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حسن يوسف ينفي خالفه مع زوجته 
شمس البارودي بسبب حسني مبارك

خالد الصاوي: كنت شاهد عيان
على بعض من ماتوا  في االحتجاجات

حسن يوسف وشمس البارودي

القاهرةـ  وكاالت: نفى الفنان 
حسن يوسف وجود خالف بينه 
وبني زوجته الفنانة املعتزلة 
شمس البارودي بسبب االحداث 
األخيرة في مصر، وذلك بعد 
ان ترددت شائعات حول وقوع 
خالف بني الفنان حسن يوسف 
وزوجته بســـبب تصريحاته 
التي هاجم فيها شـــباب ثورة 
25 ينايـــر. وقـــد كان الفنان 
حسن يوسف قد طالب الشعب 
املصري كله باالعتذار للرئيس 
ـ قبل اعالن تنحيه امس ـ عن 
االهانات التـــي حلقت به منذ 
اندالع الثورة، مجهشا بالبكاء 
في اكثر من لقاء تلفزيوني قائال: 
»معليش يا ريس.. معلش يا 
اخويا«. اال ان زوجته الفنانة 
البـــارودي  املعتزلة شـــمس 
خرجـــت لتؤكد انها ليســـت 
راضية عن تصريحات حسن 
يوسف، خاصة ما يتعلق باتهام 
شباب التحرير بالعمالة اليران 

وتلقي تدريبات في اميركا.
يذكر ان حســـن يوســـف 
البـــارودي بينهما  وشـــمس 
عالقة حـــب واحترام طويلة، 
لكنهما مختلفـــان في رأيهما 
في عدة امور مثل عدم رضاها 
عن شخصية الشيخ امللتحي 

املزواج التي قدمها في مسلسل 
»زهرة وازواجها اخلمسة« مع 
غادة عبدالـــرازق منذ رمضان 

املاضي، وطالبته بتقدمي نوعية 
جديدة مـــن االعمال التي تبتعد 

عن الشخصيات الدينية.

اجلمال أثناء االشتباكات في ميدان التحرير يوم »االربعاء األسود«

..وتامر حسني يغازل شباب التحرير 
بأغنية »شهداء 25«

فيفي عبده تصف مصر بـ »المهلبية« 
واإلعالم الرسمي بالمستفز

القاهرة ـ عواصم ـ ام بي 
ســـي.نت: فـــي محاولة منه 
للتقارب مع الشباب المصري 
طرح المطرب تامر حســـني 
اغنية جديـــدة على »فيس 
بوك« بعنوان »شـــهداء 25« 
يشـــيد فيها بالشهداء الذين 
ســـقطوا في معركتهم، منذ 
نزولهم لميدان التحرير يوم 

25 يناير.
جاءت االغنية بعد ساعات 
قليلة من طرد الشباب لتامر 
حســـني مـــن قلـــب ميدان 
التحرير، وحملـــت كلماته 

وألحانه، وتوزيع جالل فهمي وانتاج تامر حسني. ومنع الثوار 
حسني من إلقاء كلمة يعتذر فيها عن إساءته إليهم، وهجومه 

على المعتصمين.

القاهـــرة ـ وكاالت: تقدمت الفنانـــة المصرية فيفي عبده بأحّر 
التعازي ألسر الشـــهداء المصريين. وأضافت: »لم أصدق ان يتم 
إطالق النار على الشباب المتظاهرين سلميا، رغم انه في دول اخرى 
يخرج المتظاهرون وال أحد يضربهم ماداموا يسيرون في مظاهرات 
ســـلمية«، واصفة الحال في مصر بأنـــه كان »مهلبية« في حديث 
لصحيفة »الوفد«. كما وصفت فيفي اإلعالم المصري بالمســـتــفز 
ألنه عّتــم على وجــود المتــظاهرين فــي ميدان التحرير في الوقت 

الذي تواجد فيه الماليين لالعتصام.

