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القاهرة ـ يو.بي.آي: نشأ د.محمد مرسي في قرية 
»العدوة« التابعة ملدينة »ههيا« في محافظة الشرقية )شمال 
شرق القاهرة( حيث ولد في أغسطس عام 1951 ألب فالح 
وأم ربة منزل وهو االبن األكبر لهما وهما متوفيان اآلن 

وله من األشقاء أختان وثالثة من اإلخوة. وعرف د.مرسي 
حياة املدينة حينما انتقل لإلقامة بالعاصمة املصرية حيث 

التحق بكلية الهندسة جامعة القاهرة ليتفوق دراسيا 
ويعمل معيدا بالكلية ثم مدرسا مساعدا قبل أن يحصل 

على منحة دراسية من جامعة جنوب كاليفورنيا حيث نال 
درجتي املاجستير والدكتوراه في تخصص حماية محركات 

مركبات الفضاء عام 1982، والرئيس املصري املنتخب 
متزوج من ابنة عمه السيدة جنالء علي التي رزق منها 

بأربعة أبناء وابنة واحدة وأدى اخلدمة العسكرية باجليش 
املصري بني عامي 1975 و1976 كجندي بسالح »احلرب 

الكيماوية« في الفرقة الثانية مشاة. كما عرف األستاذ 
د.محمد مرسي بخلفيته األكادميية حيث قام بالتدريس 
في جامعات »جنوب كاليفورنيا« و»نورث ردج« و»لوس 

اجنيليس« قبل أن يعود للتدريس بجامعة القاهرة ثم 
يغادرها ثانية ليقوم بالتدريس في جامعة »الفاحت« الليبية 

ليعود أخيرا أستاذا ورئيسا لقسم هندسة الفلزات في 
كلية الهندسة بجامعة الزقازيق. ويعرف الرأي العام رئيس 

مصر املنتخب منذ التسعينيات من القرن املاضي حينما 
شارك في تأسيس »اللجنة املصرية ملقاومة املشروع 

الصهيوني« واعتبر وقتها ممثال للجناح اإلسالمي في 
اللجنة التي ضمت ممثلني عن أجنحة وتيارات سياسية 
عديدة أهمها القومية واملاركسية. وبدأ الرئيس املصري 
املنتخب د.محمد محمد مرسي عيسى العياط وشهرته 
محمد مرسي الرئيس السابق حلزب »احلرية والعدالة« 

الذراع السياسي جلماعة اإلخوان املسلمني حياته السياسية 
عضوا باجلماعة عام 1977 قبل انخراطه بعامني في 

هياكلها التنظيمية ما أهله ليكون عضوا بالقسم السياسي 
باجلماعة )اإلخوان املسلمون( منذ نشأته عام 1992 ثم 

ينتخب عضوا مبكتب اإلرشاد )أعلى هيئة قرار في جماعة 
اإلخوان املسلمني(. وانتخب د.مرسي عضوا في مجلس 

الشعب املصري )البرملان( لدورة واحدة ما بني عامي 2000 
و2005 وعني ناطقا رسميا باسم الهيئة البرملانية للجماعة 
في مجلس الشعب. واستحضر الرأي العام املصري من 

خالل العديد من طلبات اإلحاطة واالستجوابات التي قدمها 

د.مرسي للحكومة املصرية شخصية »الفالح الفصيح« 
في التاريخ الفرعوني وإن بصيغة أخرى فلم تكن شكواه 

للفرعون من حاكم اإلقليم الذي جرده من أمالكه ولكن 
كانت استجواباته وخاصة عن حادثة »قطار الصعيد« الذي 
احترق مبئات الركاب وقتئذ مبثابة كشف الهتراء اإلدارة 
وضعفها وعجزها عن توفير احلد األدنى لوسائل األمان 

في قطارات يستقلها الفقراء في البالد. وباندالع ثورة 25 
يناير التي أطاحت بأركان النظام السابق وأجبرت الرئيس 

السابق حسني مبارك على ترك احلكم عقب 18 يوما من 
االحتجاجات الشعبية السلمية برز اسم مرسي إلى جانب 

