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وحـتى وصــول لي سـو جــيـونغ
لم تكن النشرات اإلخـبارية تفلت
من هذه الـقاعـدة إذ جرت الـعادة
عـلى أن يتـلـو رجل كـهل األخـبار
الـرئـيـســيـة خالل الـنـهـار بـنـبـرة
جـادة قبل أن تـنـضم الـيه شـابة
لقراءة األخبار اخلـفيفة. وبعض
قدمات الـشابات اختف هؤالء ا
عن الــشــاشـة إثــر تــخــلـيــهن عن
مـهنـتـهن بـهـدف الـزواج من أحد
ـالـكة لـشـركات أفـراد العـائالت ا
(شــــايـــبـــول) وهــــو االسم الـــذي
يُــطـلق عــلى كـبــرى اجملـمــوعـات
الـتجـاريـة في كـوريا اجلـنـوبـية.
وبـالـتـالي جـاء اخـتـيـار لي ألداء
ــهــمــة لــيــحــطـم تــقــلــيـدا هــذه ا
معـموال به مـنذ عـقود. وتـتشارك
ذيـعـة البـالـغة  43عامـا تـقد ا
النـشرة مـع شاب يـصغـرها سـنا
ويبـدو أن طمـوحاتـها في اجملال

ال تزال كبيرة.
وأوضـحـت الـصـحــافـيـة لــوكـالـة
فـرانس بــرس أنـهــا أرادت كـسـر
الطـابع الـتقـلـيدي لـنـشرات قـناة
(كـاي بي أس) خـصـوصـا بـهدف

اسـتـقطـاب جـمـهـور من الـشـباب
ضـام عادة مـا ينـفر من هـذه ا
الـتي تـمـيل أحـيـانـا إلى ”تـقد

مواعظ للمشاهدين.”
ومنذ تسلمهـا وظيفتها اجلديدة
في تـــشــرين الــثــاني/نــوفــمــبــر
ارتفـعت نـسبـة مشـاهـدة النـشرة
ــئـة إلى اإلخـبــاريـة من  9,6 بـا
ئـة لكنـها تدرك تـماما أن  11 با

هنة. نوع في هذه ا اخلطأ 
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تـؤكد لي تـصـميـمـها عـلى تـقد
ــــنـح الــــكــــوريــــات أداء جــــيــــد 
اجلـنـوبـيـات مـزيـدا من الـفـرص.
وتقـول (إذا فشـلت في عمـلي قد
ـــــــجـــــــمل يـــــــلـــــــحق ذلـك أذى 

الصحافيات).
وتقـر لي بأن هـذا الضـغط يفوق
حــتى ذلك الــذي تــشــعـر بـه لـدى
ها الـنشـرة اإلخبـارية على تقـد

الهواء.
وفي كوريا اجلنوبية التي يحتل
رتبة الثـانية عشرة اقتصادهـا ا
ـيا ال تـزال الـقـيم الـتقـلـيـدية عـا
حاضـرة بقـوة في اجملـتمع. ومن
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ــــؤشـــــرات عــــلى ذلك ان أبــــرز ا
الـهـوة في الــرواتب بـ الـرجـال
والـــنـــســاء ال تـــزال األعـــلى بــ

تقدمة. سائر البلدان ا
ــعـدل تـتــقـاضى الــنـسـاء وفي ا
ــئـــة من رواتب الــرجــال 66 بــا
كــــمــــا أن األمـــهــــات الــــعـــامالت
يـخــضـعن لـضـغــوط قـويـة لـعـدم
لقاة هام ا التقصير في أي من ا
عــلى عـاتــقـهن ســواء في تـربــيـة

هني. األطفال أو في اجملال ا
وتــواجه كــثــيــرات صــعـوبــة في
التـوفيـق ب الـوظيـفة والـعائـلة
مــا يــرغـمــهن عــلى الــتـخــلي عن

