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آلية  عن  الرسمية  المعنية  الجهات  تعلن  ال  لماذا   [
وشروط تعويض المواطنين المتضررين من هطول األمطار، 

وخصوصًا في ظل استمرار الشكاوى من المواطنين؟

أن  يمكن  اجتماعية،  مجموعات  اإلنترنت  على  تنشأ   [
يها جماعات تابعة لمساجد إسالموية، ونرصد من خاللها  نسمِّ
تغيُّراً في سلوك األفراد في العالم الواقعي... نصنف حالّيًا 1600 
فرد ضمن دائرة األوساط اإلسالمية اإلرهابية )داخل ألمانيا(.
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تشوركين فيتالي 

 21( الثلثاء  األول  أمس  الكرملين  أعلن   [
فالديمير  الروسي  الرئيس  أن   )2017 فبراير 
األمم  الراحل لدى  الروسي  السفير  بوتين منح 

الشجاعة. وسام  تشوركين  فيتالي  المتحدة 
الراحل  الدبلوماسي  أن  الكرملين  وأضاف 
في  ومهنيته  ومثابرته  لدوره  تكريمه  جرى 

المتحدة. األمم  لدى  منصبه 
وفي برقية عزاء إلى أسرته، وصف بوتين، 
أعلى  على  مهنّيًا  كان  بأنه  الراحل  الدبلوماسي 
مستوى »وكان يتمتع باحترام خالص من قبل 
األجانب«،  الشركاء  لدى  طيبة  وسمعة  زمالئه 
عشرة  من  أكثر  مدار  على  ظل  أنه  إلى  الفتًا 
عن  باإلعجاب،  جديرة  بطريقة  يدافع،  أعوام 
المهمة. الدولية  القضايا  حيال  روسيا  مواقف 

مفاجئ  بشكل  توفي  قد  تشوركين  وكان   
نيويورك  مدينة  في  فبراير(   20( االثنين  يوم 
يعاني  كان  فإنه  تقارير  وحسب  األميركية، 
يمثل  تشوركين  وكان  القلب،  في  مشاكل 
وكان   ،2006 منذ  المتحدة  األمم  داخل  بالده 
الخامس  ميالده  بعيد  يحتفل  أن  المنتظر  من 

والستين.
- ُولد فيتالي تشوركين في 21 فبراير 1952 
السوفياتي  االتحاد  عاصمة  موسكو،  بمدينة 

حاليًا(. روسيا  )عاصمة  آنذاك 
صغره.  منذ  اإلنجليزية  اللغة  درس   -
شبابه،  من  مبكر  وقت  في  العمل  في  وانخرط 
زعيم  حول  فيلمين  في  بالتمثيل  وشــارك 

لينين. فالديمير  الروسية  الثورة 
للعالقات  موسكو  معهد  في  بعدها  درس   -

.1974 العام  منه  وتخرج  الدولية 
الخارجية  وزارة  فــي  للعمل  انضم   -
السفارة  إلى  ينتقل  أن  قبل  كمترجم  الروسية 
القرن  ثمانينيات  في  واشنطن  في  السوفياتية 

الماضي.
رئيس   1992 وحتى   1990 فترة  من  عمل   -
الخارجية  الشئون  لوزارة  التابع  اإلعالم  قسم 
الروسية  الخارجية  ثم  السوفياتي،  لالتحاد 

السوفياتي(. االتحاد  تفكك  )بعد 
الخارجية  ــر  وزي نائب  منصب  تولى   -

و1994.   1992 العامين  بين  الروسي 
المفاوضات  في  لروسيا  خاص  ممثل   -

.)1994-1992( السابقة  يوغوسالفيا  حول 
العامين  بين  بلجيكا  لدى  روسيا  سفير   -
العامين  1994 و1998، ثم سفير لدى كندا بين 

1998 و2003.
لبالده  سفيراً  تعيينه  تم   ،2006 العام  في   -

المتحدة. األمم  منظمة  في 
بين  العالقات  تأزمت  العقد،  هذا  خالل   -
بين  قصيرة  حرب  من  بدءاً  والغرب،  موسكو 
الخالف  ثم   ،2008 العام  وجورجيا  روسيا 
موسكو  دعم  بشأن  أوكرانيا  حول  الكبير 
وتدخلها  لروسيا  الموالين  لالنفصاليين 