آخرين من جماعة اإلخوان املسلمني ومن مختلف التيارات 
والقوى السياسية كفاعلني على الساحة املصرية ومؤهلني 

للعب دور بارز في مستقبل البالد. وجرت انتخابات 
داخلية بني قادة جماعة اإلخوان املسلمني الختيار مرشحها 

ملنصب رئيس اجلمهورية فحل د.محمد مرسي ثانيا بعد 
م.خيرت الشاطر النائب األول للمرشد العام للجماعة 

الذي استبعدته جلنة االنتخابات الرئاسية ضمن عدد من 
الشخصيات من الترشح ملنصب رئيس البالد فأصبح 

د.مرسي مرشحا رسميا للجماعة.

سيرة أستاذ هندسة الفلزات الذاتية الذي أصبح رئيسًا

حكاية الرقم )1( في حياة مرسي
عادة ما يرتبط اإلنسان بأرقام معينة في 
حياته، فتنشأ بينه وبينها عالقة ما سواء 

كانت تفاؤلية أو تشاؤمية، وقد تالحقه 
تلك األرقام وتكون مبنزلة »أرقام احلظ« 

بالنسبة له وتتكرر معه في مختلف 
مراحل احلياة، فالرئيس املصري املنتخب 
د.محمد مرسي والذي أعلنت اللجنة العليا 

لالنتخابات رسميا فوزه برئاسة البالد، 
تصادف اقترانه بالرقم »واحد« أو »األول« 
في محطات حياته السياسية، منذ رئاسته 

حلزب احلرية والعدالة وحتى رئاسته 
للجمهورية، وفيما يلي نلقي الضوء على 
عالقة الترتيب »األول« مع الرئيس اجلديد.

1 ـ أول رئيس حلزب احلرية والعدالة الذراع 
السياسي جلماعة االخوان املسلمني: يعتبر 

د.محمد مرسي أول رئيس ألول حزب 
سياسي تؤسسه جماعة اإلخوان املسلمني 
في مصر، وذلك في أعقاب ثورة 25 يناير 

2011 وقد تولى مرسي قيادته في أبريل 
.2011

2 ـ أول رئيس مدني: كما يعد مرسي أول 
رئيس غير عسكري )مدني( يحكم مصر 

منذ حتول نظام احلكم في مصر من امللكية 
الى اجلمهورية اثر قيام ثورة 23 يوليو عام 

1952 حيث سبقه الرؤساء محمد جنيب 
وجمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات 

ومحمد حسني مبارك وجميعهم من 
العسكريني.

3 ـ أول رئيس منتخب: وهو أيضا أول 
رئيس يتم اختياره باإلرادة الشعبية عن 

طريق االقتراع احلر املباشر في أول 
انتخابات تعددية نزيهة في تاريخ مصر.
4 ـ أول رئيس ذي »مرجعية إسالمية«: 

حيث أعلن في العديد من تصريحاته انه 
يسعى لتطبيق الشريعة اإلسالمية، ويتبنى 

فكر ومنهجية جماعة االخوان املسلمني ذات 
االيديولوجية اإلسالمية.

5 ـ أول رئيس بعد ثورة 25 يناير: كما يعد 

أول رئيس يتولى شؤون احلكم في البالد 
بعد حوالي عام ونصف العام من قيام ثورة 

25 يناير وخلع الرئيس السابق مبارك 
حيث كانت مصر تدار بواسطة املجلس 

العسكري.
6 ـ أول رئيس محدود الصالحيات: يعتبر 

مرسي أول رئيس ملصر ال ميلك صالحيات 
واسعة )مطلقة( بعد اإلعالن الدستوري 

املكمل الذي أعلنه املجلس العسكري في 
17 يونيو اجلاري، احتفظ فيه بالعديد من 
االختصاصات واملهام لنفسه ومنها إدارة 

شؤون القوات املسلحة واملوافقة على 
الشؤون التشريعية.

