جنوب �أفريقيا باحتجاز
طائرة �إيربا�ص تابعة ل�رشكة الطريان التنزانية
«�إي��ر تنزانيا» ،بعدما وردت �شكوى من مزارع
متقاعد ،يف ق�ضية قد ت�سبب �أزمة دبلوما�سية بني
البلدين.
وح�سبما نقلت رويرتز عن حمام يف جنوب �أفريقيا،
فقد مت التحفظ على طائرة �إيربا�ص «»300-220
ت�ست�أجرها �رشكة الطريان الوطنية التنزانية،
يف جوهان�سربغ ،بعدما قال مزارع متقاعد ،يف
�شكواه� ،إن حكومة تنزانيا مل تدفع له تعوي�ضا
م�ستحقا.

و�أ�ضاف املحامي �أن احلكومة التنزانية مدينة
ملوكله مببلغ  33مليون دوالر� ،إ�ضافة للفوائد
تعوي�ضا عن م�صادرة �أر�ضه يف تنزانيا.
وك�شفت تقارير �صحافية حملية �أن احلكومة التنزانية
ا�ستولت على �أرا�ض �شا�سعة خا�صة باملزارع.
ويف بيان �صدر اجلمعة ،قالت «�إير تنزانيا» �إنها
تتوقع �إجراء تعديالت على جدول الرحالت «ب�سبب
ظروف غري متوقعة» ،لكنها مل تقدم �أي تفا�صيل
�أخرى.
وت�أتي الواقعة بعد نحو �شهرين من تد�شني ال�رشكة
التنزانية خدماتها �إلى جنوب �أفريقيا.

«ديزني» تكشف عن فندقها الجديد
«حرب الكواكب»
• م�شاركات يف �سباق رعاة الغنم

�شهدت �أملانيا �سباق ًا بني رعاة الغنم ،نظم يف بلدة ماركجرونينغن
بوالية بادن فريمتبريغ ،غربي البالد ،يف تقليد �شعبي عمره مئات
ال�سنني.
وقامت الراعيات والرعاة من ال�شبان� ،أم�س الأول ،بالت�سابق يف اجلري
وهم حفاة الأقدام ،نحو  300مرت فوق حقل جزت عيدانه.
وقال متحدث با�سم منظمي ال�سباق �إن احلدث الغريب ح�رضه جمهور كبري
من امل�شاهدين ،كما ذكر املنظمون �أن ال�سباق يخ�ص مهنة الراعي الذي

يجب �أن يكون يف و�ضع ميكنه من �إعادة نعجة �شاردة.
ويعد �سباق الرعاة يف ماركجرونينغن تراثا عامليا م�سجال بقائمة منظمة
الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة «يون�سكو» وهو مذكور وثائقيا
للمرة الأولى عام .1445
وفاز كل من الثنائي �صوفيا هاجنلوخر « 15عاماً» ،ودومينيك فرو�شله
« 22عاماً» خالل ال�سباق ،وهما املتوجان �أي�ض ًا يف العام املا�ضي،
وكوفئا باحل�صول على �شاة ،ولقبي «ملك الرعاة» ،و«ملكة الرعاة».

قط يساعد السجناء في كوستاريكا
�أجرى حرا�س �سجون يف كو�ستاريكا عمليات
بحث ا�ستمرت �ساعات للإم�ساك بقط كان
يحاول �إدخ��ال هواتف حممولة �إلى ال�سجن
الأكرب يف البالد ،بح�سب ما �أفادت ال�سلطات
املحلية.
ومت الإم�ساك بالقط بعد عمليات بحث ا�ستمرت
� 5ساعات ،ب�سبب فراره داخل جماري ال�رصف

ال�صحي ،وذلك بعدما ر�صده حار�س يف �سجن
ال ريفورما يف �سان رافايل دي �أالخويال ،قرب
العا�صمة �سان خو�سيه.
وق��ال بابلو برتوتزي ،رئي�س هيئة �أمن
ال�سجون« :لقد واجهنا �صعوبة كبرية لأن
القط ت�سلل �إلى �شبكة ال�رصف ال�صحي».
ولدى خروج احليوان و�إم�ساك عنا�رص ال�سجن

به ،تبني �أن��ه كان يحمل على ظهره كي�سا
يحوي هاتفني نقالني و�شاحنا و�رشائح
هاتفية.
وح�صل ذلك يف وقت تبدي �سلطات كو�ستاريكا
قلق ًا �إزاء انت�شار الهواتف املحمولة يف
ال�سجون ،والتي تُ �ستخدم يف �أحيان كثرية
لإجراء عمليات احتيال هاتفية.

