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ما قامت به وزارة الداخلية قبل ايام 
من حصار عسكري ملنزل االستاذ أحمد 
الشحومي في منطقة سلوى، هو امر 
مؤسف ومعيب بكل املقاييس، وضرب 
للدستور والنظام، وانتهاك حلريات 
الناس وارهابهم واس���تعراض للقوة 
امام املواطنني العزل الش���رفاء الذين 

لم يقترفوا اي جرم او ذنب سوى ممارسة حقهم الذي كفله 
لهم الدستور بحرية التعبير. ان ما قامت به وزارة الداخلية 
خطير جدا، وال ميكن الس���كوت عنه وهو اش���به ما يكون 
بفرض االحكام العرفية واعالن الدولة البوليسية، وإال فبأي 
حق مينع املواطن م���ن املرور في الطرق العامة ومنعه من 
دخول املنطقة اال بالهوية التي تثبت سكنه مع ان املادة 31 
من الدس���تور اعطت كل انسان حرية التنقل وانه ال يجوز 
منع���ه اال وفق احكام القانون؟! وانا أحتدى وزير الداخلية 
واركان وزارت���ه ان يعطوني نصا قانونيا يعطيهم ويجيز 

لهم منع الناس من حرية التنقل. 
لقد دعاني االخ احمد الش���حومي حلضور الندوة وعند 
دخولي احد الطرق املؤدي���ة الى املنزل حلق بي احد رجال 
االمن وطلب منا الرجوع من دون س���بب او مسوغ قانوني 
يخولهم ذلك س���وى فرض منطق القوة والهيمنة وسياسة 
االمر الواقع واختراق جميع احلقوق الدستورية والقانونية 

التي منحت للمواطن.
ان من يش���اهد القوة املبالغ فيها الت���ي حركتها وزارة 
الداخلية من آليات ودوريات وعشرات االفراد من الشرطة 
والقوات اخلاصة وغرفة عمليات مركزية متنقلة، يعتقد اننا 
في ح���رب او ان هناك انقالبا او مصيبة عظيمة قد وقعت، 
وما هي اال ندوة بعنوان »لكي تبقى آمنة« ليس لها اي عالقة 
بالفتنة الطائفية او الوحدة الوطنية، وال ادري ما هو مبرر 

الداخلية لهذا االسلوب البوليسي اخلطير؟! 
ان »الداخلية« تعلن انها ال متانع في عقد الندوات داخل 
اس���وار املنازل، فلماذا اذن متنع الوصول لها مادامت غير 
ممنوعة وقانونية؟! وملاذا هذه املبالغة في استخدام القوة 
وحص���ار املنزل مادامت الندوة س���تعقد، والناس قد مألوا 
املكان؟! ملاذا هذا االستفزاز والتهويل يا داخلية؟! ان القوة 
التي حضرت حملاصرة مكان الندوة كان االولى ان تنتش���ر 
حلفظ االمن ومالحقة املجرمني احلقيقيني واملساهمة في حل 
املشكلة املرورية التي تتفرج عليها وزارة الداخلية، ومنع 
االفعال الفاضحة العلنية في الطرقات بدال من فرض الوصاية 
على الش���عب الكويتي والتعامل معنا وكأننا مجموعة من 

املتهورين والسفهاء. 
ان وزي���ر الداخلية ما كان ليجرؤ على هذا الفعل املعيب 
والتعدي على الدستور والقوانني اال لعلمه ان هناك، ولالسف، 
اغلبي���ة بصامة عمي���اء في مجلس االمة تؤي���ده في كل ما 
يعم���ل، وانه في مأمن من احملاس���بة واملس���اءلة، ان هؤالء 
االعضاء ولالس���ف هم سبب متادي احلكومة وتعسفها ضد 
املواطنني وانتهاك حرياتهم وارهابهم واسكاتهم عن التعبير 

عن آرائهم.
رس���الة اوجهها للحكومة ووزير الداخلية، وأقول لهم 
ان الش���عب الكويتي حريص على وطنه وأمنه ولن نسمح 
للفتنة بان تشتعل ولن نرضى بالفوضى والغوغائية، لقد 
حافظنا على وطننا طيلة ايام االحتالل وانتم خارج البالد 
وواجهنا العدو الغازي الننا نحب هذا البلد وال نرضى بديال 
له وال حلكامه، فأنتم ال تعلموننا الوطنية ولستم اوصياء 

علينا.. هداكم اهلل.

