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عواصمـ  وكاالت: قال الناشط السياسي واملدير االقليمي لشركة 
غوغل في منطقة الشرق االوســـط وائل غنيم عبر صفحة »كلنا 
خالد ســـعيد« على موقع التواصل االجتماعـــي »فيس بوك« انه 
يسعى جلمع تبرعات من كل املصريني في الداخل واخلارج تصل 
الى 100 مليار جنيه العادة اعمار مصر وتعويض اســـر الشهداء 
وعالج الضحايـــا. واكد ان اول رجل اعمال اجرى اتصال به ابدى 
استعداده لدفع اول مليار، مضيفا ان االيام املقبلة سوف تشهد عمال 
مكثف لتحقيـــق هذا الهدف. الى ذلك اضحى غنيم كنزا ذهبيا في 
مجال العالقات العامة واظهار قوة االنترنت لكن محللني يقولون 
ان الشركة ينبغي ان حتذر من املبالغة في اظهار دورها. واصبح 
غنيم وجها شهيرا لالنتفاضة التي دفعت بالرئيس املصري حسني 

مبارك للتخلي عن السلطة وتسليمها للجيش.
واعتقلـــت قـــوات االمن غنيم وحني خرج من محبســـه طالب 
بتنحي مبارك، وحني حجب االتصال باالنترنت في املراحل االولى 
من االحتجاجات اتاح مهندســـو غوغل وسيلة تسمح للمصريني 
باســـتخدام موقع تويتر عن طريق االتصـــال برقم هاتفي وترك 

رسالة صوتية.
ورغم صلتها باالحداث في مصر لم تعلق غوغل على االوضاع 

السياسية خالل االضطرابات.
وعوضا عن ذلك ركـــزت على القيم املتعلقة بحرية املعلومات 
واالنترنت، وقالت املتحدثة باســـم غوغـــل غيل هيزيلبيكر حني 
ســـئلت عن غنيم: نحن فخورون للغاية بأن نرى متسك العاملني 

في غوغل بهذه املبادئ، وخدم ذلك مصالح الشركة.

القذافي يدعو الليبيين للتمسك بـ »سلطة الشعب« لتقرير مصيرهم بأنفسهم 
ويسمح بعودة برنامج »مساء الخير بنغازي« االنتقادي وصحيفة معارضة 

ـ  طرابلـــــــس 
يو.بـي.آي: دعـــا 
الزعيم الليبي معمر 
القذافي مواطنيـه 
التمســــــك  إلــــى 

بـ »سلطة الشعب« 
لتقرير مصيرهم 
بأنفسهم واإلشراف 
على توزيع أموال 
ثروتهم في املجتمع 
معلنا دعمه لعودة 

صدور صحيفة »قورينا« اليومية 
واســــتئناف بث أحــــد البرامج 
الــــذي كان ينتقد أداء  اإلذاعية 

املسؤولني.
ونقلت صحيفة »قورينا« عبر 
موقعها على شبكة االنترنت مساء 
أمــــس األول عن القذافي دعوته 
خالل لقاءات مع وفود شعبية 
وصحافيني في مدينة بنغازي 
الليبيني إلى »التمســــك بسلطة 
الشعب لتقرير مصيرهم بأنفسهم 
أموال  واإلشــــراف على توزيع 
ثروتهم فــــي املجتمع«، مضيفا 
أن ليبيا »تتفرد بنظام ســــلطة 
الشــــعب الذي يتيح ملواطنيها 

العيش بكل كرامة وحرية«.
وأشارت إلى أن القذافــي أكــد 
أنــه ال يريــد استخــدام الشرعيــة 
الثوريــــــة التــي منحتهـــا لــه 
املؤمتــرات الشعبيــة األساسيــة 
وال يــود اخلـــوض فــي الشــأن 
الليبية  العام كون اجلماهيــــر 
السيادة والسلطة  هي صاحبة 
من خالل املؤمترات الشــــعبية 