سورية. في  العسكري 
تشوركين  تواجه  األخيرة،  األشهر  في   -
في  المتحدة  الواليات  سفيرة  مع  عدة  مرات 
بشأن  باور  سامنثا  السابقة  المتحدة  األمم 
سورية(.  )شمال  حلب  في  العسكرية  العملية 
موسكو  موقف  عــن  بشراسة  ــع  داف ــد  وق
تحارب  السورية  الحكومة  أن  ترى  التي 

»إرهابيين«.
)الفيتو(  النقض  حق  روسيا  استخدمت   -

في سورية. النزاع  إطار  في  مرات  ست 
هي  وابنته  وابــنــة،  ابــن  ــه  ول متزوج   -
قناة  في  تعمل  التي  تشوركين  أناستازيا 

للدولة. المملوكة  اليوم«  »روسيا 
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§الوسط - محمد سلمان
في  الترك  حال  والبحرينية  بطمة  دنيا  المغربية  الفنانتان  تشارك   [
إحياء حفل غنائي وطني تحت عنوان »افرحي يا بالدي« على مدار يومي 
البحريني  الوطني  الميثاق  بيوم  احتفااًل  وذلك  المقبل،  آذار  مارس/  و3   2

وبالتزامن مع العيد الوطني الكويتي.
)الترك  الفني  والتوزيع  لإلنتاج  الترك  شركة  أنتجته  الذي  الحفل  هذا 

برودكشن( بتنظيم من شركة »وايت بوكس«.
وفي اليوم األول ينضم الفنانان األردنية عريب حمدان والكويتي خالد 
بوصخر، إلى الفنانة دنيا بطمة في إحياء الحفل، بينما تصدح الفنانة حال 
الترك إلى جانب الفنانين البحرينيين حمد بوقيس ومحمد قمبر في إحياء 

حفل غنائي في الثالث من مارس المقبل في اليوم الثاني واألخير.
مجمع  في  العاشرة،  حتى  مساًء  السابعة  الساعة  في  الحفل  وينطلق 

السيف بضاحية السيف، وستكون الدعوة عامة للجميع.

دنيا بطمة وحال الترك
تصدحان في البحرين مطلع مارس

حال الترك

منها 3 على بعد مسافة تسمح بوجود الماء والحياة...

اكتشاف 7 كواكب تدور حول شمسها على بعد 40 سنة ضوئية من األرض
أمس  مساء  العلماء،  من  دولي  طاقم  أعلن   [
رصدتها  لبيانات  جديداً  تحلياًل  أن  )االربعاء(، 
 40 يبعد  صغير  نجم  وجود  يظهر  تلسكوبات 
سنة ضوئية عن األرض، ويدور حوله ما ال يقل 
يبدو،  فيما  صخرية  صغيرة  كواكب  سبعة  عن 
وهي باردة بما يكفي لوجود مياه على سطحها.
وقال بريس أوليفر ديموري، وهو أستاذ في 
مركز الفضاء في جامعة برن، وأحد معدي ورقة 

»ترابيست  النجم  حول  الموجودة  الكواكب  عن 
1«، وهو نجم شديد البرودة: »في إطار الجهود 
هذا  فإن  أخرى،  أماكن  في  الحياة  عن  للبحث 

النظام ربما يكون هو المكان المرجح«.
وتم اإلعالن عن اكتشاف هذه الكواكب، وهي 
في حجم األرض أو أصغر، في مقر وكالة الفضاء 
مجلة  في  ونشر  واشنطن  في  )ناسا(  األميركية 
رصدتها  التي  السبعة،  والكواكب   .»Nature«

 »1 »ترابيست  للنجم  تتبعها  في  التلسكوبات 
تدور في مدارات أقرب من الكوكب عطارد، الذي 

يعد أقرب كوكب للشمس.
للغاية،  وبارد  صغير  النجم  ألن  نظراً  ولكن 
وتبلغ  الشمس  حجم  ُعشر  حجمه  يبلغ  حيث 
فإن  الشمس،  حــرارة  نصف  حرارته  درجة 
الكافي  بالقدر  باردة  تكون  أن  يمكن  الكواكب 

الذي يسمح بوجود مياه وربما بوجود حياة. صورة توضح وجه الشبه بين الكواكب السبعة المكتشفة واألرض