7 ـ أول رئيس حتدد فترة رئاسته: حيث 
لن يحكم مصر مدى احلياة )مادام هناك 
نفس بني األضالع( كسابقه من الرؤساء، 

ألن مدة الرئاسة ستحدد بأربع سنوات أو 
أقل أو أكثر حسب الدستور املصري الذي 

سيتم وضعه الحقا.
8 ـ أول مرشح احتياطي حلزب: كما يعد 
أول مرشح احتياطي أو »املرشح البديل« 

كما يسميه البعض، يخوض سباق الرئاسة 
حيث دفع به حزب احلرية والعدالة حتسبا 

خلروج مرشح احلزب السابق خيرت 
الشاطر، الذي مت بالفعل استبعاده من 

املنافسة في االنتخابات الرئاسية.
9 ـ املركز األول في اجلولة األولى: حصل 

د.محمد مرسي على املركز األول في اجلولة 
األولى من انتخابات الرئاسة، فقد تفوق 

على الـ 12 مرشحا اآلخرين وحصل على 
نسبة 25% من مجموع األصوات الصحيحة 

مما أهله خلوض جولة اإلعادة.
10 ـ األول في الترتيب بني اخوانه: اما 

بالنسبة حلياته اخلاصة فمرسي هو أكبر 
اخوته سنا حيث نشأ في أسرة مصرية 

بسيطة في محافظة الشرقية وله 5 أشقاء 
ثالثة من الذكور واختان.

أحمد صابر  ٭

أحمد شفيق.. اختيار نصف املصريني وإن لم يفز باملنصب

السفير املصري بالكويت يهنئ الشعب املصري لفوز مرسي

ـ د.ب.أ: أعلنت جلنة  القاهرة 
الرئاســــية في مصر  االنتخابات 
أمس فوز مرشح االخوان املسلمني 
الرئيس  د.محمد مرسي مبنصب 
الفريق أحمد شفيق  متغلبا على 
بنسبة ضئيلة تعكس مدى االنقسام 
فــــي املجتمع املصري. إذ انه على 
الرغــــم مــــن محــــاوالت اجلنرال 
املتقاعد املضنية للدفاع عن طبيعة 
عالقته باملاضي، إال أن كثيرين ال 
يستطيعون نسيان أنه الشخص 
الذي جلأ إليه مبارك عندما كانت 

سفينة حكمه توشك على الغرق، 
كما أنه كان رئيســــا للوزراء في 
الوقت الذي تعرض فيه متظاهرو 
التحرير العتداء من خارج امليدان 
فيما يعرف إعالميا مبوقعة اجلمل 
التي قتل فيها 11 شــــخصا وجرح 
املئات حتى وإن كان هذا االعتداء 
قد وقع بعد وقت ليس ببعيد من 
أدائه لليمني. شــــفيق من مواليد 
القاهــــرة، وترجــــع أصوله إلى 
محافظة الشرقية. وكان والده 
وكيال لوزارة الري. تزوج شفيق 

من السيدة عزة توفيق عبدالفتاح 
ابنة وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل األسبق. وتوفيت زوجته 
قبل أيــــام من اجلولــــة األولى 
لالنتخابات. تخرج شــــفيق في 
الكلية اجلوية عام 1961، وشارك في 
جميع احلروب التي خاضتها القوات 
املسلحة املصرية بعد تخرجه، تولى 
منصب وزير الطيران املدني عام 
2002 حيث جنح في تطوير قطاع 
الطيران املدني املصري بشــــهادة 
الداخل واخلارج. وتولى منصب 

رئاسة الوزراء في نهاية يناير عام 
2011 في أوج االنتفاضة الشعبية 
املصرية على حكم مبارك، واضطر 
إلى االستقالة في مارس على وقع 
احتجاجات شعبية طالبت بتنحي 
رئيس وزراء مبارك. في نوفمبر من 
العام املاضي أعلن شفيق ترشحه 
للرئاسة بعد ما قال إنها مطالبات 
شعبية ملحة له للترشح للمنصب، 
وفــــي 24 أبريل 2012 قررت جلنة 
االنتخابــــات الرئاســــية املصرية 
اســــتبعاده من قائمة املرشــــحني 