أحمد مكي يصدر أغنية راب
لثورة 25 يناير

خرج الفنان احمد مكي ليعبر 
عن رأيه الشــــخصي وقناعاته 
بأغنية راب مــــن كلمات وحلن 
وتوزيع شادي السعيد، وشاركه 
في الغناء محمد محسن وتقول 

كلمات األغنية:
كرامــــة املصري تســــوى عنده 

كتير
نفســــه يرجع كرامته والفساد 

يطير
شهر يناير يوم 25

أعظم تاريخ ثــــورة مصرية ع 
مر السنني

شباب رفع راس لفوق مش البس 
طوق

عايز حقوقه الشرعية طلبها بكل ذوق
خدلك لفة في ميدان التحرير

هتالقي وشك ابتسم قلبك قرب يطير
شباب فهم معنى الوحدة احتد عمل تغيير

قيمة املصري النهارده بعد الثورة أكبر بكتير
متخافيش يا بالدي في عز احملنة احتامي فينا
احنا والدك رجالة نحطك فوق روسنا وعنينا
جدي وجد جدي استشهدوا فيكي وبيحموكي

مش ممكن أحفادهم يجو في يوم ينسوكي ويرموكي
واقفني زي األسود إيد واحدة جلل يحرروكي

في منهم اللي استشهدوا وبدمهم فدوكي
شكرا لكل شاب قال رأيه من غير ما يخاف

راجل من ظهر راجل خلى العالم بص وشاف
طول ما في فرقة وفتنة هتضيع احلقوق

شوف اول ما احتدنا إيد واحدة بقينا أسود
مسيحي مسلم مثقف أمي غني وفقير 

ضموا كل هتافهم فوق بعضه احتول زائير
حتى لو محققناش كل املطالب بردة كسبنا 

كفاية ان العالم كله عرف مني احنا
ما هي الرجولة واألخالق متبنش غير وقت احملنة

كل البيوت بقت بيت واحد واهلل فرحنا
مش عايز ذل وظلم وإهانة عايز تقدير

بلده عنده زي عرضه يخاف عليها يغير
كرامة املصري تسوى عنده كتير

نفسه يرجع كرامته والفساد يطير
بيطالب بالتغيير أيوه عايز تغيير

القاهرةـ  إم.بي.سي.نت: قال املمثل املصري خالد 
الصاوي انه تعرض للضرب وللقنابل املسيلة للدموع 
اثناء مشاركته في مظاهرات التحرير وان شبابا من 
رجال الثورة ماتوا الى جانبه وانه يرفض التخلي 
عنهم، مؤكدا رفضه االنضمــــام الى جلان احلكماء 
التي دعي اليها. وشدد الصاوي على ان املطالب التي 
تقدم بها الشباب في ثورته ضد النظام هي مطالب 

مشروعة ولو حتققت فهي شيء جميل.
وقال خالد الصــــاوي في تصريح خاص لـ »ام.

بي.سي.نت«: كنت واحدا مع املتظاهرين داخل ميدان 
التحرير وتعرضت للضرب انا وغيري، كما تعرضنا 

للرش بالغاز املسيل للدموع.
وتابع: مات بجانبي بعض الشرفاء ممن شاركوا 

في تلك الثورة، وكنت شاهد عيان على ذلك.
ونفى الصاوي قبيل اعالن تنحي الرئيس مبارك 
انضمامه الحدى اللجــــان التي من املقرر ان تلتقي 
نائب الرئيس عمر سليمان، وقال: رفضت االنضمام 

الكثر من جلنة مت تشكيلها.

تامر حسني

فيفي عبده

شباب 25 يناير يطالبون
شيخ األزهر باالستقالة

في امتحان الثانوية العامة لعام 2049:
اذكر ما تعرفه عن هجوم الجمال

عواصمـ  وكاالت: طالب شباب 
ثورة 25 يناير شـــيخ األزهر 
د.أحمـــد الطيب بترك منصبه 
احتجاجا على أعمال العنف ضد 
الذين خرجوا من ديارهم وهم ال 
يريدون إال اإلصالح فأصابتهم 
رصاصات الغدر وأوقعت فيهم 

مئات الشهداء.
وبحسب جريدة »الشروق« 
المصرية قال بيان صادر عن 
»شـــباب ثـــورة 25 ينايـــر«: 
»فضيلة اإلمام األكبر، اســـمح 
لنا مـــن مقام البنوة، ان نضع 
يدك الكريمة علـــى حقيقة ما 

يجـــري من احداث علـــى أرض وطننا العزيز، 
هنـــاك يا صاحب الفضيلة فئة باغية توغل في 
دماء أبناء شعبنا المسالمين بغير حق، وانتم 
أولى النـــاس بمعرفة قوله تعالى )انه من قتل 
نفسا بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل 
الناس جميعا(، وأنتم أولى الناس بمعرفة قول 
رسولنا الكريم ژ: »اآلدمي بنيان اهلل ملعون 