هنية. مسيرتهن ا
ودفع هــذا الـضــغط االجـتــمـاعي
كـوريات جـنـوبيـات كـثـيرات إلى
الـــتـــخـــلي عـن فـــكـــرة األمـــومــة.
وتــراجع مــعــدل اخلــصــوبــة في
الـــبالد إلى 0,98 ســـنـــة 2018
أي أدنى بــكـثــيـر من مــعـدل 2,1
ــطــلــوب لـــتــجــدد الــتـــركــيــبــة ا
السكـانيـة. وقد واجهت لي وهي
أم لــطــفل في الــسـادســة أيــضـا

هذه اإلشكالية.
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ــكن أن يــســتـقــيم الــكالم في إنّ احلــكــومــة الـتي ال 
تـظـهـر لـلـعـراقـيـ في هـذه الـسـاعـة سـتـكـون مـؤقـتة
لسبب رئـيسي هو انه ال يـوجد نص ملزم وواضح في
حتديد عـمرها الزمني كـما ال يتيح الـدستور العراقي
ــؤقــتــة لــذلك الــتــعــاطي مع مــصــطــلـح احلــكـومــات ا
ـواصـفـات ألهـواء الـقوى سـتـخضـع احلكـومـة بـهـذه ا
السياسية التي جتيز وجودها ومرورها وهذا أمر قد

ربع األول . يعيدنا بسهولة كبيرة إلى ا
كمـا إنّ ما يقـال عن انّ احلكومـة ستقـوم بتنـفيذ ثالث
مـهمـات أسـاسـيـة  يجـعل من الـصـعب تـصـديق انـها
مؤقتة مثل عدم االقتناع بأنها تمتلك امكانات مغايرة
عن أية حـكومة سبـقتها لـفعل ما لم يجـر فعله من قبل
ـهــمــات الــتي يــكــثـر احلــديث عــنــهــا هي اجـراء . وا
ـراقـبـة تـنـظـيـمـيـة جـديـدة تـضـمن انـتـخـابـات مبـكـرة 
رادف نزاهتها  ومحاربة الفساد الذي هي العنوان ا
لــلـوجـود الــسـيــاسي احلــاكم في الـعــراق فـضالً عن

مهمة حصر السالح بيد الدولة .
 هذه مـهـمـات ذات عـنـاوين عامـة  تـصـلح كـشـعارات
سيـاسية خلـوض انتـخابات كـما كان يـحصل من قبل
وقـــد اســتــخــدم مـــعــظم هـــذه الــشــعـــارات جــيش من
الـسـياسـيـ الذين أوصـلـوا البالد والـعـباد إلى حـافة

اليأس .
الـعراقيـون يريـدون أن يعـرفوا مـاهي (القـوة) اجلديدة
ـضــافـة ومن أين جــاءت فـجـأة  الــتي سـتــكـون بـيـد ا
حكـومة بقي اخلالف حـول انبثـاقها حـتى آخر ساعة
ـاذا احلـكـومات . كمـا مـن حق الـعـراقي أن يـعـرف  
الـتـي سـبـقـتـهــا لم حتـارب الـفـسـاد فــعالً عـلى سـبـيل
كن التـغاضي مـثال عن معرفـة أسباب ثـال ? وهل  ا
ذلك ومـحـاسـبـة الـذين فـرطـوا بـحـقـوق الـعـراقـيـ في
لـفات مـحاسـبة خـانة الـفسـاد وحدهـا  قبل أن نـأتي 

