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صورتان لـ كيت ضمن الصور التي وزعتها اسرتها في السيرة الذاتية الرسمية لها

 تشارلي شني

إميا واتسون

سيلفيو بيرلسكوني في سيارته محييا مودعيه وتبدو اثار العملية اجلراحية على وجهه  )أ.ف.پ(

)أ.پ( مجموعة من املتظاهرات األستراليات في املسيرة املناهضة لـ »بيرلسكوني«  

غالف رواية طوق احلمام

رجاء عالم

»رقيق العصر«.. 30 مليون »عبد« حول العالم

تفاوتت تقديرات أعداد البشر ممن يرزحون حتت ما يطلق 
عليه »رق القرن احلديث«، وقال���ت األمم املتحدة إن عددهم 12 
مليون شخص، وقدر ناش���طون الرقم مبا يتراوح بني 27 و30 
مليونا، في تباين يعكس التحديات املرتبطة باملمارسات القائمة 
في اخلفاء وإيجاد توافق في اآلراء بشأن أفضل السبل لتحديدها 

وتقديرها.
وأشارت شبكة »س���ي.إن.إن« األميركية لألخبار في تقرير 
لها إن خبراء اتفقوا على أن الغالبية العظمى ل� »رقيق العصر« 
يعيشون في آسيا ومناطق احمليط الهادئ، حيث يتم احتجازهم 
قسرا نتيجة لعبودية الدين للعمل في الزراعة وكخدم، ويسخر 

ماليني آخرون لالستغالل اجلنسي في جميع أنحاء العالم.
وحدد كيفن باليس، ناشط في مجال مكافحة العبودية«، معايير 
»الرق« بأنه »يعني أن شخصا يخضع بشكل تام لسيطرة شخص 
آخر يطوع العنف للحفاظ على هذه الس���يطرة، واستغالله من 

أجل عائد مادي و»الضحية« ال ميلك سوى اخلنوع«.
وقال باليس، مدير منظمة »حرروا العبيد«، وهي مؤسس���ة 
تعنى بتحرير »العبيد« من رجال ونس���اء وأطفال، حول العالم 
وضمان بقائهم أحرارا: »هدفنا النهائي هو اجتثاث العبودية من 

على كوكب األرض، ونعتقد بإمكانية حتقيق ذلك«.
وأش���ار إلى إمكانية اجتثاث »الرق احلديث« مبهاجمته من 
أربع جبهات: سياسية، واقتصادية، ودينية واجتماعية; مشبها 
احلرب على هذا الصعي���د باحلملة الدولية للقضاء على مرض 

»اجلدري« قبل عدة عقود.

و»الرق« احلديث يختلف كثيرا عن جتارة الرقيق خالل الفترة 
بني عام 1501 و1867 حيث مت »ش���حن« م���ا يقدر ب� 12.5 مليون 
افريق���ي إلى األميركيتني آنذاك، كان م���الك العبيد عادة أعضاء 
بارزون في املجتمع، وقام نظام اقتصادي ضخم على مؤسس���ة 
العبودية العاملية، واليوم املس���تعبدون هم في معظم األحوال 

بشر يعيشون في الظل على الهامش.
وفي ديس���مبر املاضي، دعا األمني العام لألم املتحدة بان كي 
مون دول العالم إلى املصادقة على املعاهدات القانونية الرامية 
إلى مكافحة العبودية بكل أشكالها، ووضعها موضع التطبيق، 

في كلمة توافق اليوم العاملي إللغاء الرق.
وقال كي مون إنه »رغ���م دعم الدول في جميع أنحاء العالم 
حلظر الرق، فإن ممارسته مازالت مستمرة وتتخذ أشكاال مختلفة، 
مثل استعباد املدين والعمل بالسخرة واإلكراه واالجتار بالنساء 
واألطف���ال واإلجبار على البغاء واس���تعباد خدم املنازل وعمل 

األطفال واستعبادهم«.
وأضاف في بيان »إن الرق املعاصر جرمية، ويجب محاكمة كل 
من يرتكبها أو يغض الطرف عنها أو ييسر ارتكابها، ولضحاياها 

احلق في اللجوء إلى العدالة وفي احلصول على تعويضات«.
وأشار كي مون إلى »عدد من االتفاقيات واملعاهدات القانونية 
ملكافحة اآلفة«، مش���يدا ببروتوكول منع وقمع االجتار بالبشر، 
خاصة النس���اء واألطفال، والذي دخ���ل حيز التنفيذ عام 2003 
وعم���ل احملكمة اجلنائية الدولية ف���ي اعتبار الرق جرمية ضد 

اإلنسانية.