من هدمه«.
وأضاف الشباب في بيانهم: 
»نســـتصرخ دينـــك وآخرتك 
وقرآنـــك وعلمك وشـــهامتك، 
ونناشدكم بحق دماء الشهداء 
وبحق دموع اليتامى وصرخات 
األرامل وآهات األمهات واآلباء 
الذين فقدوا أبناءهم ان تغادر 
من منصبكم الجيل، احتجاجا 
على سياسات نظام يقتل أبناء 
الذين خرجوا  الشعب وبناته 
مـــن ديارهـــم ال يريـــدون اال 

االصالح«.
وتابع البيان: »نحسبكم يا 
فضيلة اإلمام من الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه، ولتكن لكم في شيوخنا األجالء القدامى 

أسوة حسنة.
ونذكركم بمواقف شيوخنا على مدار العصور، 
الذيـــن واجهوا بكل حزم وعزم طوفان الطغاة، 
فلتكن لكم في هؤالء أسوة حسنة ألننا نراهن 

على نقاء معدنكم وطيب أصلكم«.

الجيش المصري.. أحد أهم جيوش شمال أفريقيا والشرق األوسط
الدفاع الجوي في يناير 2001 وقائد قوات 

الدفاع الجوي منذ اكتوبر 2005.
القوات البحرية المصرية

هي أصغر فرع في الجيش المصري، 
ومهامه حماية أكثــــر من 2000 كيلومتر 
من الشــــريط الساحلي للبحر المتوسط 
والبحر األحمر وتأمين ســــالمة المالحة 
في قناة السويس، وتعتبر أقوى وأكبر 

سالح بحري في المنطقة.
وأســــلحته الرئيســــية هي المدمرات 
والفرقاطــــات والغواصــــات ومكافحــــة 
األلغام والقوارب الصواريخية وزوارق 

الدورية.
واألســــطول البحري المصري أكبر 3 
مرات من األسطول اإلسرائيلي. ومن أشهر 
معاركه إغراق المدمرة اإلسرائيلية إيالت، 
وإغراق السفينتين بات شيفع وبات يم 
وإغراق الغواصة داكار، والغواصة تنين، 
والمدمرتين هيدروما وداليا، وتدمير الحفار 

اإلسرائيلي.
وقائد القــــوات البحرية هــــو الفريق 
بحري مهاب محمد حســــين مميش منذ 

عام 2007.
الحرس الجمهوري

وتعد قوات النخبــــة في الجيش، وال 
تتلقى تعليماتها من القائد العام للقوات 
المسلحة إال إذا أمر رئيس الجمهورية قائد 

الحرس بذلك كما حدث في حرب 1973.
وأعلى رتبــــة فيه هو قائــــده، برتبة 
لواء أو فريق. مهمة الحرس ليس حماية 
الرئيس فقط بل حماية النظام الجمهوري 
ومنشآته ومؤسساته التي ال تقتصر على 
القصور الرئاســــية، وإنما مراكز القيادة 
ومطارات الرئاسة وتمتد صالحياته لحماية 
مؤسســــات الدولة السيادية مثل مجلس 
الشــــعب والمحكمة الدستورية ومجلس 

الدولة.
ويتكون الحرس الجمهوري من قوات 

مشاة، ومركبات، وصاعقة.

الجودة بالواليات المتحدة وحاصل على 
الدورة العليا لكبار القادة بأكاديمية ناصر 

العسكرية ونوط الواجب العسكري.
الدفاع الجوي

ويملك الجيش المصري نظاما حديثا 
للدفاع الجوي وأنظمة صواريخ مضادة 
للدبابات، وأكبر حجم من صواريخ أرض 
ـ أرض بعد الصين وروســــيا والواليات 
المتحدة، ولديها 350 منصة سام2 التي 
خرجت أعداد منها من الخدمة واستبدلت 

بأنظمة أحدث وأقوى تأثيرا.
وينخرط في الدفاع الجوي 240 منصة 
إطالق صواريخ سام 3 و56 منصة صواريخ 
سام 6. قائد الدفاع الجوي الفريق أركان 
حرب عبدالعزيز ســــيف الدين المولود 
عام 1949، خريج الدفعــــة 70 في الكلية 
الحربية، اشــــترك في حربي االستنزاف 