دعانا الزميل غسان بن جدو للمشاركة في 
برنامجه الشائق »حوار مفتوح« الذي تبثه قناة 
اجلزيرة من بيروت، وكان الضيف اآلخر في 
اللقاء د.منذر سليمان رئيس مركز الدراسات 
العربية � األميركية الذي أحال احللقة � سامحه 
اهلل � مما يفترض فيها من حوار هادئ لدراسة 
خيارات دول املنطقة في األزمان احلرجة القادمة 
إلى سلسلة اتهامات ما أنزل اهلل بها من سلطان، 
وكان هن���اك ضمن احللقة معقبون من لبنان 

والعراق وفلسطني.

> > >

والدكتور منذر سليمان الذي سبق ان واجهته 
في لقاءات على محطات أخرى هو أحد أوجه 
الغوغائية العربي���ة املعاصرة كحال عطوان 
وبكري وغيرهما، والتي من خواصها اخلصام 
ووفرة االتهام مع كم كبير من النفاق السياسي 
وازدواجي���ة املعايير، فف���ي وقت يطالب فيه 
بالضرب واحلرب والثبور وعظائم األمور ويدعو 
للتصدي ألميركا ومحاربتها آلخر مستضعف 
عربي، يبقى هو متنعما بدفء بيته في واشنطن 
عاصمة الشيطان األكبر كما يسمي بلده أميركا، 
وهل يرضى احد بالعيش مع شيطان إال شيطان 

مثله يا دكتور؟!

> > >

لقد اختطف الغوغاء واملتش���ددون القرار 
العربي منذ ما يقارب القرن من الزمن وألصقوا 
ب���كل من يدعو الى خي���ارات العقل والتهدئة 
واحلكمة والسالم دعاوى التخوين والعمالة، 
فتحت راياته���م ُرفض قرار جلنة بيل امللكية 
عام 1937 الذي أعطى الفلس���طينيني 90% من 
األرض، وحتت نفس الرايات اخلادعة والكاذبة 
مت رفض قرار التقسيم عام 1948 الذي أعطى 
أغلب األرض للفلسطينيني والذي يبكي اجلميع 
دما على رفضه هذه األيام، وفيما بعد س���اقنا 
قرار التشدد والتثوير الى كل الهزائم والنكبات 
وفقدان األراضي الت���ي أصابت األمة بدءا من 
هزائم حروب األبوات )أبو خالد 56 و67، أبو 
عم���ار 70 و82( إلى هزائم حروب األمهات )أم 

املعارك 1991، أم املواسم 2003(.. الخ.

> > >

لقد عادينا حتت نهج التثوير والتشدد الدول 
القريبة والبعيدة، فقبل البعض منا بشن صدام 
احلرب على إيران وتهديد اجلارة تركيا بسلخ 
لواء االسكندرونة منها، وأيدنا تشطير احلبشة 
وهللنا لغزوة منهاتن ورحبنا برمي اليهود في 
البحر، وكنا في حروبنا مع اآلخرين األسرع في 
الكر واألسرع في الفر، لذا سحب العالم منا خيار 
احلرب بعد ان أس����أنا استخدامه، ولم نكن في 
خيار السالم أفضل حاال، فنحن اول من يوقع 
املعاهدات ونحن اول م����ن ينقضها )اتفاقيات 
الهدنة، اتفاقية اجلزائر كمثال( ونحن دون العالم 
أجمع من اخترع خيار السالم البارد دون تطبيع 

كوسيلة خلداع اآلخرين، 
اي سالم يقوم على أوراق 
ميكن ان متزق وسفارات 
ميكن ان تغل����ق، ومرة 
أخرى أثبتنا أننا لس����نا 
على مستوى استحقاق 
العالم  السالم فس����حب 

منا ذلك اخليار وبات من عاديناهم بتش����ددنا 
ورعونتنا باألمس يعملون حاضرا ومستقبال 
على وقف خطرنا عليهم عبر متزيقنا وتشطيرنا 
وتشجيع احلروب األهلية فيما بيننا اتقاء لشرنا 
احملتمل، بل يس����عى البعض منهم في السر او 
العلن إلماتتنا عطشا وحتضير األرض حلروب 
املياه، فما يحدث هذه األيام في نيل مصر سيتكرر 

آجال في نهري دجلة والفرات.

