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البريطانية عن وين هاريس����ون، 
مخرج املسرحية، قوله: »ما يهمنا 
هو زخم األحداث ونوع القوى التي 
تتح����رك ضد أس����اجن على نطاق 
العالم. واملسرحية تتناول أيضا 
صناع القرار املتعلق بدعم أساجن 
أو معارضته«. وميضي هاريسون، 
الذي يقسم وقته املهني بني سيدني 
ولندن، قائال »أحد اخليوط الدرامية 
املهمة التي ستتناولها املسرحية 
يتمثل في الكيفية التي قذف بها 
الغضب الهائل الذي أحدثه تسريب 
برقيات الديبلوماسيني األميركيني 
باهتمامات أساجن الشخصية الى 
احللبة العامة.. وهذا هو موضوع 
الفيلم الذي تؤطره هذه املسرحية«. 
سيؤدي دور أساجن املمثل االسترالي 
دارين ويلر، الذي صبغ ش����عره 
ليصبح أش����قر مثلم����ا يتمتع به 
مؤسس ويكيليكس. ويقول هذا 
املمثل »الناس عل����ى دراية تامة 
بشكل أساجن وطريقة حديثه، لهذا 
فالبد من أن أس����عى إلى أن أكون 
نسخة منه. وقد الحظت أن أسلوبه 
في الكالم يكاد يكون ممال نوعا ألنه 
يبقى عل����ى نغمة واحدة. كما انه 
يعاني مشكلة نطقه احلرف »ر« 

بشكل أقرب الى احلرف »و«.

الى الش����هرة. ويأتي هذا املخرج 
مبمثلني للقيام بأدوار شخصيات 
حقيقية مثل أساجن نفسه والرئيس 
األميركي باراك اوباما والروس����ي 
دميتري مدڤيديڤ ورئيسة الوزراء 

االسترالية جوليا غيالرد.
ونقلت صحيف����ة »غارديان« 

س����يدني � إيالف: بعد الكتاب 
عن سيرة حياة االسترالي جوليان 
أساجن، مؤسس موقع »ويكيليكس« 
اإللكتروني الذي أحدث ثورة في 
دنيا املعلومات بتس����ريبه أسرار 
احلكومات واملشاهير، صار ثمة 
حديث عن فيلم يق����وم على هذا 
الكتاب. لكن املؤكد اآلن أن استراليا 
على األقل ستشهد حدثا مشابها على 
خشبة املسرح، والواقع أن بروڤات 
املسرحية، التي ألفها الكاتب الدرامي 
إليشا واملعنونة  االسترالي رون 
»جرذ الفوالذ غير القابل للصدأ«، 
بدأت في سيدني منذ مطلع األسبوع 

املاضي.
ستلقي املسرحية الضوء على 
حياة أساجن، الذي صار أحد أكثر 
االس����تراليني ش����هرة في العالم، 
لكنه����ا تركز بش����كل خاص على 
أحداث أواخر العام املاضي عندما 
بدأ، عبر ويكيليكس، بتس����ريب 
برقيات الديبلوماسيني األميركيني 
حول العال����م إلى وزارة خارجية 
بالدهم، فكش����فت الكثي����ر املثير 

واخلطر أيضا.
تتوالى أحداث املس����رحية من 
منظور مخرج س����ينمائي يتولى 
تصوير فيلم عن مش����وار أساجن 

جوليان أساجن

حياة مؤسس »ويكيليكس« تنتقل إلى خشبة املسرح

شقة للبيع في موسكو بـ 40 مليون دوالر

حالة طالق في السعودية كل 6 دقائق

موس����كو � وكاالت: حطم����ت 
إحدى الشقق التي عرضت للبيع 
في موسكو مؤخرا الرقم القياسي 
لألسعار، اذ عرضت للبيع مقابل 1.2 
مليار روبل )40 مليون دوالر(، إال 
ان هذا السعر ال يعد احلد األقصى 
الذي ميكن ان تبلغه أسعار الشقق 
في العاصمة الروس����ية، اذ يؤكد 
املختصون ان أس����عار العقارات، 
وخاصة في األحياء الراقية مهيأة 
لالرتفاع في العام املقبل. وتشير 
التقارير الى ان هن����اك قرابة 20 

عرضا لبيع شقق يتجاوز ثمنها 
40.000 دوالر مقابل املتر املربع، كما 
يوجد حوالي 100 شقة معروضة 
للبي����ع مقابل أكثر م����ن 30.000 
دوالر للمتر املربع، كما تشير الى 
ان اس����عار الشقق في حوالي 100 
عمارة راقية بالعاصمة الروسية 
العام احلالي بنسبة  ارتفعت في 

12.6% قياسا للسنة املاضية.
لك����ن االخصائيني ف����ي مجال 
العقارات يؤك����دون على ان هذه 
األسعار ال تعكس طبيعة أسعار 