وأكتوبر 1973.
وتقلد عدة مناصب عسكرية هي: قيادة 
كتيبة صواريخ في يوليو 1988، ولواء دفاع 
جوي في يوليو 1995، وفرقة دفاع جوي 
في ينايــــر 2000، ورئيس عمليات قوات 

المصرية رابع مستخدم  الجوية  القوات 
في العالم لطائرات إف 16 – فالكون 220 

األميركية الصنع.
وفي حــــرب 1973 اســــتخدمت جميع 
طائراتها بما فيهــــا طائرات التدريب في 
قصف المواقع اإلسرائيلية، ليؤكد سالح 
الجو سيطرته على سماء المعركة بمساعدة 
صواريخ سام الســــوفييتية )الروسية( 
الصنع المضادة للطائرات، وبذلك استرد 
هيبته التي فقدها في حرب يونيو 1967 
عندما دمر سالح الجو االسرائيلي معظم 

طائراته وهي قابعة على األرض.
ودخلت القــــوات الجوية أكبر وأطول 
معركة جوية في العصــــر الحديث يوم 
14 اكتوبر 1973 شــــاركت فيها 160 طائرة 

مقاتلة مصرية وإسرائيلية.
وقائد القوات الجوية هو الفريق طيار 
رضا محمود حافظ من مواليد 1952، تخرج 
في الكلية الجوية 1972 وشارك في السنة 

التالية مباشرة في حرب اكتوبر 1973.
وهو حاصــــل علــــى بكالوريوس في 
الطيران وماجستير في العلوم العسكرية 
وزميل كلية الحرب العليا وزمالة مديري 

تقدم به البرلمان إلــــى الحكومة. وظلت 
جزءا من الجيش إلى أن صدر قرار ملكي 

بتحويلها إلى فرع مستقل.
وشاركت في حرب فلسطين 1948 وفي 
حرب اليمن وحرب يونيو 1967 وحرب 
االســــتنزاف وحرب أكتوبــــر 1973 وكان 
قائدها في الحرب األخيرة الفريق محمد 

حسني مبارك.
كما شاركت في عهد السادات في مناوشات 
مصريةـ  ليبية حيث قامت بهجمات خاطفة 

على بعض القواعد الليبية.
والقائد الحالي لسالح الجو هو الفريق 
رضا محمود حافظ ويشغل منصبه منذ 
عام 2008. وتملك القــــوات الجوية 569 
طائرة قاذفــــة مقاتلة، و149 مروحية، ما 
يجعلها األكبر حجما في أفريقيا والشرق 

األوسط.
ويصنفهــــا الخبراء العســــكريون في 
المركز الثاني في منطقة الشرق األوسط 
في قدراتها القتالية بعد إســــرائيل وقبل 

تركيا.
وتملك 17 قاعدة جوية رئيسية، وقواعد 
احتياط وخدمة في جميع أنحاء مصر. وتعد 

أرض ـ أرض(.
المشير حسين طنطاوي

المسلحة ووزير  العام للقوات  القائد 
الدفاع، من مواليــــد 1935 من أب مصري 
نوبي، تخرج فــــي الكلية الحربية 1956، 
ثم كلية القيادة واألركان، كان قائد وحدة 
مشاة مقاتلة في حرب 1973، وحصل بعد 

الحرب على نوط الشجاعة العسكري.
الفريق سامي عنان

رئيس أركان القوات المسلحة، شارك 
في حربي االســــتنزاف و1973، كان قائدا 
لقــــوات الدفاع الجوي حتــــى 2005، من 

مواليد 1948.
وتلقى دورات فــــي الدفاع الجوي من 
روسيا، وزمالة كلية الدفاع الوطني من 
أكاديمية ناصر العسكرية، وزمالة كلية 
الحرب العليا من أكاديمية ناصر، وقائد 

كتيبة صواريخ يوليو 1981.
القوات الجوية المصرية

يعود إنشاؤها إلى عام 1928 بعد طلب 

دبي ـ العربية.نت: وسط اهتمام بالغ 
تابعت جميع الدوائر المصرية والدولية 
الدور األهم الذي قام به الجيش في األزمة 