> > >

في اخلالصة ذك���رت اننا بحاجة خلارطة 
طريق جديدة ترفض التطرف والتشدد والعنف، 
وتقوم ركائزها على احلكمة والتسامح ونبذ 
احلرب، وتبدأ بإعالن األمة العربية عبر جامعتها 
العتيدة وأمينها العام عن اعتذار رسمي لكل 
من أس���اءت لهم حقبة الثوري���ة والغوغائية 
السابقة سواء كانوا من شركائنا في األوطان 
من أبناء األدي���ان واملذاهب واألعراق األخرى 
أو اجليران أو البلدان املؤثرة في العالم كحال 
أميركا التي عاديناها منذ اخلمس���ينيات أكثر 
من معاداة أملانيا والياب���ان وڤيتنام لها رغم 
انها ضرتهم ولم تضرنا، وال مانع ان يتضمن 
بيان االعتذار االعتراف كنوع من التغيير أن 
جميع حروبن���ا مع اآلخرين والتي اعتبرناها 
انتصارات مدوية هي في الواقع هزائم مروعة 
يجب ان نخجل منها، فاالعتراف بالهزمية في 

كثير من األحيان أول خطوات النصر.
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آخر محطة )1(: سألنا أحد معقبي البرنامج من 
االخوة الفلسطينيني: ما دمتم لم تقبلوا إبان 
غزو صدام التنازل عن شبر من أرضكم فلماذا 
تطلبوا منا القبول مبفاوضات س���الم تؤدي 
للتنازل عن ج���زء من أرضنا؟! اإلجابة كانت 
سهلة وبسيطة: فعندما حتشد دول العالم نصف 
مليون جندي على حدود فلسطني لتحريرها 
حينها عليكم أال تتنازلوا عن ظفر � ال ش���بر 
� م���ن األرض املمتدة من النهر إلى البحر، أما 
وضع شروط القوي واملنتصر وأرضكم تضيع 
مع كل يوم مير وأنتم في خالف ش���ديد فيما 

بينكم فهذا كالم ال يقوله عاقل.
)2( غياب ثقافة التس���امح وزيادة جرعة 
التشدد والغوغائية يعطيان داللة أكيدة على 
أن »الصوملة« هي ما سينتهي إليه حال املنطقة 
العربية املمتدة من اخلليج الى احمليط تباعا 
خالل الس���نوات القليلة القادمة، والبداية في 
السودان خالل شهرين ثم العراق ولبنان والباقي 

سريعا على الطريق.

حني يك���ون وردك جافا يابس���ا 
متكس���ر االوراق متخشب الساق، ال 
حتاول أن تعرضه في س���وق الورد 
على غير حقيقته العجفاء تلك، وإال 
كنت مزورا مدلسا غشاشا، تطاردك 
يد القانون وتلس���بك عصاه جترح 
ظهرك وتنقض ُطهرك وُتسود دهرك 

ومتغرب ُظهرك!
فإي���اك ثم إياك وإياك أن تفعل ذلك، إذا ما كنت في بالد 
حتترم الورد وحتبه وتعطيه قدره، وفضال عن ذلك جترم 

الغشاشني واملدلسني وباعة الفجل على أنه ورد!
أما في »بالد العرب أوطاني وكل العرب إخواني« فدلس 
وغش وزور وبع البرسيم والفجل والثوم والبصل، على 
أنها ورد معسول مغسول مسلسل مصلصل، ورد ابن ورد، 
ك أحد بس���وء قط بل ستتقاطر عليك اجلماهير  ولن ميسَّ
الغفيرة لتدوي بصيحة »بالروح بالدم نفديك ياغشاش«، 
ألن أمتك العربية الكرمية والعريقة واالبية متشي عكس 
السير ومتضي إلى مستقر لها في الكهوف املظلمة املوحشة 
املخيف���ة، حيث ال »حنيس وال وني���س« اال هي »حتنس 

وتونس نفسها حتنيسا وتونيسا ذاتيني«!
هذا الواقع وتلك احلقيقة العروبية، اكتش���فهما طالب 
الزعامة والرئاسة والقيادة، فصاروا ميارسونهما ويبيعون 
الفجل في سوق الورد، فال تبور بضاعتهم وال تكسد، بل 
هي تنفذ أحيانا قبل العرض! ودخل هذا الس���وق العربي 
الفرس والروم، مثل »أحمدي جناد« و»اردوغان« الرومي 
أوالتركي حس���ب التقومي العاملي اجلديد -  وأقوام أخرى 
-  أيضا - اكتشفت هذه اللعبة املسلية واملضمونة النجاح 