كيت أمضت فترة من طفولتها في األردن

جراحة تجميلية في وجه برلسكوني

األستراليات ينظمن مسيرات مناهضة لبرلسكوني

..واألستراليون يمنحون المحتالين مليار دوالر سنويًا
سيدني � د.ب.أ: »إذا تراءى لك األمر رائعا 

بشكل ال يصدق، فاألرجح أنه غير حقيقي«.
تلك هي النصيحة التي أسداها وزير العدل 
األس����ترالي بريندان أوكونور ملواطنيه امس، 
بعد إصدار تقرير مفص����ل حول األموال التي 
العام املاضي للمحتالني  أعطاها األستراليون 
الذين يستغلون ثقتهم وحسن نواياهم، والتي 
تقدر بنحو مليار دوالر أسترالي )مليار دوالر 

أميركي(. وقال وزير العدل، عقب إصدار تقرير 
اللجنة األسترالية املعنية مبكافحة االحتيال 
على املس����تهلكني: »استخدم حسن االدراك في 
تقييم األمور.. إذا تراءى لك األمر رائعا بشكل 

ال يصدق، فاألرجح أنه غير حقيقي«.
وفي 25% من عمليات االحتيال التي وقعت 
عام 2010، أرسل الضحايا أمواال لشراء سلع أو 

خدمات ليس لها وجود على اإلطالق.

كان األكثر تربحا من عمليات االحتيال موقع 
إلكتروني يعرض منحا حكومية ميكن تقدميها 

بإرسال رسوم قيمتها 199 دوالرا استراليا.
كما جني بعض احملتالني الكثير من األموال 
عبر جوائز اليانصيب الوهمية، حيث يشارك 
الضحايا مبئات اآلالف من الدوالرات الستالم 
اجلوائز التي فازوا بها دون ان يشتروا تذكرة 

يانصيب واحدة.

� د.ب.أ: خضع رئيس  روم����ا 
س����يلفيو  االيطال����ي  ال����وزراء 
بيرلس����كوني جلراحة جتميلية 
في الوجه االثنني إلصالح بعض 
التي حلقت به عندما  التشوهات 
ضربه رجل بتمث����ال صغير عام 
2009. وق����ال ألبيرتو زاجنريلو، 
طبيب بيرلسكوني، في بيان أصدره 
مكتب رئيس الوزراء اإليطالي إن 
بيرلس����كوني )74 عام����ا( خضع 
لتخدير كل����ي في عملية جراحية 

استغرقت أربع ساعات.
وأضاف أن تلك اجلراحة التي 
تضمنت زراعة بعض عظام الفك 
العلوي، كانت ضرورية من أجل 
متكني رئيس الوزراء من استعادة 
قدرته الطبيعية على مضغ الطعام، 
حيث ان الهجوم الذي تعرض له 
في ديس����مبر 2009 على يد رجل 

مختل عقليا أثر عليه بشدة.

سيدني � د.ب.أ: نظمت السيدات 
األستراليات في سيدني مظاهرة 
امس للمطالبة باس����تقالة رئيس 
وزراء إيطاليا سيلفيو برلسكوني 
على خلفية ارتباطه بعالقة جنسية 

مع فتاة )17 عاما( مقابل املال.
وقد احتشدت نحو 60 متظاهرة 
خارج مق����ر القنصلية اإليطالية 
للمطالبة باستقالته. ونقلت وكالة 
ايه ايه بي األسترالية عن منظمة 
املظاهرة سيلفيا جريسو »نحن ال 
نريد أن يتعلم اجليل القادم هذه 
املال  القيم، فهي تتمح����ور حول 
والسلطة والعري، فنحن ميكن أن 

نفعل أفضل من ذلك بالتأكيد«.
وتأت����ي هذه التظاه����رة التي 
تتزامن مع الي����وم العاملي للمرأة 
في أعقاب حدوث مظاهرات مماثلة 

في إيطاليا وأنحاء العالم.