األساسية.
ونقلت عن القذافي قوله أيضا 
إنه ليس رئيس دولة أو رئيس 
الظهور  جمهورية وإنه جتنب 
للمواطنــــني في األيــــام األولى 
للثورة إال أنه ظهر لهم بعد مضي 
أيام من قيام الثورة حتت إصرار 
الزعيم املصري الراحل جمال عبد 
الناصر لكي ال تسرق الثورة أو 

يتم االستيالء عليها.
وقال الزعيم الليبي إن أجواء 
عدم االستقرار وعدم األمن تؤثر 
علــــى أي بلد ضاربــــا املثل مبا 
حدث في ليبيا أخيرا من اقتحام 
الوحدات السكنية التي قال عنها 
إنها زعزعت الثقة عند الشركات 

العاملة في ليبيا.
وذكرت »قورينا« ان القذافي 
أعلن خــــــالل اللقــاءات دعمــه 
اليومــي  الصــــــدور  لعــــــودة 
للصحيفــة وعــودة بــث برنــامج 
»مســاء اخلير بنغازي« الذي كان 
يبث عبر إذاعة بنغازي احمللية 
حيث مت إيقافه واالستغناء عن 
خدمات طاقمه بداية العام املاضي 
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يشــار إلــــى أن 
صحيفتــي »أويا« 
و»قورينــــا« التي 
تصدرهمــا شركة 
»الغــد« اإلعالميـة 
أوقفتا عن الصـدور 
اليومي واالكتفــاء 
باإلصدار األسبوعي 
إال أن احلكومــــة 
أوقفت  الليبيــــة 
صحيفــــة »أويا« 
حتى عن اإلصدار األســــبوعي 
فيما مت كذلك إيقاف إذاعة برنامج 
»مساء اخلير بنغازي« الذي كان 
ينتقد بصورة مباشرة املسؤولني 

في مدينة بنغازي.
وبحســــب الصحيفــــة فإن 
القذافي قال انــــه لم يكن يعلم 
بأن الصحيفة كانت متوقفة عن 
الصدور اليومي، مشيرة إلى أن 
الذي وصفته بأنه جرى  اللقاء 
وسط أجواء من الدفء والصراحة 
تناول أوضاع هؤالء الصحافيني 
واملشاكل التي تعترضهم أثناء 

أداء مهام عملهم.
كمــــا دعا القذافــــي إلى تقلد 
الصحافيني مسؤوليات ومهاما 
فــــي الدولة ألنهم يقومون بنقد 
تصرفات بعض املسؤولني وإلى 
مؤازرة ودعم عجلة مشــــاريع 

التنمية في البالد.
من جهة أخرى، صرح مصدر 
ليبي رسمي لوكالة فرانس برس 
ان الزعيم الليبي معمر القذافي 
أوفد أمس مبعوثا شخصيا الى 
مصر لنقل رســــالة تؤكد على 
»عمق العالقات بني البلدين« بعد 
تنحي الرئيس حســــني مبارك 

عن السلطة.
 وقال املصدر ان احمد قذاف 
الدم املبعوث الشخصي للزعيم 
الليبي توجه الى القاهرة لنقل 
الرسالة الى املجلس العسكري 

األعلى.
من جهــــة أخرى، أكد مصدر 
رسمي ليبي لـ »فرانس برس« ان 
»العالقات بني ليبيا ومصر كانت 
دائما حسنة وقد تكون احسن 
خاصة اآلن«، مشددا على »انحياز 
بلده ملطالب الشعب املصري في 

الشارع«.
وأضاف ان »النظام السياسي 
اقرب الى ليبيا لو اتيحت فرصة 
اكثر  للجماهير للحكم ولنظام 
دميوقراطية ألن مبادئ الثورة 
الليبية تنسجم متاما مع مطالب 

الشعب املصري«.
وتقدر االستثمارات الليبية في 
مصر بأكثر من عشرة مليارات 
دوالر. ويعمل في ليبيا اكثر من 

مليون عامل مصري.