تطبيقا لقانون عرف إعالميا باسم 
العزل السياسي صادر عن البرملان 
ويقضي بحرمان متقلدي مناصب 
بعينها في عهد مبارك من مباشرة 
حقوقهم السياسية ومن ثم الترشح 
للرئاســــة إال أنه طعن أمام جلنة 
االنتخابات على قرار اســــتبعاده 
وقبلت اللجنة طعنه ومن ثم أعيد 
إلى السباق. وقبل يومني من جولة 
اإلعادة قضت احملكمة الدستورية 
العليا بعدم دستورية القانون من 

األساس.

الكويت ـ أ.ش.أ: هنأ ســـفير 
مصر لدى الكويـــت عبدالكرمي 
سليمان الشعب املصري بفوز 
د.محمد مرسي مبنصب رئيس 
اجلمهورية فـــي أول انتخابات 
جترى بإرادة شعبية مستقلة، 
معربا عن أمله في أن تبدأ مصر 
مرحلة جديدة من البناء والتنمية 

خالل الفترة املقبلة.

وأكد الســـفير ســـليمان في 
تصريحات لوكالة أنباء الشرق 
األوســـط أمس أنـــه يجب على 
اجلميع أن يرتضوا بحكم صناديق 
االقتراع، وطي صفحات املاضي 
كله بفساده واستبداده، وبظلمه 
وجبروته، ورسم حياة جديدة 
للمصريني، قوامها احلق والعدل 
والسالم والرفاهية، والسمو عن 

أي خالفات. وأعرب عن أمله في 
أن تتكاتـــف اجلهود نحو تأمني 
االستقرار والتآلف والتعاون بني 
اجلميع وفي إطار العمل الوطني 
املشترك، حتقيقا للمصالح العليا 
وما يصبو إليه الشعب املصري 
من أمن واستقرار وحياة كرمية 

ومناء.
وشـــدد على أن قضاء مصر 

الشامخ ضرب مثال قويا للجميع 
على صدقه ووطنيته وتطبيقه 
العدالـــة واحلق واحتـــرام آراء 
وإرادة املصريـــني، مشـــيرا إلى 
حرص القوات املسلحة على إكمال 
مسيرة التحول الدميوقراطي بعد 

أن حمت ثورة 25 يناير.
ووجه السفير سليمان التحية 
إلى أرواح الشـــهداء ومن قدموا 

دماءهـــم فداء ملصـــر، من أجل 
أن يعيش شـــعبها هذا العرس 
الدميوقراطي، الـــذي ما كان أن 
يتحقق لوال دماء هؤالء الشهداء 
واجلرحى واملصابني، الذين حتلق 
أرواحهم في سماء ميدان التحرير 
وجميع ميادين مصر التي شهدت 
بطوالتهم التي سطرها التاريخ 

بحروف من نور.

رئيس »اإلصالح االجتماعي« أكد أن اليوم مشهود في التاريخ

الرومي لـ »األنباء«: أدعو املصريني للتوحد 
خلف الرئيس اجلديد وأن ينسوا خالفاتهم

اإلمارات ترحب وتتمنى تكاتف اجلهود 
لتأمني االستقرار بني جميع املصريني

نتنياهو: نحترم العملية الدميوقراطية
في مصر وما أسفرت عنه

العريان لـ »األنباء«: شكرًا للمصريني
في الكويت وهم شركاء معنا في القرار

سلطنة عُمان ترحب بخيار الشعب املصري

وجه رئيس جمعية االصالح االجتماعي حمود 
الرومي التهنئة بفوز اول رئيس منتخب في 
تاريخ مصر د.محمد مرسي، وقال في تصريحات 
لـ »األنباء«: »احلمد هلل، احلمد هلل، فاليوم هو 
يوم تاريخي مشهود كان ينتظره اجلميع حتى 
تستقر االحوال في مصر فمكانة مصر كبيرة 
في العاملني العربي واالســـالمي وال ينكر احد 