الشقق في املدينة، مع التأكيد على 
ان هذه احلاالت استثنائية، اذ ان 
نسبة الش����قق التي يزيد سعرها 
عن 25 ملي����ون دوالر ال تتجاوز 
7% في موسكو. كما تؤكد التقارير 
واإلحصاءات ان األس����عار األكثر 
انتشارا في موس����كو مقابل املتر 
املربع الواحد تتراوح بني 10 الى 
20 ألف دوالر، ومتثل حوالي ثلثي 

الصفقات في مجال العقارات.
وقامت إحدى الشركات العاملة 
في هذا املجال برصد الشقق األغلى 

في موسكو للعام املنصرم، ونشرت 
قائم����ة من 5 ش����قق، جميعها في 
مركز املدينة. وجاءت بعد الشقة 
التي احتلت املرتبة االولى وتبلغ 
مساحتها 1040 مترا مربعا وقيمتها 
40 مليون دوالر، الشقة في املرتبة 
الثانية مبساحة 270 مترا مربعا 
وعرضت للبيع لق����اء 30 مليون 
دوالر. هذا وحلت في املرتبة الثالثة 
ش����قة تزيد عن مساحة سابقتها 
بأكث����ر من الضع����ف، قيمتها 25 

مليون دوالر.

الرياض � يو.بي.آي: جتاوزت 
نسبة الطالق في اململكة العربية 
السعودية خالل الفترة االخيرة 
سقف ال� 40%. ونقلت صحيفة 
»الوط���ن« امس ع���ن رئيس 

محاكم منطقة تبوك الش���يخ 
سعود اليوسف ان زيادة نسبة 
الطالق في اململكة قد جتاوزت 
في الفترة االخيرة سقف ال� %40 
ووصف ذلك باملؤش���ر اخلطر 

على املجتمع.
من جهته، كشف اخصائي 
االرش���اد االس���ري عب���داهلل 
الس���دحان عن وق�����وع حالة 
طالق في اململكة كل ست دقائق 

وذلك من خالل دراسة اجراها، 
مؤك������دا بذلك ارتفاع نس���ب 
الطالق وتفاوتها بني االزواج 
الزواج  صغار السن وحديثي 

منهم.

املزاد العق���اري الذي عرض 
املنزل للبيع عن سعادته ألن 
من اشترى املنزل يرغب في 
إنشاء عائلة كما فعلت عائلة 

ميدلتون.

حق املرأة السعودية في قيادة 
السيارة«.

وتابعن »نتقدم بهذا الطلب 
الدراكنا ان اعالنا من قبلكم لدعم 
فتح الطرق السعودية امام النساء 

سيكون له تأثير قوي«.
وقالت الرسالة ان منع النساء 
من قيادة السيارة في السعودية 
يعني تأخرهن عن مواعيد مهمة 
من بينها مواعيد طبية ومنعهن 
من اداء مهامهن في غياب نظام 
جيد للنقل العام. وتابعت النساء 
ان »حرمانن����ا من ه����ذا احلق 
االساس����ي في قيادة سياراتنا 
استغل دائما من قبل آباء واخوة 
وازواج بشكل تعسفي وحتى من 

قبل سائقني موظفني«.
واشرن الى ان »امرأة سعودية 
حتدثت هذا االسبوع عن اغتصابها 

من قبل سائق سيارتها«.

واعتبر السعر الذي حققه 
املنزل أق���ل بحوالي 16 ألف 
دوالر من الس���عر الذي كان 

يتوقع له.
وأعرب مس���ؤول في دار 

االميركيون عن دعمهم حلقوق 
الس����عوديات«. واضاف����ت ان 
»االنب����اء التي اش����ارت الى ان 
ديبلوماسيني اميركيني مارسوا 
ضغوطا به����دوء على احلكومة 
النساء حق  السعودية العطاء 

قيادة السيارة، مشجعة«.
وتابعت »لكن نظرا العتقال 
نساء حاولن قيادة السيارة، حان 
الوقت لتتدخل الواليات املتحدة 

ومتارس الضغط علنا«.
وجاءت الرسالة بعد توقيف 
الشابة السعودية منال الشريف 
قبل 15 يوما النتهاكها حظر قيادة 
الس����لطات  الس����يارة. وقررت 
ان  الس����عودية االثنني املاضي 

تطلق سراحها بكفالة.
وقالت الناشطات السعوديات 
ف����ي الرس����الة »نتوج����ه اليك 
لتص����دري بيانا علني����ا يدعم 

واش����نطن � أ.ف.پ: دع����ت 
ناشطات سعوديات في رسالة 
وقعه����ا اكثر من عش����رة آالف 
ش����خص وزي����رة اخلارجي����ة 
االميركي����ة هي����الري كلينتون 
التي جعلت من الدفاع عن حقوق 
النساء احد مهامها، الى دعم حق 
النساء الس����عوديات في قيادة 