. الذين أوغلوا بدماء الشباب احملتج
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جـاءت لـنـا احـدى احلسـنـاوات مـن بـناتـه بـديك رأس الـسـنـة اجلـديدة
مـقـلـيـا.. لـم نـأكل بـشـهـيــة.. وشـعـر الـشـيخ صــمـد بـاإلحـراج.. كـانت
مزحته ثـقيلـة جداً معـنا.. ولـذا استبـدل وجهه الصـارم بقنـاع بشوش
شـاعـرا بــالـذنب وهـو يــحـثـنــا لـقـراءة قــصـائـدنــا في هـذه الـلــيـلـة.. لم
يستجب أي منـا لدعوته.. كنـا في مخاض آخر.. فمـا جدوى الشعر..
ـزاح.. مـضتْ الــسـاعـات مــتـوتـرة.. وكـرامـتــنـا صـارت عــلى طـاولــة ا
وترجمت له بجالء من نحن.. فلم يجد غير الرسالة التي وضعها بيده
راً لـلـحديث مـعـنا.. وبـعد أن قـرأ الـرسالـة التي كـتـبهـا مام خلـدون 
رة وهو يـحرص أن تـخرج الكـلمات من فـمه موزونة علي.. قال هـذه ا

بالقيراط: 
- أنتم في األحداق. 

عتوق محتجاً:  ردَّ عليه ا
- األحداق الشريرة!

شـعـر الـشـيخ صـمـد بـاإلحـراج مـرة أخـرى.. وكـانت سـاعـات الـفـجـر
تـزحف سـريـعـا عـلى نـوافـذ الـبـيت الـصـخـري.. وسـمـعـنـا جـلـجـلـة ثم
همهمة أصوات مختلطة مع بعضها بارتباك.. هنا قال الشيخ صمد: 

- البغال جاهزة اآلن.
- إِلى أين سنذهب?

- إِلى األخ (مام) جالل الطالباني.
ـظـلم يـعيق ويـزعج رؤيـتـنا هبـبـنـا من مراقـدنـا عـلى عـجل.. والغـبش ا
ـفــردات األشـيـاء.. ركــبتُ الــبـغل والــنـعـاس يــشـاكسُ شــكـيــمـتي مع
لسعات برد لعينة توخز وجهي وانطلقنا.. كنت حينها اسمع خطوات
البغـال وهي تنـوءُ بأجسـادنا.. ولم أر شـيئا.. فـلقـد كان الدرب ضـيقا
جـدا والـضـبـاب ال يـدع الــتـنـقل إال لـبـغل واحــد في مـسـاحـته..  بـعـد
نـصف سـاعـة وصـلـت إِلى مـسـامـعي دربـكــة وصـيـاح … وثـمـة كـردي

يصيح مستنجدا: 
- كاكه جنم.. كاكه جنم!

أدركتُ أن هناك مشكلـة حدثت لصديقي إذ أن اسم جنم الذي ردده
ــا هـو االسم احلـركي لـلــمـعـتـوق.. وألن الـطـريق ال الـفـتى الـكـردي إ
ـسـيـر يـسـمح لــنـا بـالــعـودة.. النـحــسـار سـعـتـه.. تـوقف الـركب عـن ا
السـتـكــنـاه مـا حـدث.. كــنت حـيـنــهـا اسـمع لــغـطـا من خــلـفي.. ولـكن
الصـوت يـصل إِلى مـسامـعي كـمـا لو انه من مـكـان بـعيـد.. لم أتـمكن
ــعـتـوق من دلـيـلي.. فـهـو ال يـفـهم من اسـتـبـيـان مـا حـدث لـصـديـقي ا
الـعــربــيـة إال الــسالم عــلــيـكم.. وانــا ال افــهم من الــكـرديــة إال مــفـردة
(باشي) وسمـعت خبب كـعوب البـغال تـعود إِلى احلركـة مرة أخرى..
ـا وصـلـنا إِلى أمـضيـنـا مـا يـنـاهـز األربع سـاعات بـصـعـود اجلـبل و
ـشهـد قد تـغيـر تمامـا ها هـو الصـبح اطلَّ مع جـليـد كسا قمـته كان ا
اجلبل ونديف متواصل من الـبَرَد ينهمر عـلينا; كأنَّ حـقول قطن تنثر
أزهارها الـبيض عـليـنا من السـماء تـسلل الـدفء إِلى مجرى دمي في
تـلك الـلـحـظـات كنـا عـلى رأس اجلـبـل وهالـنـي وابهـرنـي مشـهـد حبّ
كـان وانفتحت روحي.. شمـمت فضاء احلرية تـساقط على ا الغمام ا
تلك الـلحـظـات.. بيـد أن فرحـتي لم تـدم طويال.. فـح اسـتدرت ألرى
عتوق على مبـعدة أمتار من بغلتي وال أدري ركب القافلة.. فوجئت بـا
ـسـيـر عــلى ظـهـرهـا الــفـسـيح.. كـان أيـة مـعـجــزة جـعـلـتــني أواصل ا
عتـوق في حالة يـرثى لها وقـد نزفت جبـهته الكـثير من الـدماء وتثلج ا
 : مجرى الدم على وجهه وهنا دنا مني ليقول بعين شبه مغمضت