أرسل مبعوثه إلى مصر للتأكيد على عمق العالقة مع المجلس الحاكم

احد املتظاهرين يرفع جريدة الدستور املعارضة في ميدان التحرير التي تصدر صفحتها االولى عنوان »أخيرا تنحى«    )رويترز(

)رويترز( احد قادة اجليش يوقع على قميص متظاهر في ميدان التحرير امس  

الزعيم الليبي معمر القذافي

وسائل إعالم سورية: مصر عادت إلى الصف العربي 
دمشقـ  وكاالت: اعتبرت وسائل 
اإلعالم الرســــمية السورية ان ما 
حصل في مصر حلظة تاريخية من 
أعظم اللحظات في التاريخ الوطني 
املصري ومن أنصع اللحظات في 
التاريخ القومي العربي التي تغير 

مصر واملنطقة والعالم.
من جانبــــه، اعتبر التلفزيون 
السوري الرسمي أن مصر »عادت 
الى الصف العربي« داعيا الى »انهاء 
االتفاقات التي تفتقد الشــــرعية« 
في إشارة الى معاهدة السالم التي 

وقعها الرئيس املصري الراحل أنور 
السادات مع إسرائيل العام 1979.

وفي غياب أي موقف رســــمي 
سوري حول تنحي الرئيس حسني 
مبارك، اعتبر التلفزيون السوري 
الــــذي نقــــل مباشــــرة احتفاالت 
الشعب املصري بهذا التنحي، أن 
ذلك سيؤدي الى »عودة مصر الى 

الصف العربي«.
وأضاف »ان ما حصل من حصار 
لغزة وارتهان القضية الفلسطينية 
أعطى ملمحا بــــأن مصر خرجت 

عن الصف العربي خروجا شــــبه 
نهائي ومن هنا جــــاءت الثورة« 

املصرية.
مــــن جهتها ذكــــرت صحيفة 
)تشرين( في افتتاحيتها ان يوم 
امس األول »هو االنعطافة الكبرى 
في حياة االمة ليس في مصر فقط 
وإمنا في الوطن العربي كله بعد 
ان قرر الشــــعب املصري تنحية 

الرئيس حسني مبارك«.
وقالت ان الشعب املصري أجبر 
الرئيس مبــــارك على التخلي عن 

السلطة في ثورة شعبية رائدة كان 
فيها الوطن بكل مقوماته وقدراته 
ومعانيه السامية الشعلة التي تنير 

درب املتظاهرين واملعتصمني.
وجاء في االفتتاحية ان »الثورة 
املصرية اجلديدة أثبتت أن مصر 
التي اختطفت ألكثر من 35 عاما ال 
ميكن ألحد ان يغير هويتها القومية 
وطابعها العربي وانتماءها الى هذه 
االمة وال ميكن ألحــــد ان يقيدها 
الــــى ما ال نهايــــة باتفاقيات الذل 

واإلذعان«.

مــــن جانبها ذكــــرت صحيفة 
»الثــــورة« فــــي افتتاحيتهــــا ان 
املصريني سطروا الصفحات االولى 
من تاريخهم احلديث، مشيرة الى 
ان مصر اليوم غير مصر األمس، 
حيث تعمل على استعادة دورها 
إقليميــــا وعربيا وفتــــح بواباتها 

املغلقة منذ عقود.
وأضافت »ان العلم املصري كان 
وهو يرفرف في ساحات وشوارع 
املــــدن املصرية مــــن أقصاها الى 
أقصاها مشهدا سيبقى في ذاكرة 

التاريخ عالمة فارقة وهي تؤرخ 
اللحظة التي سيكون ما بعدها غير 
ما كان قبلها«. أما صحيفة »البعث« 
فقالت في افتتاحيتها انه »بانتصار 
ثورة مصر العظيمة حدثت املعجزة 
التــــي أكدت ان منطــــق احلق هو 
الذي يتغلب مهما طال زمن القهر 
والظلم على منطق القوة الغاشمة«. 
وذكرت »ان احلق يقول ان الشعب 
هو مصدر السلطة والسيادة وان 
شــــرعية احلاكم تستمد فقط من 

إرادة احملكوم«.