دورها الريادي«.
وتابـــع الرومي قائال »امتنـــى من اهلل عز 
وجل ان مين على مصـــر نعمة االمن واالمان 
واالســـتقرار بعد تولي الرئيس اجلديد ملصر 
د.محمد مرسي وحتقق مصر نهضتها لتصل 
ملكانتها احلقيقية التي تستحقها لتتولي قيادة 

االمة العربية واالسالمية ان شاء اهلل«.
ودعا الرومي »ان يثبت اهلل من فاز ومن لم 
يفز في انتخابات مصر ويبعد عنهم الشيطان 
والفنت ان شاء اهلل وان تعود مصر قريبا ملكانتها 

وتتولى في قيادة هذه االمة كما كانت وستكون 
بإذن اهلل«.

وتابع رئيس االصالح قائال »وبهذه املناسبة 
الكبيرة اهنـــئ األمتني العربية واالســـالمية 
والشـــعب املصري العزيز واحمد اهلل كثيرا 
كثيرا وان شاء اهلل تكون انطالقة ملا هو احسن، 
وادعو املصريني للتوحد ونبذ اخلالفات وان 
يكون هدفهم نهضة مصر وان ينسوا املشاحنات 

التي تولدت في فترة االنتخابات«.
وشدد الرومي في ختام تصريحاته على ان 
االعداء يتربصون باالمتني االسالمية والعربية 
وخاصة مصر النهم يعلمون ان مصر ان استقرت 
فستقود االمة االسالمية الى ما كانت عليه من 
مجد وعزة، وشدد على ان هذه الفرحة تنسي 
التضحيات منذ اكثر من ســـنة ونصف، وان 

شاء اهلل اخلير ملصر.
أسامة أبو السعود  ٭

أبوظبـــي ـ أ.ش.أ: رحبت دولة االمارات مبا 
اسفرت عنه نتيجة االنتخابات الرئاسية املصرية 
بفوز املرشح الرئاسي د.محمد مرسي واحترامها 
خليار الشعب املصري الشقيق في سياق مسيرته 
الدميوقراطية. وذكرت وكالة االنباء االماراتية 
)وام( في بيان اصدرته وزارة اخلارجية امس 

حول التطورات التي تشـــهدها مصر العربية، 
اعربت فيه عن املها في ان تتكاتف اجلهود اآلن 
نحو تأمني االســـتقرار والتآلف والتعاون بني 
اجلميع وفي اطار العمل الوطني املشترك، حتقيقا 
للمصالح العليا وما يصبو اليه الشعب املصري 

من امن واستقرار وحياة كرمية ومناء.

غزةـ  أ.ش.أ: صرح بنيامني نتنياهو رئيس 
الوزراء االسرائيلي ان اسرائيل حتترم العملية 
الدميوقراطية في مصر، وذلك بعد فوز مرشح 
حزب احلرية والعدالة وجماعة االخوان املسلمني 

د.محمد مرسي باالنتخابات الرئاسية.

ونقلت قناة »العربية« االخبارية امس عن 
نتنياهو قوله: نحترم العملية الدميوقراطية 
في مصر، واما اسفرت عنه، ونتوقع مواصلة 
التعاون مع مصر على قاعدة اتفاق الســـالم 

املشترك.

تعليقًا على فوز الرئيــــس املصري د.محمد 
مرسي برئاسة مصر قال القيادي البارز في جماعة 
االخوان املسلمني في مصر د. عصام العريان ان 
اليوم هو يوم مشــــهود فــــي تاريخ مصر وتابع 
قائال »الف مبروك ملصر وشعبها العظيم على هذا 
االجناز التاريخي«. ووجه العريان خالل اتصال 

مع »األنباء« من القاهرة امس الشكر البناء اجلالية 
املصرية في الكويت بالقول »شكرا لكل اخواننا 
من ابناء مصر في الكويــــت وخارج مصر على 
ثقتهم الغالية وهم شاركونا في صنع مستقبل 