- اشعر أن روحي خاوية.. سأموت يا صديقي.
فرَّتْ من قـلـبي كل نوارس الـفـرح وانطـفـأت شمـوع خـضر الـياس في
قـبـو روحي تـلك الـلــحـظـة.. كـان وجه صـديـقـي مُـدَّمى كـمـا لـو انه في
مــوكب تـــطــبــيــر يــوم عـــاشــوراء.. نــزلتُ مـن بــغــلــتـي وهــرعت نــحــوه
الحتضنهُ.. لم يتمكن من الكالم.. كان اجلرح عميقا في جبهته إال أنَّ
زن قـد ساعدته من حـسن احلظ بإيقاف الطبيـعة وهي تذرف حـبَّات ا
النـزيف; كـان مجـرى الـدم على وجـهه يـشبه جـذراً مـحتـرقـاً.. قال لي

متسائال بيأس: 
- هل النزيف مستمر على وجهي?

- من ضربك?
- البغل طـرحني أرضاً; عنـدما وخزت مـرود البنـدقية في عـنقه ويبدو

أن جبهتي ارتطمت بحجر صلد. 
ضحكتُ زيفاً حتى أشجعه ثم قلت: 

- دمك متجمد اآلن. 
عدت لـركوب بـغلـتي.. بيـنمـا نديف الـبَرَد يـتساقـط بغـزارة كما تـهطل
دموع األمهات في البالد; كنت أظن أن الرحلة شارفت على نهايتها..
بـيـد أنَّ سـاعــات الـرحـلـة صــارت تـزحف بـبطء ودمـي شُـلَّتْ حـركـته..
د كل شيء في حـتى شــعـرت أن دبــيب الــدم يـتــوقف بـعــروقي.. جتــمـَّ
كـيـاني.. ال أدري حـتى الـلـحـظـة كـيف أدرك دلـيـلي الـكـردي أني عـلى
ـوت? الــذي حـدث أن دمي جتــمـد.. وفــقـدتُ شـفــا زخـة صــقـيع مـن ا
حرارة الـبدن.. فـركـلني الـكردي الـثـائر من ظـهر الـبـغل.. وهو يـصيح
بـلـغـة كـرديـة ال اعـرف فـحـواها.. ثـم اخـذ يـدي وجـرني كـجـثـة مـيـتة..
وصـار يـضـرب بـعـصــاه عـلى قـلـبي.. وأسـمـع من كـان مـعي.. يـهـتف
رارةٍ لـقد جتـمد دم بالل; والـعصا الـغلـيظـة تضـرب بدني.. في ذلك
كان الطـاعن بالبـياض.. والذي ال شـعاع ضوء فـيه.. يدفعـني الثائر ا
بكلـتا يـديه ويضرب وجـهي.. كثـمل في نادي األدباء أتـلقى الـضربات
من اآلخـريـن.. لـقــد جتـمــد جـســدي تــمـامــا.. وانـا اضــحك بــفم شـبه

متجمد وأردد:
- تـعـسـا حلـيـاتي الـبـائـرة فـاإلهانـات تـالحـقـها

حتى فوق اجلبل.
والبَرَد الكردي كانَ مازال يتساقط..