املنقطع النظير، فصارت تلعبها وحتصد املكاسب!
وفي مصر التي نحبها حبا جما، ش���طار من هذا النوع 
والذين عرفوا اللعبة وص���اروا يلعبونها باقتدار وتفرد، 
ومنه���م الزعيم اجلديد احلديد »إبراهيم عيس���ى« رئيس 
حترير صحيفة اس���مها »الدس���تور« والتي لو لم يكتب 
فيها صديقنا الصدوق والذي أكنيه أنا ب� »أبو متيح دوار 
الطاليب« ملا أثار رئيس���ها اهتمامي أو تعليقي هذا، ولكن 

سامح اهلل »الوشيحي«!
املهم أن السيد »ابراهيم« متت إقالته من رئاسة حترير 
»الدس���تور« بأوامر م���ن صاحب اجلري���دة، فقامت دنيا 
»الدستور« وانقلبت وهاج الهياجون وصاح الصائحون 
واعتصم املعتصمون ودوى املدوون بالنداء اخلالد »بالروح 

بالدم نفديك يا إبراهيم«!
اعتص����م الكتبة والطباعون والصفاف����ون والهتافون، 
يطالبون بعودة »زعيمهم اخلالد« وإال فليحترق الدستور 
وتبلى مواده وتسيح كلماته و»كله في حبك يا إبراهيم يهون«، 

ف� »أنت رئيس مدى احلياة« ولن نرضى غيرك بديال!
وصاحبنا »أبو خليل« من أولئك الشطار الذين احترفوا 
بيع الفجل في سوق الورد، وهو من ذلك النوع الذي يحب 
أن يثير الضجيج حول نفسه وتسليط االضواء عليه، فما 
ان تفتح التلفزيون لتشاهد »هيفاء وهبي« وصويحباتها، 
حتى يفاجئك »أب����و خليل« مقدما للبرامج ومذيعا، وما إن 
تغير القناة إلى قناة االفالم النك اش����تقت الى »اس����ماعيل 
ياسني« حتى تفاجأ بصاحبنا »أبو خليل« ولكن هذه املرة 
ممثال ال مذيعا وهكذا تتعدد مواهب »ابو خليل« وتتوزع بني 
الصحافة وتقدمي البرامج والتمثيل، ورمبا لديه مواهب أخرى 
لم يفصح عنها بعد، وهو قبل هذا وبعده وقبل األكل وبعده 

زعيم عربي يعرف كيف يبيع الفجل في سوق الورد!

قبل البكاء على املذابح 
التي  الرقابية املوس���مية 
يتعرض لها معرض الكتاب 
أو الشكوى من تدهور حال 
الفن واالدب ف���ي الكويت 
وطغيان الهزيل على السمني، 
والرديء على اجليد، ينبغي 
النظر إل���ى احلالة العامة 
التي تعيش���ها البالد، ذلك 
أن االزدهار الثقافي مرهون 
التي  باحلي���اة احلضارية 

تعيشها املجتمعات. 
فقد تطور االدب العربي 
في العصر العباسي بسبب 
احلياة احلضارية والنزعة 
العقلية التي كان يعيشها 
املجتمع آن���ذاك، فاالنفتاح 
على الثقافات والش���عوب 
والعلوم والفنون االخرى، 
وازدهار حركة الترجمة من 
اللغات الهندية والفارسية 
واليونانية، وتأليف الكتب 
وإقبال الناس عليها، وتزايد 
املكتب���ات، ورواج عم���ل 
النّساخ،  الوراقني وتكاثر 
وتشجيع اخللفاء واالثرياء 
واملس���ؤولني للمبدع���ني 
احلقيقيني أسهم في تقدم 

االدب والفنون.
لقد عرف العرب وقتذاك 
اشكاال جديدة من النثر لم 
يعهدوه���ا من قب���ل، مثل 
املؤلفات العلمية والفلسفية، 
القصيدة  كما تطور شكل 
العربي���ة ومضامينه���ا، 
فتبدلت االلفاظ واالغراض 
الت���ي  واملوضوع���ات 
يستخدمها الشعراء الذين 
الفلس���فة  اقتحموا عوالم 
وتأثروا بعلم الكالم، حتى 
امست الكتابة »اشرف مهن 

الدنيا بعد اخلالفة«.
فالثقاف���ة تزده���ر في 
املجتمعات الشجاعة الواثقة، 
أما املجتمع���ات املذعورة 
املرتبكة فيليق بها معرض 

كتاب تصفر فيه الرياح. 