مصر وهم شركاء معنا في القرار«.
أسامة أبوالسعود  ٭

مســـقط ـ أ.ش.أ: رحبت سلطنة عمان مبا 
اسفرت عنه نتيجة االنتخابات الرئاسية املصرية 
بفوز املرشح الرئاسي د.محمد مرسي واحترامها 
خليار الشـــعب املصري في ســـياق مسيرته 
الدميوقراطية. وذكرت وكالة األنباء العمانية 
في بيان اصدرته وزارة اخلارجية امس حول 

التطورات التي تشهدها مصر اعربت فيه عن 
املها فـــي ان تتكاتف اجلهود اآلن نحو تأمني 
االستقرار والتآلف والتعاون بني اجلميع، وفي 
اطار العمل الوطني املشترك، حتقيقا للمصالح 
العليا وما يصبو اليه الشعب املصري من امن 

واستقرار وحياة كرمية ومناء.

فوز مرشح اإلخوان وميدان التحرير يتصدران املشهد اإلعالمي العاملي

صحف أميركية: صعود مرسي للرئاسة يقلب التوازن 
الديبلوماسي األميركي رأسًا على عقب

عواصـــم وكاالت: اهتمـــت 
البارزة  الصحـــف األميركيـــة 
بنبأ فوز مرشح حزب احلرية 
والعدالة املصـــري املنبثق عن 
جماعة اإلخوان املسلمني د.محمد 
مرسي برئاسة مصر امس، حيث 
تباينت ردود فعلها على وصول 
مرشح اإلخوان إلى سدة احلكم 

في مصر.
وذكرت صحيفة »نيويورك 
تاميز« على موقعها على شبكة 
االنترنـــت تعليقا علـــى فوز 
د.مرســـي أن جماعـــة اإلخوان 
أكثر  املســـلمني باتت قريبـــة 
من أي وقـــت مضى من حلمها 
اخلاص ببنـــاء »دميوقراطية 
إســـالمية جديدة« بعد 84 عاما 
من ممارسة نشاطها في اخلفاء 

وداخل السجون.
وأضافـــت أنـــه بإعالن فوز 
د.مرسي تكون اجلماعة فازت 
بانتصار رمزي وحصلت على 
»سالح جديد« في صراعها على 
العسكري  السلطة مع املجلس 

احلاكم ملصر.
أما صحيفة »وول ســـتريت 
جورنال« فكتبت تقول إن فوز 
سياسي إسالمي محسوب على 
اإلخوان املسلمني، سوف يبعث 
برســـائل وموجات صدمة عبر 
العالم العربي الذي كان خاضعا 
على مدار عقود لسيطرة حكام 
أوتوقراطيني علمانيني مدعومني 

من الغرب.
وقالت إن رئاســـة د.مرسي 
تهدد بقلب التوازن الديبلوماسي 
األميركي رأسا على عقب، مشيرة 
إلى أن حكم مبارك ضمن سالما 
هشا بني مصر وإسرائيل التي 
اعتمدت على مبارك في تفعيل 
معاهدة السالم ملدة 30 عاما، وهو 
ما ضمن نوعا من االستقرار في 
منطقة مضطربة وحمى احلدود 

الغربية للدولة اليهودية.
صحيفة لوس أجنليس تاميز 
من جانبها قالت إن فوز د.مرسي 
»التاريخي« يعد تتويجا لهدف 
اإلخـــوان منذ عقود بتوســـيع 
شبكتها الواســـعة من البرامج 
الدينية واالجتماعية بعد وصولها 

على رأس السلطة السياسية.
أن  الصحيفـــة  وتابعـــت 
الرئيس اجلديـــد يرمز لصراع 
طويل ودموي ولم يحسم بني 
اإلسالم السياسي واحلرس القدمي 

درجة احلرارة بالقاهرة إلى 38 
درجة.