{ حلقة من رواية حياة باسلة.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
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{ بــاريس-(أ ف ب) - اضــطــر
نــــــــحـــــــو 2800 شـــــــــخص أن
يـنتـظـروا حتى مـنـتصف الـليل
لتطل عـليهم الـنجمة األمـيركية
مـادونـا في حفـلـتـها األولى في
بـاريس ضـمن جـولـتهـا الـفـنـية

(مدام إكس).
وعـزا فــريق اإلنـتــاج الـتــأخـيـر
إلى مشكالت فنيـة غير متوقّعة
نــاجتــة عن عــدم تـوافـق بـعض
ديــكـورات الــعـرض مع خــشـبـة
مــــــــســـــــرح (غـــــــران ريــــــــكس)
الباريسي الشهير حيث تختتم
الـنـجـمـة جولـتـهـا الفـنـيـة التي
ـــتــحــدة بــدأت فـي الــواليــات ا

وتنتهي في أوروبا.
بــــعــــد عـــرض كــــامل أفــــرجت
مــادونــا عن جــمــهــورهــا - من
دون تـقد أي اعـتـذار - قـرابة
الــسـاعـة الــثـانـيـة و15 دقـيـقـة
فـــجــر األحــد (1:15 بـــتــوقــيت
غــــريـــنـــتـش). وقـــد حـــرم هـــذا
التأخير أكـثرية احلاضرين من
وســـائل الــنـــقل الـــعــام إســوة
قيم في بجوناتان (28 عاماً) ا

ضواحي باريس.
وقـــــــال الــــــشــــــاب الـــــــذي دفع
221يــورو ثــمــنــاً لـتــذكــرته (ال
ـنـزل أعـلم كـيف سـأعـود إلى ا
لــــكـن األمــــر كــــان يــــســــتــــحق
االنـتظـار. كان الـعرض رائـعاًّ!)
وقــد تـراوحت أسـعــار الـتـذاكـر

ب 85 يورو و385.
وعـــلى الــــرغم من الــــتـــأخـــيـــر
الـفـني أبـقي عـلى اجلزء األول
ا الـذي يقـدمه عازفـو مادونـا 
يـشـمل خــصـوصـا مــقـطـوعـات
جـاز بـاإلضـافـة إلى اسـتـراحـة

من ثالث دقيقة.
قدمت مـادونا أدوارا كـثيرة في
الــوقت نـفــسه فـكــانت راقـصـة
وسجيـنة وأم ومغنـية وقديسة
ومـــــومـــــســــــاً وجـــــاســـــوســـــة
وعـسـكريـة. ويـعدّ هـذا الـعرض
األكثر التزاماً وحـميمية وربّما
األكـثـر طـمـوحاً في مـسـيـرتـها
غـنيـة في اجملموع وستـحيي ا
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{ اثـــيـــنــا-(أ ف ب) - تـــوفــيت
ـــــوال إحــــدى أبــــرز كـــــيــــكي د
الـــشــــاعــــرات الـــيــــونـــانــــيـــات
ـعـاصرات واحلـائـزة اجلـائزة ا
األوروبيـة لألدب مسـاء السبت

في أثينا عن 89 عاما.
ولـودة في أثـينـا سـنة ـوال ا د
1931 نـــــــشـــــــرت أول ديـــــــوان
شـــعــري لــهــا في سن احلــاديــة
والعشرين قبل أن تـفرد لنفسها
مــكـــانــة هــامــة عـــلى الــســاحــة
الـشـعريـة الـيونـانـية خـصـوصا
بعد الثـمانينات بفـضل نظرتها
اخلــاصــة لـــلــحــيــاة الــيــومــيــة
والـنــسـاء والـوحـدة والـكـبـريـاء
والـزمن. وجـرت تـرجـمت أشـهر
دواويـنـهـا إلى لـغـات عـدة حول
الــــعــــالم وكــــانت عــــضــــوا في