صحيفة دنماركية: العرب 
سيتعلمون من مصر

صحيفة إيطالية: 
المصريون صنعوا التاريخ

صحيفة سعودية: ثورة 
الشباب المصري خالقة 

كوبنهاغن ـ د.ب.أ: اهتمت وسائل 
اإلعالم العاملية بالتعليق على تطورات 
األحداث السياسية األخيرة في مصر. 
ــتفهم  ــت صحيفة دمناركية: س وكتب
شعوب العالم العربي هذا الدرس جيدا 
حتى وإن كانت فرصة حتقيق البداية 
ــابه النتصار  ــدة وانتصار مش اجلدي

الشعبني املصري والتونسي.

ــا ـ وكاالت: تصدرت أنباء   روم
ــية املصرية  ــي القيادة السياس تنح
ــية بالصحف  كافة العناوين الرئيس
اإليطالية الصادرة صباح امس. فكتبت 
صحيفة »آلستامبا« الصباحية ذات 
امليول اليمينية حتت صورة كبيرة 
احتلت مقدمة الصفحة األولى تصور 
تشابك أيادي املنتصرين »مبارك يترك 
ــدان« و»فرحة  املي احلكم.. انتصار 
عارمة تعم البالد، السلطة للعسكريني، 
ــول: املصريون  ــت األبيض يق البي

صنعوا التاريخ«.

الرياضـ  د.ب.أ: وصفت صحيفة 
ــعودية ثورة الشباب  »الرياض« الس
ــى »خالقة  ــر بأنها فوض ــي مص ف
صنعت جيال قادر على ردع السلطة 
ــا«. وقالت الصحيفة في  ومواجهته
افتتاحيتها التي جاءت حتت عنوان 
»ثورة الكوابيس.. واألحالم«: »صحيح 
أن املظاهرات واالعتصامات املصرية، 
بدأت فوضوية بفعل انسحاب رجال 

األمن وإطالق السجناء.