..وتقوم بزيارة مفاجئة مع ويليام إلى إيرلندا الشمالية

»وورنر برذرز« تنهي خدمات الممثل تشارلي شين

»طوق الحمام« رواية سعودية على قائمة البوكر العربية
الرياض � أ.ش.أ: صعدت رواية 
»طوق احلمام« للكاتبة رجاء عالم 
العربية بعد فوز  البوكر  جلائزة 
الكاتبة عن مجمل أعمالها بجائزة 

االبداع العربي عام 2007.
 وتنتمي الكاتبة السعودية رجاء 
عالم إلى أحدث جيل من الروائيات 
السعوديات منذ ظهور الرواية في 
السعودية في النصف الثاني من 
العشرين، واستطاعت من  القرن 
خالل عدد من األعم����ال الروائية 
املتميزة مثل »س����تر«، و»سيدي 
وحدانة«، و»خامت«، و»موقد الطير« 
أن حتتل موقعا مهما على خارطة 
العربية.  صعود »طوق  الرواية 
احلمام« لم يؤكد خصوصية رجاء 
وحدها، ولك����ن يؤكد خصوصية 
الرواية السعودية أيضا التي بدأت 
تتشكل مالمحها مع كتاب وكاتبات 
مثل رجاء وبع����ض أبناء جيلها.  
ترس����م رجاء في »طوق احلمام« 
ص����ورة املاضي توثيقا باحلاضر 

بالنسبة ملعالم مدينة مكة، والتي 
شهدت بعض التحوالت االجتماعية 
والعمرانية وبروز معالم جديدة 
واختفاء قدمية له����ا جتذرها في 
أعماق املعاشرين لها، وقد حصدت 
روايتها »أربعة صفر« جائزة ابن 
طفيل للرواية من املعهد اإلسباني 

العربي للثقافة في تونس.

لوس أجنيليس � يو.بي.آي: وفقا لبيان 
صادر عن شركة »وورنر برذرز« اململوكة 
لشركة »تامي وورنر« الشركة األم لشبكة 
»س���ي ان ان« فقد مت ط���رد املمثل املثير 

للجدل تشارلي شني.
وجاء ف���ي البيان أنه: »بعد دراس���ة 
متأنية، فإن تلفزي���ون »وورنر برذرز« 
قام بإنهاء خدمات املمثل تشارلي شني في 

مسلسل »رجالن ونصف« فورا«.
وفيما يتعلق بأي عقود مس���تقبلية، 
قال متحدث باسم شبكة »سي بي أس«: 
»لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن املمثل«، وردا 
على أنباء إنهاء خدماته، قال شني لقناة 
»تي أم زد«: »إنها أنباء طيبة«، مضيفا في 
بيان له: »إنهم يواصلون نقض عهودهم، 

مثل كثير من احليتان«.
وقال ش���ني البالغ من العمر 44 عاما: 
»إنه يوم كبير للش���عور بالسعادة في 
'س���وبر فالي لودج'، ألنني أستطيع اآلن 

أن أحصل على كل شيء«.
وكان شني، قد اعتدى على زوجته العام 

املاضي، وأقر بالتهم املوجهة له باالعتداء 
وحكم عليه بقض���اء 30 يوما في إعادة 
التأهيل من املخدرات والكحول، وأجاب 
عندما سأله القاضي عن التهمة املوجهة 
إليه »اعترف بأنني مذنب بالتهمة املوجهة 

لي يا سعادة القاضي«.
من ناحية ثانية، رمبا ال يكون تشارلي 
شني أحد الرابحني في حياته لكنه متكن من 
حتقيق تكرمي نادر وغريب، وذلك باعتباره 
األسرع في الوصول إلى مليون متابع على 
موقع تويتر، وهو رقم قياسي جديد في 

سجل غينيس لألرقام القياسية.
وقال مدير »مجتم���ع« غينيس، دان 
باريت، إن املؤسسة »قامت بالتحقق من 
هذا الرقم القياس���ي واملوافقة عليه هذا 

الصباح.
ووفقا لباريت، فقد وصل ش���ني إلى 
املليون متابع بعد 25 ساعة و17 دقيقة، 
وحتى كتابة ه���ذا التقرير، فقد بلغ عدد 
املتابعني لصفحته على موقع تويتر 1.3 

مليون متابع. 