ية اليونانية. األكاد
وأعرب رئيس الوزراء اليوناني
كـيريـاكـوس ميـتسـوتـاكيس عن
ــوال. وكـتب (احلــزن) لـوفــاة د
عـبر تـويتـر (اليـونان تـفقـد أحد
أهم أصــــواتــــهـــا الــــشــــعــــريـــة
وجـــمــيـــعــنـــا نـــفــقـــد جــزءا من
ــوال إحــســـاســهـــا). وكـــانت د
نالـت اجلائـزة األوروبـية لألدب
سنة 2009. وتأتي وفـاة كـيكي
ــوال بــعـد شــهــر عـلـى رحـيل د
كـاتـيــريـنـا أنـغـيالكي روك وهي
ــهـمـة مـن األسـمـاء الــشـعــريـة ا
أيـضـا في اليـونـان بـعـد احلرب
ية الـثانية. وللـشعر مكانة العا
خــاصـة فـي الـيــونـان. وقــد نـال
الــشـاعـران الـيــونـانـيـان جـورج
ســــيـــفـــيـــريـس وأوديـــســـيـــاس
إلـيـتــــيس جـائـزة نـوبل لآلداب

في 1963و1979.

ســــانــــدربــــانـــــز وهي غــــابــــات
منغروف تمـتد على مساحة  10
آالف كـــيــــلــــومــــتــــر مـــربـع بـــ
بنغالدش والـهند قال لي أوالدي
إنــــني مـــشـــعــــوذة أجـــلب احلظ

السيّئ. 
وتـوفي زوجهـا فـيـما كـان يـجمع
الـــــعــــسل مـن األدغــــال فـي تــــلك
نـطقـة. وأوضح مونـيرول خان ا
وهو خبيـر في النمور البـنغالية
من جامعة جهانغيرناغار لوكالة
فـرانـس بـرس ”يـفــضل صــيـادو

الـعـسل أن يـجـمـعـوه خـصـوصـا
من جنوب غرب ساندبارنز حيث
يــعـــيش مـــعـــظم أكـــلــة الـــبـــشــر

(النمور).”
هددة تعتبر النمور من األنواع ا
ــنـاخ بــاالنــقــراض لـكـن تـغــيــر ا
والتنمية احلـضرية يسهمان في
تـراجع مـسـاحـة بـيـئـتـهـا الـبـرية
وغــالــبــا مــا يــرغــمـهــا ذلك عــلى
الــلــجــوء إلى الــقــرى بــحـثــا عن
الـــطــعــام. وتـــقــدّر اجلــمـــعــيــات
عنية باحلياة البرية بأن هناك ا
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ـــر فـي اجلـــانب حـــوالى 100 

البنغالدشي من ساندبارنز.
وقــــد لــــقـي مــــا ال يــــقل عن 519
رجال حـــتــفـــهم جــراء هـــجــمــات
الـــنــــمـــور في 50 قـــريــــة ضـــمن
مــنــطــقــة تــعــد مــوطــنــا لـنــصف
مــلــيـون شــخص بــ الــعــامـ
لـيدارس 2001 و2011 وفـقا لـ”
بنـغالدش وهي جـمعـيـة تـسـاعد
األرامل على االندمـاج مجددا في
الــقــرى. وتـــشــكل وفــاة الــرجــال

ضربة مزدوجة لنسائهم.

