

	  25  هـ  ��1432 ر�� �	�2011  45491ا���د  135ا���

 
 

 

� آ���ت ا����� 	�� ����م  اد

 

  

ا���
	 ا������

���ر�� ا���ا���

إذا�� و�������ن

   ���)	�' &�%�ن $#" ا! ���ر ��

 ��ا+* �� ور(�	

ا!&��2د   : /.�اء أ$�����ن  
 ا���2ي 


�ا  ��18��7 &��ة %���� /5ل) 

 ا����� ا�2��� وا�#����   ���

 ���>�; ا���:7

  ��ا&�' أ$�م �	 ا?���� ا<=��:�  

 Aراء ا���ي ا�������   ��.� 

  �ل ا���اد ا���آ�� ��	���ر

 

 

  C.��� D.ا�� 	ا�.�ي: :�� 	ا � 

�E��.ة ا���� ]8965[   ! ا�

 ����M "&�� N آ��ب   �� " P
%
�2$" 

  ]5615[ 

   ���)	�' &�%�ن $#" ا! ���ر ��

 ]3236[  ��ا+* �� ور(�	


�� ر����   4   $ �M .. م�� 

 ]2608[  و�����ن و �Vز�C  .. و:�2ي

 ا����� ا�2��� وا�#����   ���

 ]2582[  ���>�; ا���:7

 

 

 ������ت �� ��� ا��ب 

������ت ا�آ�� ��اءة ا

  ا�و��|  ا�
	�� ا�و��

�� �#� ا�"�ر �$�	 %$&  � �' (&� ($�#�  د��ات 
ر�
    : آ�� ـ و��� ا�

  
 

�2$ ����ن ر$�ا  �����  N�� ���E�� ات��	ا?��م ا?/��ة ا� �M زادت
��]�رة و&��� هYا ا�.�	 �.� ا�)�2ر !���� ان آ' ا!�5م $#Y :	ا�� 

��#: \�	���' $����� ا�� دور $�2  200 ا�)�2 ا�� N� م��
 . ا��^�ري وا���ر�[�

 
لذلك أعد الدكتور أحمد عبدالوهاب استاذ علوم البيئة العالمي تصـورا للعلــم                          

شامال الهالل األبيض     , ركز فيه علي اللون األخضر باألرضية           , المصري الجديد  

 كبيرا وبه عشرة نجوم

وأكد العالم المصري ان االرضية الخضراء ترمز لتاريخ مصر الزراعي منـذ                           

فضال عن أن اللون      , العصر الروماني وتطوره في هذا المجال علي مر التاريخ                   

جوم                            هوض االقتصــادي وان الن األخضر يرمز للنظرة المستقبلية للتنمية والت

عام حتـي        7العشر ترمز لفترات الحضارة التي ساهمت فيها مصر منذ               آالف 

 .مشارف األلفية العاشرة بما يرمز بنجمة لكل ألف عام

ناء                         : وقال إن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي استمرت في عطائها وب

الحضارات علي مر التاريخ وساهمت في بناء واقامة عشـر حضـارات بيـن                  

وهي في العصر الحديث تسهم بعلمائها وعقولها البشرية فـي                , الشرق والغرب   

عات                           جميع مجاالت التقدم بالدول المتقدمة بنحو مليون عالم فـي جميـع الجام

وحـتي اآلن  1826ومع ذلك فإن العلم المصري والذي تحدد منـذ عـام           , بالعالم

بل ان االجانب واالحتالل ساهموا في         , اليعرب عن حقيقة وقيمة وتاريخ مصر        

تشكيله بعيدا عن القيمة الوطنية التاريخية للشعب الذي قـام بثـورات بيضـاء                      

 .يناير25وآخرها ثورة
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