األهرام: »الشعب أسقط النظام«.. وال للبرادعي وموسى وسليمان
القاهــــرة ـ أ.ف.پ: رحبت الصحف املصرية امــــس مبا فيها األهرام 
واجلمهورية احلكوميتان باملرحلة اجلديدة التي دشنها تنحي حسني 
مبارك عن الرئاســــة. وعنونت صحيفة االهرام »الشعب اسقط النظام. 
شــــباب مصر أجبر مبارك على الرحيل«. من جهــــة اخرى، وفي مقال 
بعنوان »ال جليــــل الثالثينات«، انتقدت االهــــرام األمني العام جلامعة 
الدول العربية عمرو موســــى والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية محمد البرادعي ونائب الرئيس السابق عمر سليمان إلعالنهم في 
أوقات مختلفة استعدادهم لقيادة البالد. وقالت االهرام ان »كل الوجوه 
التي احتلت السياسة الرسمية لسنوات عليها ان تصمت الى االبد«. اما 
اجلمهورية، فكتبت في عناوينها »مبارك يتنحى واجليش يحكم. انتصرت 
ثورة 25 يناير. القوات املسلحة حتيي مبارك على ما قدمه للبالد حربا 
وســــلما وتؤكد انها ليست بديال للشرعية«. وتناولت افتتاحيتها التي 
حملت عنوان »70 مليــــارا؟« املعلومات التي حتدثت عن امتالك مبارك 
واسرته سبعني مليار دوالر. وقالت الصحيفة »بغض النظر عن صحة 
هذا االمر فإن شعبية مبارك التي قامت على انه »نصير محدودي الدخل 
والفقــــراء حتطمت«. واضافت »الشــــفافية مطلوبة من الرئيس القادم، 
من حقنا ان نعرف ثروته قبل وبعد املنصب«. والفكرة نفســــها كررتها 
صحيفة اخبار اليوم احلكومية ايضا، وعنونت »ورحل مبارك. قواتنا 
املسلحة: انا الشعب«. اما صحيفة الوفد املعارضة، فعنونت »انتصرت 
ارادة الشعب وســــقط مبارك«. وسخرت الصحيفة من اخلطاب االخير 
الذي ألقاه مبارك. وكتبت »نعلم انك لم تكن طالب سلطة فلم حتكمنا اال 
ثالثني عاما فقط لم منكنك خاللها من حتقيق الدميوقراطية ولم منهلك 
من الوقت للوصول الى الرخاء«. لكنها اشــــارت في املقابل الى حقه في 
البقاء في مصر »وهو حق لــــه كمواطن ال ننازعه فيه«. وفي الصحف 
املستقلة، عنونت املصري اليوم »الشــــعب اراد وأسقط النظام« و»لو 
مت يا امي ما تبكيش أموت علشان بلدي تعيش«. وكتبت في صفحتها 
االولى »الفارق كبير بني ثورات الشــــعوب وثورات اجليوش، فالثانية 
)...( ميكن ان يقال عنها انها انقالب عســــكري« اما الثورات الشــــعبية 
فتبقى »خارج اطار التصنيف، وتستمد شرعيتها من الشعب« وحده. 
اما الشــــروق فعنونت »ارفع رأسك انت مصري« بينما كتبت الدستور 
»اخيرا تنحى«. وكتبت صحيفة نهضة مصر »الشعب حاصر التلفزيون 
وقصر الرئاسة والفرحة زلزلت امليدان«. وأعرب احتاد االذاعة والتلفزيون 
عن تهنئته للشــــعب املصري بثورته العظيمة النقية التي قادها خيرة 
شباب مصر.. معبرا عن تعازيه في الشهداء األبطال الذين سالت دماؤهم 
الطاهرة في سبيل احلرية والعدالة. وقدم االحتادـ  في بيان صادر امسـ  
كل التحية لقواتنا املسلحة على دورها الرائع في حماية الثورة الشعبية 
وحفظ الوطن واملواطنــــني، وتعهد بأن يكون التلفزيون املصري أمينا 
في رسالته، مقدما إعالما راقيا منافسا يليق باسم مصر وثورتها التي 

يشهد لها التاريخ بأنها األعظم في تاريخ الثورات.
وأكد االحتاد على أن التلفزيون املصري ملك للشــــعب وفى خدمته، 

وسيكون معبرا عن آماله منحازا إلى احلقيقة دون سواها.

أثار جداًل بين المحللين حول صورة »غوغل« في العالماتحاد اإلذاعة والتلفزيون يهنئ األمة بالثورة العظيمة النقية

وائل غنيم يطلق حملة لجمع
100 مليار جنيه إلعمار مصر

القرضاوي: كنا نريد مبارك الرئيس السابق 
ولكنه أصبح المخلوع!

الدوحة: هنأ الشيخ د.يوسف القرضاوي رئيس االحتاد العاملي 
لعلماء املسلمني مصر والعالم بتنحي الرئيس مبارك، قائال: »الشعب 
املصري الذي طاملا اتهموه بأنه شـــعب مســـتكني وال يثور، أثبت 
انه شعب لديه مخزون حضاري وإذا ثار كان بحرا زاخرا وموجا 

هادرا«.
واقترح القرضاوي ان يطلق على ميدان التحرير اسم ميدان 25 
يناير وقال: ان امليدان اصبح مدرســـة وجامعة يتعلم فيها الناس 
االيثار وافناء النفس مـــن اجل الغير ولم يكن معقوال بعد كل ما 

شهدناه ان ينتصر الباطل على احلق او الطاغية على الشعب.
وقال ساخرا: »ان الرئيس مبارك لم يتنح ولكنه »ُنّحي« وكنا 

نريده الرئيس السابق ولكنه أصبح الرئيس املخلوع«.