الحالية التي بدأت بانتفاضة 25 يناير.
وفيما يلي تفاصيل عن الجيش وأفرعه 

الرئيسة وأهم قادته:
القوات البرية

األكبــــر بين أفرع الجيــــش المصري، 
ويبلغ عــــدد جنوده النظاميين 340 ألف 
جندي باإلضافة إلــــى 375 ألف احتياط، 
وهو أكبر قوة برية في إفريقيا والشرق 
األوســــط، وتعتمد على معــــدات غربية 
وشرقية، باإلضافة إلى صناعات مصرية 

من الذخائر واألسلحة.
القيــــادة العـامة فــــي القاهرة، بقيادة 
المشــــير محمد حســــين طنطاوي وزير 
الدفاع ورئاسة أركان حرب الفريق سامي 

عنان.
وتتكون من: الجيش الثاني وقيادته في 
اإلسماعيلية، حوالي 120 كم من القاهرة. 
الميدانــــي وقيادته في  الثالث  والجيش 

السويس.
أما المناطق العســــكرية فهي المنطقة 
العسكرية المركزية وقيادتها في القاهرة، 
والمنطقة الغربية العســــكرية وقيادتها 
في ســــيدي براني، والمنطقة الشــــمالية 
العســــكرية وقيادتها في اإلســــكندرية، 
والمنطقة العسكرية الجنوبية وقيادتها 

في أسيوط.
وتتكون القوات البرية من: 4 فرق مدرعة 
تضم لواءين مدرعين، ولواء ميكانيكيا، 

ولواء مدفعيا.
و8 فرق مشــــاة ميكانيكية تضم لواء 
مدرعــــا، ولواءين ميكانيكييــــن، ولواء 
مدفعية، ولــــواء حرس جمهوري مدرعا، 
و4 ألوية مدرعة مستقلة، ولواءي مشاة 
مستقلين، ولواء منقوال جوا، ولواء مظالت، 
و8 مجموعــــات قوات خاصــــة، و15 لواء 
مدفعية مستقال، ولواءين هاون مستقلين، 
و6 ألوية أي تي جي دبليو )أسلحة مضادة 
للدبابات( ولواءين اس اس إم )صواريخ 

بقيادة طنطاوي وعنان وحافظ ومميش

رضا محمود حافظ سامي عنانمحمد طنطاوي

د.أحمد الطيب

أحمد مكي

عواصمـ  وكاالت: بماذا تفسر 
»اختفاء الشرطة من الشوارع 
والتـضحية بأحمد عز ككبش 
فداء فـــي 28 يناير 2011؟«، انه 
امتحان شـــهادة  احد أســـئلة 
الــثانوية العامة لعام 2049 الذي 
وضعه عدد من الشـــباب على 
الـ »فيس بوك« أمس، متضمنا 
التي توضح  عددا من األسئلة 
رأيهم في تعاطي الدولة بجميع 
مستوياتها مع ثورة الشباب في 
25 يناير، وتتهكم على مواقف 
المســـؤولين المتناقضـــة من 
الثورة، ومحاولة االلتفاف عليها 
من خالل تصريحات وقرارات ال 
تلبي مطالب المصريين. وجاء 

السؤال األول كاآلتي:
أ ـ اختر اإلجابة الصحيحة 

مما بين األقواس:
ـ الراجل بتاع كنتاكي )اخواني 
ـ ايراني ـ حماسي ـ اسرائيلي(
ـ أعلن مبارك عدم ترشـــحه 
يوم )25 ينايـــر ـ 28 يناير ـ 1 

فبراير ـ 4 فبراير(
ـ تنحى مبارك يوم )جمعة 
الرحيل ـ يوم الشـــهداء ـ يوم 

القيامة(
ب ـ قارن بين ثـــورة 1919 
وثورة 25 يناير ـ وبّين تعامل 
اإلعالم مع نكسة 1967 وثورة 

25 يناير.
جـ  اذكر ما تعرفه عن »صفحة 
كلنا خالد ســـعيد واألجندات 

المندســـة وهجوم  والعناصر 
الجمال«.

السؤال الثاني:
أـ  اذكر النتائج المترتبة على 
»قطع خدمة االنترنت والتليفون 
الســـجون  المحمـــول، وفتح 
وتهريب السجناء، وحديث عمر 

سليمان عن األجندات«
ب ـ أيد باألدلـــة التاريخية 
»توزيع وجبات كنتاكي في ميدان 
التحرير، انتماء كل الموجودين 
في الميدان لالخوان بما في ذلك 
من حضـــروا قداس األحد يوم 

6 فبراير«

مهاب مميش