لندن � د.ب.أ: أظهرت سيرة ذاتية رسمية 
ان كيت ميدلتون التي س����تنضم الى األسرة 
امللكية البريطانية في ابريل املقبل أمضت فترة 
من طفولتها بالعاصمة االردنية عمان، حيث 
كان يعم����ل والدها خالل منتصف ثمانينيات 

القرن املاضي.
وانتقلت ميدلتون برفقة أسرتها الى األردن 
ع����ام 1984 عندما كانت تبلغ من العمر عامني 
فقط. وعند بلوغها سن الثالثة أدخلت ميدلتون 

الى روضة لألطفال في عمان وظلت بها حتى 
عادت أسرتها الى اجنلترا عام 1986.

وكان والدا ميدلتون، مايكل وكارول، يعمالن 
في شركة خلطوط الطيران ولم يكن معروفا 
على نطاق واسع تلك الفترة التي قضتها عائلة 
ميدلتون في الش����رق األوسط في ثمانينيات 

القرن املاضي.
يذك����ر ان ميدلتون التقت بخطيبها األمير 
وليام، جنل ولي العهد البريطاني، في جامعة 

سانت أندروز باسكوتلندا التي حصلت منها 
على درجة علمية في تاريخ الفن عام 2005.

وتلقت الحقا دراسات في الفن في فلورنس 
وشاركت في بعثة شبابية الى تشيلي.

ووفقا للسيرة الذاتية التي تضم عددا من 
صور طفولتها، ف����إن الهوايات التي حترص 
ميدلتون على ممارس����تها هي املشي والتنس 
والسباحة واإلبحار والتصوير الفوتوغرافي 

والرسم.

لندن � د.ب.أ: قام األمير ويليام 
وخطيبته كايت ميدلتون بزيارة 
مفاجئة إلى ايرلندا الشمالية وسط 
حراسة أمنية مش����ددة أمس في 
إطار جولتهما في بريطانيا قبل 
حفل زفافهما املقرر في 29 ابريل 

املقبل.
وق����د وصل اخلطيب����ان )29 
عاما( إلى بلفاست عاصمة ايرلندا 

الش����مالية في زيارة غير معلنة.
وشهدت ايرلندا الشمالية التي تعد 
جزءا من بريطانيا تاريخا طويال 
من الصراع الطائفي الذي انتهي 

باتفاقية السالم عام 1998.
ومع ذلك مازالت بقايا جماعة 
اجليش اجلمه����وري االيرلندي 
ناشطة في حملتها إلنهاء احلكم 
البريطاني في ايرلندا الشمالية.

وكان اجلي����ش اجلمه����وري 
االيرلندي احلقيقي الذي يعد جماعة 
منشقة قد أعلن عن مسؤوليته عن 
اثنني خارج ثكنات  قتل جنديني 
تابعة للجيش البريطاني بالقرب 
من انترمي في مقاطعة انترمي شمال 

بلفاست.
كما قالت نف����س اجلماعة في 
ابريل 2010 انها زرعت قنبلة في 

س����يارة عند ثكنات عسكرية في 
هولي����وود مبقاطعة داون والتي 
كانت مقرا لالستخبارات احمللية 
البريطانية )ام اي 5(. وقد أسفر 
االنفجار عن إصابة شخص ولم 

يكن هناك قتلى.
يش����ار إلى أن ويليام وكايت 
زارا ويلز واس����كوتلندا الش����هر 

املاضي.

إيما واتسون تتخلى مؤقتا 
عن الجامعة لتركز على مهنتها

ل����وس أجنيليس � يو.ب����ي.آي: أعلن����ت املمثلة 
البريطانية إميا واتسون جنمة سلسلة أفالم »هاري 
بوتر« تخليها عن الدراس����ة اجلامعية بشكل مؤقت 
لتركز على حياتها املهنية. وقالت واتسون 20)عاما( 
على صفحتها عل����ى االنترنت االثنني: »أحب جامعة 
براون وأحب الدراسة أكثر من أي شيء آخر« ولكن في 
الفترة األخيرة تبني أن كوني طالبة وإمتام التزاماتي 
األخرى مستحيل قليال«. وأضافت إنها قررت »أخذ 
بعض الوقت ألتوق����ف عن اجلامعة ألنهي عملي في 
هاري بوتر بشكل تام والتركيز على مشاريعي املهنية 
والتمثيلية األخرى«، وأكدت أنها ستستمر في العمل 
للحصول على شهادتها اجلامعية في األدب ولكن األمر 

قد يستغرق فصلني أو ثالثة فصول إضافية.