«تمساح مزيف»
يستنفر الشرطة
البريطانية

• م�شاركات يف الرق�صة الفلكلورية

المكسيك تدخل «غينيس»
بأكبر رقصة في العالم
�أح�صت مو�سوعة «غيني�س» للأرقام القيا�سية م�شاركة
� 882شخ�ص ًا يف رق�صة على �أنغام مو�سيقى املاريات�شي،
�أول من �أم�س ،يف مدينة جواداالخارا املك�سيكة ،م�ؤكّ دة
�أن احلدث هو �أكرب رق�صة فلكلورية يف العامل.
و�سجل هذا الرقم القيا�سي اجلديد يف �إط��ار اللقاء
ّ
الدويل للماريات�شي يف جواداالخارا� ،إذ �رضب الرقم
القيا�سي ال�سابق من هذا النوع عام  2011مع م�شاركة

� 457شخ�صا.
وقال كارلو�س تابيا موفد مو�سوعة «غيني�س» �إنه «متّ
الرتكيز على جانبني يف غاية الأهمية� :أوال �أن يكون
ملدة  5دقائق على
كلّ امل�شاركني قد رق�صوا بال توقّ ف ّ
الأقل ودون اخلروج من ال�ساحة».
و�أ�ضاف «ثانيا �أن تكون خطواتهم متنا�سقة ،و�أخذنا
�أي�ضا يف احل�سبان الأزياء املختارة».

ا�ستنفرت قوات ال�رشطة
يف مقاطعة ديفون،
جنوبي بريطانيا ،بعد
تلقيهم بالغا بوجود
مت�������س���اح يف �إح�����دى
البحريات و�سط منطقة
�سكنية.
ووف ًقا ملا ن�رشته «ديلي
ميل» ،ر�صد �سكان من
كينجزبريدج
مدينة
«التم�ساح ال�صغري»،
بينما كانوا ي�صطحبون
كالبهم يف نزهة.
وعقب ح�ضور ال�ضباط
�إل��ى مكان امل�ستنقع،
اكت�شفوا �أن التم�ساح
مل ي���ك���ن �إال دم��ي��ة
بال�ستيكية.
ي���ذك���ر �أن�����ه يف وق��ت
���س��اب��ق ،مت ا�ستدعاء
خ�براء احلياة الربية
ورج���ال ال�رشطة �إلى
حديقة يف بليموث،
بعد تقارير عن وجود
مت�ساح.
وع��ن��دم��ا و���ص��ل فريق
م��ن حديقة حيوانات
دارمت�����ور �إل����ى مكان
احل����ادث ،وج����دوا �أن
التم�ساح املبلغ عنه ما
هو �إال لعبة.

• فندق جديد ل�رشكة ديزين

ك�شفت �رشكة مالهي دي��زين عن
فندقها اجلديد «حرب الكواكب»
ال��ذي �سيتم افتتاحه يف والية
فلوريدا الأمريكية.
وذكرت �صحيفة «�صن» الربيطانية
�أن ال��ف��ن��دق اجل��دي��د امل�سمى
«جاالكتيك �ستاركروزر» جتربة
حية م��ث�يرة ل��ل��ن��زالء م��ع طاقم

الفندق.
ومت الك�شف عن الفندق اجلديد يف
معر�ض دى  23يف فلوريدا حيث
يجري بنا�ؤه حاليا وراء «�ستار
وارز جاالكي اي��دج» يف فلوريدا
وي�سمح للنزالء بق�ضاء ثالثة �أيام
وليلتني.
و�ستتاح للنزالء فر�صة املغامرة

«أوبر» تطلق خدمة استئجار القوارب
في بريطانيا

• خدمة جديدة ال�ستئجار القوارب

�أعلنت �رشكة «�أوب��ر» خلدمات النقل الإلكرتونية عن
توفريها خدمة جديدة لعمالئها يف كامربدج ،وهي
خدمة ال�ستئجار القوارب ال�صغرية ب�أنهار املدينة
الربيطانية ولفرتة حمدودة.
ووفقا ل�صحيفة ديلي ميل الربيطانية� ،ستوفر �أوبر
هذه اخلدمة لعمالئها مبدينة كامربدج خالل فرتة

انطالق كأس العالم
للغطس في مياه
مستنقعات ويلز
�شهدت مقاطعة ويلز الربيطانية،
غ���رب اململكة امل��ت��ح��دة تنظيم
ك�أ�س العامل للغط�س حتت مياه
امل�ستنقعات.
ون�رشت وكالة «�أ�سو�شيتيد بر�س»
�صور ًا للمناف�سني الذين تباروا يف
ال�سباق داخل م�ستنقع وين رايد.

• مت�سابق ي�شارك يف املناف�سات

يف املركبة الف�ضائية لل�رشكة
وال��ت��ع��رف ب�����ص��ورة �أك�ب�ر على
خمتلف ال�شخ�صيات و�أن يكونوا
عنا�رص فاعلة يف ق�ص�ص حرب
الكواكب.
ومن املقرر �أن تبلغ قيمة ق�ضاء
الليلة يف الفندق اجلديد ما يوازي
 800جنيه ا�سرتليني.

• ح�ضور كبري مل�شاهدة امل�سابقة

العطلة امل�رصفية فقط ،و�ست�سمح «�أوبر» با�ستئجار
القوارب بنهر «كام» ال�شهري مبدينة كامربدج والذي
ميتد طوله لأكرث من  64كيلومرتا ،وذلك ملدة 40
دقيقة كحد �أق�صى ولعدد � 8أفراد فقط للقيام بجوالت يف
النهر للتنزه .وتبد�أ تكلفة هذه اخلدمة من  10جنيهات
�إ�سرتلينية.