الـــى ذلك، هنأت الكنيســـة 
القبطيـــة األرثوذكســـية فـــي 
بريطانيا امس الشعب املصري 
بكافة طوائفـــه بإعالن اللجنة 
الرئاســـية  العليا لالنتخابات 
محمد مرسي رئيسا ملصر. وقالت 
الكنيســـة في بيان رسمي انه 
مع اعالن محمد مرسي رئيسا 
ملصر تشهد البالد خطوة جديدة 
فـــي العملية السياســـية التي 
متر بها بعد ســـتة عشر شهرا. 
ولفت االب اجنيلوس اســـقف 
الكنيسة القبطية االرثوذكسية 
فـــي بريطانيا الى ان هذا الفوز 
يأتي في اعقاب ثمن باهظ وبعد 

تفاني وتضحيات املصريني.
وأضاف الـــى انه يدعو اهلل 
الى ان مينـــح الرئيس اجلديد 
احلكمة لقيادة مصر وشـــعبها 
ويتمنى ان تقـــود هذه الفترة 
االنتقاليـــة نحو الدميوقراطية 
واالصالح. ودعا االنبا اجنيلوس 
اجلميع في مصر الى احترام قيم 
وحقوق كافة افراد الشعب كما 
دعا الرئيس اجلديد الى العمل 
من اجل مستقبل افضل جلميع 

املصريني.

اخلامس والعشرين من يناير 
الرئيس  التي أطاحت بنظـــام 
املخلوع محمد حســـني مبارك 
بعد ثالثة عقود كاملة من وصول 

مبارك لسدة احلكم.
وتصدر مشهد ميدان التحرير 
الغفيرة من املصريني  واألعداد 
املتجمعني فيه كبريات الشاشات 
العامليـــة، وعلى رأســـها هيئة 
اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( 
وشبكات »سي ان ان« و»سي بي 
اس« و»ان بي سي« و»ايه بي سي 
نيوز« و»فوكس نيوز« األميركية 
و»فرانس 24« الفرنسية و»سكاي 
نيوز« البريطانية و»يورونيوز« 
األوروبيـــة و»بـــرس تي في« 
اليوم«  اإليرانيـــة و»روســـيا 
الروسية وهيئة اإلذاعة اليابانية 
وغيرها من الشـــبكات العاملية 
األخرى، في مشهد قلما يتكرر 
منذ األيـــام الـ 18 عمر ثورة 25 

يناير.
فمن جانبها، قالت شـــبكة 
»سي ان ان« األميركية ان فوز 
مرسي جاء بعد أول انتخابات 
دميوقراطية حقيقية تشـــهدها 
مصر على اإلطـــالق، الفتة الى 
جتمع هذه األعـــداد الهائلة في 
ميدان التحرير بالرغم من وصول 

العلماني.
إمكانية صعود  إن  وقالـــت 
عضو ملتح باإلخوان املسلمني 
إلى سدة احلكم كانت أمرا ال ميكن 
أن يخطر على البال، لكن صعود 
د.مرســـي يؤكد حاليا الهيمنة 
السياســـية اجلديدة لإلخوان 
املسلمني ويرســـم خطا جديدا 

لبلد مضطرب.
يذكر أن، اســـتحوذ نبأ فوز 
د.محمد مرسي اهتمام وسائل 
العامليـــة على اختالف  اإلعالم 
أنواعها، ســـواء تلفزيونية أو 
إذاعيـــة أو حتى علـــى املواقع 
االلكترونية اخلاصة بالشبكات 

العاملية.
فقد توقفت غالبية الشبكات 
عن إذاعة أي أخبار خالل فترة 
انعقاد املؤمتر الصحافي اخلاص 
العليـــا لالنتخابات  باللجنـــة 
الرئاســـية الذي أعلن فيه فوز 
مرسي، وحرصت هذه الشبكات 
على نقل وقائـــع املؤمتر على 

الهواء مباشرة.
كما اســـتمرت تغطية هذه 
انتهاء املؤمتر  الشـــبكات بعد 
الصحافي، وواصلـــت متابعة 
انتخابات  أصداء نتيجـــة أول 
رئاســـية مصرية بعـــد ثورة 

)أ.پ( أنصار الرئيس املصري د. محمد مرسي يحتفلون بفوزه في مقر حملته االنتخابية في القاهرة أمس  

الكنيسة القبطية 
األرثوذكسية

في بريطانيا تهنئ 
الشعب املصري 

بإعالن مرسي 

رئيساً