{ بــيـــروت (أ ف ب)  ضــبــطت
ســلـطــات مـطــار بـيــروت سـتـ
قـــطــعـــة أثــريـــة مــخـــبــأة داخل
حقائب مـسافريـن كانا مـتجه
إلى اســتـرالـيـا عــلى مـ رحـلـة
لــشــركــة (االحتـاد) اإلمــاراتــيـة
على مـا أفادت الوكـالة الوطـنية

لإلعالم الرسمية السبت.
وذكــرت الـــوكــالــة أن فـــصــيــلــة
الــتـفــتــيــشــات في ســريــة قـوى
ـــــطــــار األمـن الـــــداخـــــلي فـي ا
ضــبــطت هـــذه الــقــطع األثــريــة
بحوزة اثـن من ركاب الـطائرة
اإلمــاراتـيـة كــانـا مـتــجـهـ إلى
أسـتــرالـيـا عن طــريق أبـوظـبي
والـــتـــحـــقـــيـق جـــار من جـــانب
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فــصــيــلـــة الــضــابــطــة اإلداريــة
ـطـار بـإشـراف والـعـدلـيـة في ا
الي اخملتص. ويحفل القضاء ا
لـبــنــان بـعــدد كـبــيــر من اآلثـار
كـثـير مـنـهـا سُرق أثـنـاء احلرب
الـــلـــبــــنـــانـــيـــة (1990-1975)
ومــنــهــا مــا هُــرّب إلـى اخلـارج.
واقع األثرية في لبنان وتضمّ ا
عـددا كبـيـرا من الـقطع الـعـائدة
إلى عــصـور مــخـتـلــفـة بـدءا من
العصر احلجري القد ومرورا
بالعـهود الفـينيـقية والـرومانية
والــــيــــونـــانــــيــــة واإلسالمــــيـــة
بــعـصـورهــا اخملـتـلــفـة األمـويـة
والــعــبـــاســيـــة والــعـــثــمـــانــيــة

وغيرها.

{  شـيـامـــــنـاغـار (بنـغالدش) -
(أ ف ب) - تـخـلى أبـنـاء مـسـماة
رشـيـدة عنـهـا ونـبـذها جـيـرانـها
ووصـــفــوهــا بــالـــســاحــرة وذلك
ر بـنغـالي مفـترس بعـدما قـتل 
زوجهـا… فـفي الـعديـد من الـقرى
الــنــائــيــة في بــنــغـالدش تــنــبـذ
الـنسـاء في وضـعـها إذ يـعـتـبرن

السبب في موت شركائهن.
وروت رشــيــدة لـــوكــالــة فــرانس
ــتــهـالك في بــرس في مـنــزلــهـا ا
قرية  غـابورا على تـخوم منـطقة

وهي وظـيفـة ال تـشغـلـها سـواها
من الـــنــــســـاء فـي هـــذا الــــبـــلـــد
الــــذكــــوري. فـــــمــــنــــذ تـــــشــــرين
الثاني/نوفمبر الفائت باتت لي
أول كوريـة جـنوبـيـة تذيع نـشرة
إخـبـارية عـلى الـقـنـوات احملـلـية

في بـلد بـقيـت فيه هـذه الـوظيـفة
ـرمــوقـة لـعــقـود طـويــلـة حـكـرا ا

على الرجال.
وبـواقع خمـس مرات أسـبـوعـيا
تــطـل هــذه األربـــعـــيـــنـــيــة عـــلى
شـاهـدين عبـر نـشرة (نـيوز 9) ا

اإلخبارية من قناة (كاي بي أس)
التلفزيونية العامة. ورغم التقدم
االقتصادي والتقني الكبير الذي
تـنـعم به الـبالد ال يـزال الـرجـال
يـهـيـمــنـون بـصـورة كـبـيـرة عـلى

شهد الثقافي فيها. ا

{ سـيــول  (أ ف ب) - تـركـز لي
سو جيونغ ناظـريها على شاشة
القراءة اآللية لتتمرن مرة أخيرة
على نصـها قـبل بضع دقائق من
ها النشرة اإلخبارية األكثر تقد
مـشـاهـدة فـي كـوريـا اجلـنـوبـيـة