واهلل عيب.. يا داخلية! الحرب والسالم في »حوار مفتوح« ثقافة المذعورينسوق الورد

باحث أميركي ويابانيان يفوزون بجائزة نوبل للكيمياء 2010

.. ومارادونا يطلب منح جائزة نوبل للسالم
لجماعة أرجنتينية لحقوق اإلنسان

بوينس ايرس � رويترز: قال وزير الرياضة األرجنتيني ان أسطورة 
كرة القدم األرجنتينية دييغو مارادونا طلب في رسالة بعث بها الى 
البرمل���ان النرويجي منح جماعة »جدات ب���الزا دي مايو« للدفاع عن 
حقوق اإلنسان جائزة نوبل للسالم. ونقل عن القائد السابق ملنتخب 
األرجنتني لكرة القدم )49 عاما( اش���ادته باجلماعة قائال »قتال ثابت 
وهادئ وشجاع من أجل إعادة أطفال اختطفوا نتيجة إلرهاب الدولة 
الى عائالتهم األصلية«. وتكونت اجلماعة من أجل العثور على أطفال 
اختطفوا إبان احلكم العسكري في الفترة من عام 17976 الى عام 1983 
عندما اختفى 30 الف شخص وإعادتهم الى أقاربهم. ومن املقرر ان تعلن 

جلنة جائزة نوبل في النرويج اسم الفائز بجائزة نوبل للسالم غدا. 
وخسر مارادونا � الذي قاد األرجنتني الى الفوز بكأس العالم 1986 في 
املكسيك منصبه كمدير فني للمنتخب الوطني بعد خروجه من دور 
الثمانية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها جنوب 
أفريقيا في يوليو. وقال ان اجلماعة � التي زارت رئيستها استيال دي 
كارلوتو املنتخب األرجنتيني في بريتوريا في يونيو تستحق اجلائزة 
»للحب والرعاية التي أظهرتهما جتاه 102 حفيد متت استعادتهم وبحثها 
املتواصل عن نحو 400 مازالوا مفقودين«. واس���تعادت اجلدات 102 

طفل وفق أحدث إحصاء الشهر املاضي.

ستوكهولم � أ.ش.أ: فاز باحث أميركي 
ه���و ريتش���ارد هيك وآخ���ران يابانيان 
هما »إي � ايتش���ي نيجيش���ي« و»أكيرا 
س���وزوكي« بجائزة نوب���ل للكيمي����اء 

لع���ام 2010.
ونقلت شبكة »إن بي سي« األميركية 

امس عن األكادميية امللكية الس���ويدية 
للعلوم قولها ان هيك ونيجيشي وسوزوكي 
فازوا باجلائزة لتطويرهم أداة كيميائية 
تسمح للعلماء بتصنيع أدوية وتطوير 

إلكترونيات.
ويحص���ل الفائز بجائ���زة نوبل على 

جائزة مالية قدره���ا 10 ماليني كورونة 
س���ويدية )1.09 مليون يورو( وميدالية 
ودبلوم، وتسلم اجلوائز في ستوكهولم 
وفي أوسلو في 10 ديسمبر في ذكرى رحيل 
مؤسس هذه اجلوائز املخترع السويدي 

الفريد نوبل.

)أ.ف.پ( اهتمام اعالمي كبير بنوبل 2010     ريتشارد هيك

إي ـ ايتشي

كفيفان يبتكران طريقة غير مكلفة الستخدام الكمبيوتر

تقنية جديدة تتيح للصحافيين بيع تقاريرهم عبر اإلنترنت

بالغ للنائب العام المصري ضد داعية
 أجاز بيع اآلثار وتحطيم التماثيل

القاهرة � العربي���ة: هاجم عدد من الصحافيني 
املصريني على موقع التواصل االجتماعي الشهير 
)فيسبوك( الش���يخ محمد حسان، رئيس مجلس 
إدارة قن���اة الرحمة الدينية، واتهموه بالتحريض 
على طمس اآلث���ار املصرية، وذلك بعد فتوى أكد 
فيها جواز بي���ع اآلثار الذهبية وحتطيم التماثيل 
إذا وجدها اإلنسان في أرضه. ويعكف الصحافيون 
على جتميع أكبر عدد من التوقيعات لتقدمي بالغ 
للنائ���ب العام. وقال محمد حس���ان في فتواه ردا 
على سؤال ما حكم بيع اآلثار: »إذا كانت في أرض 
متلكها أو في بيت لك فهذا حقك ورزقك ساقه اهلل 
لك وال إثم عليك وال ح���رج وليس من حق دولة 
وال مجلس وال أي أحد أن يسلبك هذا احلق، سواء 
كان ذهبا أو كنزا. أما إذا كانت تلك اآلثار جتس���د 
أش���خاصا فعليك أن تطمسها، ألن النبي نهى عن 
بيعه���ا، ومن حرم بيعه حرم ثمنه. وأما إن كانت 
هذه اآلثار ف���ي أرض عامة متتلكها الدولة فليس 
من حقك أن تأخذها أو تهربها أو تسرقها وتبيعها، 