السيارة.
وجمعت الرسالة التي حتمل 
عنوان »نساء سعوديات من اجل 
السيارة« ووضعت على  قيادة 
موقع »تشانغ.اورغ« تواقيع اكثر 

من عشرة آالف شخص.
وقالت الرسالة املوجهة الى 
وزيرة اخلارجية االميركية »في 
اطار الربي����ع العربي وااللتزام 
االميرك����ي بدع����م احل����ركات 
الدميوقراطي����ة غي����ر العنيفة، 
حان الوقت ليعرب املسؤولون 

لندن � يو.بي.آي: بيع في 
م���زاد من���زل الطفولة الذي 
ترعرعت فيه دوقة كامبردج 
كيت ميدلتون زوجة األمير 
وليام مقابل حوالي 800 ألف 

دوالر.
واشترت املنزل املبني على 
الطراز الفيكتوري ويحتوي 
على أربع غ���رف نوم ويقع 
في بل���دة برادفيلد مبقاطعة 
بيركشاير معلمة مدرسة تدعى 
إميا أبلبي وحبيبها توم ويات 

مقابل 796 ألف دوالر.
وقد أكدت أبلبي أنهما لم 
املن��زل بس���بب  يش�����تريا 
إنهما  صلته مبيدلت���ون بل 

أحباه.
وكان مايكل وكارول والدا 
دوقة كام��بريدج اش���ت�ريا 
املنزل ع���ام 1979 حني عمال 
في شركة اخلطوط اجلوية 
البريطانية )بريتيش إيرويز( 
ثم باعاه عام 1995 حني كانت 
كيت في الثانية عش���رة من 

العمر.

غرفة كيت وهي طفلة

منزل عائلة ميدلتون

خليجية تقود سيارتها

كيت ميدلتون

بيع منزل طفولة كيت ميدلتون بحوالي 800 ألف دوالر

..و األمير هاري ينفصل عن تشيلسي من أجل بيبا

سعوديات يطلنب من كلينتون دعم حقهن في قيادة السيارة

توأمان أميركيان مسنان ميوتان في اليوم نفسه
واشنطن � د.ب.أ: من املعتاد 
ان نشهد ميالد طفلني توأمني 
في اللحظة نفس���ها، لكن من 
الغري���ب ان يتوفيا ايضا في 

يوم واحد.
لكن هذا م���ا حدث بالفعل 
مع التوأمني جوليان وادريان 

ريس���تر )92 عاما( من والية 
فلوري���دا االميركي���ة، حيث 
امهم���ا واحدا تلو  وضعتهما 
اآلخر بف���ارق دقائق معدودة 
وعاش���ا حياتهما معا وتوفيا 
ايضا طبيعيا في اليوم نفسه 

بفارق ساعات قليلة.

وذكرت صحيفة »س���انت 
بطرسبورغ تاميز« االميركية 
الص���ادرة ام���س ان التوأمني 
املتطابقني كان���ا يعانيان من 

مشكالت في القلب.
وقال ق���س في تصريحات 
التوأمني توفيا  ان  للصحيفة 

في احد املستشفيات االربعاء 
املاضي بسبب مشكالت مختلفة 

في القلب.
ولم يبتعد الش���قيقان عن 
بعضهما بعضا ابدا منذ ميالدهما 
عام 1919 حتى وفاتهما، وعمل 
التوأمان راهبني ملدة 65 عاما.

مقرب من الثنائي ملجلة إن تاتش: 
»رأت تشيلسي جيدا كيف كان 
هاري يغازل بيبا خالل الزفاف، 
ومن الطبيعي ان تكون شعرت 

بالغيرة«.
وعلى الرغم من ان عالقتهما 
استمرت خمس سنوات، اال ان 
األمير هاري وتشيلسي انفصال 
الس����نوات،  مرارا خ����الل هذه 
خصوصا ان تشيلسي ال حتبذ 
العيش امللكي على ما يبدو، اذ 
يقول املصدر: »ال تريد تشيلسي 
ان تعيش حياتها في قمقم، حتى 
لو طلب هاري يدها، فسترفض 

الزواج منه«.

لن����دن � وكاالت: عادت بيبا 
ال����ى األضواء، وهذه  ميدلتون 
املرة ليس بس����بب عرس جديد 
بل بسبب انفصال األمير هاري 

عن صديقته تشيلسي.
كلنا يعلم انه خالل حفل زفاف 
األمير ويلي����ام وكيت ميدلتون 
لفت����ت بيبا ميدلت����ون األنظار 
بثوبه����ا األبي����ض والحظ الكل 

تناغمها مع األمير هاري.
وبينم����ا ص����ار كثي����رون 
يتهامسون بأنهما يشكالن ثنائيا 
رائعا، جاء خبر انفصال األمير 
هاري عن صديقته تشيلسي دافي 
األمير هاري وبيباليزيد الشكوك. ويقول مصدر 