فهذا حرام ومالها حرام«.
وقال الصحافي ياسر الزيات إن هذه الفتوى تفتح 
الباب واسعا أمام تدمير تاريخنا العريق وبيعه لكل 
من هب ودب، بع���د أن أصبح مالها حالال على يد 
الشيخ حسان، معتبرا أن هذه الفتوى مدمرة وتهدم 

االقتصاد بعد أن هدم هؤالء املشايخ العقول. ووقع 
عدد كبير من الصحافيني على بيان ضد قناة الرحمة 
وصاحبها محمد حسان لتقدمي بالغ إلى النائب العام 
للتحقيق معه، وأشاروا إلى أنهم سيقاضون حسان 
ولن يكفوا عن تقدمي البالغات إلنقاذ اآلثار املصرية 
من هذه الفتوى املدمرة، وحمل البيان عنوان »إنقاذ 

آثار مصر من فتوى حسان«.

س���يدني � يو.بي.آي: جنح أعميان أستراليان 
في تطوير طريقة ملن يعانون من العمى للوصول 
إلى الكمبيوتر واس���تخدامه م���ن دون أي حاجة 

للتكنولوجيا الباهظة.
وقالت جامعة كوينزالند للتكنولوجيا في بيان 
وزعته ان أحد خريجيها جيمس تيه وشريكه في 
العمل مايكل كوران طورا برنامجا مجانيا )النفاذ 
غير البصري إل���ى الكمبيوتر( الذي يوفر صوتا 
اصطناعيا لقراءة الكلمات على شاشة كمبيوتر ما 

أن يتحرك املؤشر باجتاهها. وقال تيه الذي تخرج 
في هندسة الكمبيوتر ان الطالب املكفوفني ليسوا 
بحاجة للمال لش���راء هذه التكنولوجيا في وقت 
هم في أمس احلاجة إليها. وأضاف تيه »نحن في 
عصر املعلومات وكل شيء متوفر عبر اإلنترنت 
في هذه األيام لذا يعتبر نفاذ العمى إلى الكمبيوتر 
أمرا شديد األهمية ولهذا أردت أن يكون البرنامج 
مجانيا«. يشار إلى انه ميكن تنزيل البرنامج على 

أي كمبيوتر شخصي مجانا.

دبلن � ايالف: أطلقت الشركة االيرلندية »كلوسو 
تطبيقا جديدا على ش���بكة االنترنت من شأنه أن 
يس���مح للصحافيني املس���تقلني ببيع تقاريرهم 
وأخبارهم للناشرين واحملررين في جميع أنحاء 

العالم عبر مزاد علني إلكتروني.
ويتواف���ر التطبيق مجانا ل���كل من احملررين 
واملراسلني الذين مت اختيارهم للنسخة التجريبية 
حيث سيقدم احملررون موادهم التحريرية لنشر 
التقارير أوال، ويدفع���ون للكتاب في نفس اليوم 

الذي تباع فيه املواد.
وقد أطلقت اخلدمة التجريبية مطلع هذا الشهر 
عل���ى ان ينطلق املوقع رس���ميا م���ع مطلع العام 

اجلديد 2011، حيث تسعى الشركة إلى استقطاب 
5 آالف صحاف���ي مس���تقل و200 محرر أخبار في 
عامها األول، وس���تقتطع الحقا 15% كعمولة على 

كل عملية بيع.
وفيما اعتبر بعض الصحافيني ان هذا املوقع من 
شأنه ان يقدم احللول النوعية للصحافيني املستقلني 
كون التطبيق أداة مريح���ة للصحافيني والكتاب 
وتؤمن مردودا ماديا جيدا ألصحابها يرى آخرون 
ان ذلك سيؤدي الى انهيار األسعار وحتويل املواد 
الصحافية الى س���لعة خاضعة للعرض والطلب، 
كما س���يؤدي الى نشر املادة قبل قبض ثمنها مما 

سيمنع سيطرة الصحافي على عمله.

اكاريا سوزوكي


