
 

  

  

Batalla de Carabobo 

 معسكر الحرية
 كتاب تلوين

 معركة كارابوبو



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 المبادرة هذه تقدم أن السودان في  البوليفارية فنزويل  جمهورية سفارة يسر       
 الرسومات هذه في صور  الذي كروز، عمر  المتميز، الفنزويلي للفنان  الجميلة 
 وطرده بلدنا استقلل النصر  ختم حيث كارابوبو، لمعركة الثانية المئوية الذكرى 
 ..أرضنا من  استعمار 

 فريدة كفرصة الهادئ والمحيط  السودان ألطفال هذا  التلوين كتاب دمقن أن يسعدنا
 .فنزويل تاريخ  على للتعرف

 
 
 

 

 الحرية معسكر
 تلوين كتاب

 كارابوبو ةمعرك



 

 

 عرض 
 قبل أرضنا في نفذت  التي التحررية باللفتة ليبرتي فنزويل في الثانية المئوية الذكرى معسكر مجموعة تشيد 
 .كارابوبو  معركة: عام 200

 ."للجمهورية  السياسية  الوالدة  ، رائع  نصر  تأكيد  تم : "1821 و ني يو 24 في  بوليفار  سيمون  محررنا  أعلن 

 .وهزمه  العدو  على  نفسه  فرض  التحرير  جيش 
 .اإلسبانية  اإلمبراطورية عن التام االستقلل على فنزويل حصول من وجيزة فترة بعد 

 مشاركة  ية هم بأ  االعتراف  إلى  ، كروز  عمر  ورسمها  صممها  التي  ، األطفال  كتيبات  من  السلسلة  هذه  تسعى 

 .إمبراطورية  أية  من  خال  وطن  لدينا  اليوم  فبفضلهم  ، االستقلل  مسيرة  في  والنساء  الرجال 

 الذين  ومزارعينا  األصلية  ومجتمعاتنا  أبطالنا  على  يتعرفوا  وأن  يشاركوا  أن  ألطفالنا  نريد  المنشور  هذا  مع 

 .اليوم  حتى  بيننا  يعيشون  زالوا  ما  والذين  وطننا  عن  دافعوا 

 

كر الحريةمعس  

 " الرسم يمكنني" الثقافي ظامالن

 Omar Cruz @omarcruzarte   : العام   المدير 

 أفيل   فرانسيسكو :  السيناريو   وكاتب   األدبي   المحرر 

 
 رودريغيز  إنغريد: والطباعة التصميم منسق

 كروز  عمر: التوضيحية  الرسوم

Instagram: @campodelibertad • @yosipuedodibujar 

 البوليفارية   فنزويل   جمهورية   في   طباعته   تمت 

 2021  مارس   



 

 

الحرية معسكر  

الرسم  أستطيع  



بوليفار مونيسا  

 

 

كارابوبو معركة تقرير  
األطفال  نسخة    byOmarCruz 

 

 .كارابوبو في  حققناه  الذي  الرائع االنتصار بفضل  فنزويل  والدة شهدنا  ،1821 يونيو  24 في
 .وطننا   أعداء لمواجهة كارابوبو معسكر  إلى التحرير جيش   مع سافرنا
  مقاتلي  من  1500و Apure Braves الشجاعة،  البريطانية  الكتيبة  من  جيشنا من  األولى  الفرقة  تألفت 

 .بايز أنطونيو  خوسيه  الجنرال  من  بأمر الجياد  ظهر على  الرمح
  المقدس  السرب  ، فارغاس كتيبة ، بوياكا  كتيبة  الرماة،  كتيبة الحرس،  لواء قبل  من  الثانية الفرقة دمج  تم 

 .سيدينيو مانويل الجنرال ألوامر   ، أراميندي  باوتيستا خوان  العقيد  أرسله الذي
  بوياكا ومنتصر والغرينادين  البندقية  كتيبة مع األول الحراسة  لواء قبل  من  الثالث  اللواء دمج  تم 

  أمبروسيو الكولونيل من بأوامر  روندون، خوسيه   خوان للعقيد  التابع  الفرسان  سلح  وفوج  وأنزواتيجوي
 .بلزا

 .ساعة  نصف في هزموهم أنهم لدرجة العدو على  وبشجاعة بجرأة نالفرسا فوج مع بايز الجنرال تصرف
 .نفسها  المعركة  ساحة  في الجيش  في  جنرال رتبة   يستحق  جعله بايز  للجنرال  والحازم   الشجاع  السلوك  إن

  شجاًعا  عقيًدا  أيًضا فقدنا لقد . والشجاع المخلص  الجنرال  سيدينيو، مانويل الجمهورية  فقدت  ولألسف
  الوطن  دموع  يستحقون   سقطوا من  كل. الحرية معركة في  بحياتهما   ضحا  كلهما. بلزا  أمبروسيو 

 .األبدي ه وعرفان
 .الجنود  من قليل عدد   فر بينما  قوياً،  يعد   لم رجل، آالف  6 من  أكثر من المكون اإلسباني، العدو  جيش

  استسلم  قبل بقيادته، بوليفار   سيمون  يتشرف  الذي الشجاع  الجيش  باسم   أنني في  السبب  هو هذا
  كأكبر المجيد  بجيشنا االعتراف يتم وأن   العالم قبل من  استقللنا  قبول  يتم   أن أطلب  اإلسبانية،  اإلمبراطورية 

 .معركة  في  االستقلل . عنه  يدافع  جيش
 .األبد  إلى المتواضع  خادمك  أنا ووفاء، شرف  أسمى  مع  وطني،
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مون بوليفار سي   ( Li 



   

 سيمون بوليفار 

YO Si PUEDO DIBUJAR 



 

 
 

 مانويال ساينز



   

 خوسيه انتونيو بايز 
YO Si PUEDO DIBUJAR 

@omarcruzarte 
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 انتونيو خوسيه دي سوكرى



 

 

رودريغز سيمون  



 

 
 

 فرانسيسكو دي ميراندا 



 

االول كاميخو بيدرو  



   

 مانويال سيدينو 
YO Si PUEDO DIBUJAR 



  

 امبريوسو بالسا
YO Si PUEDO DIBUJAR 



   

74
' __________________________  

 إزيسيومي زاكاورا
YO Si PUEDO DIBUJAR 

@omarcruzarte 



   

 حارس شرف



   

 جندي بريطاني
YO Si PUEDO DiBUJAR 



   

 رافايل أوردانيتا
YO Si PUEDO DIBUJAR 

O 

r- r7"---cJ 
r 

„r"-• 

a 

c_7 

c, 



   

 خوسيه فيليكس ريباس
YO SI PU EDO DIBUJAR 
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 حارس شرف ساحة كارابوبو
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 جندي مجهول الهوية
YO Si PUEDO DIBUJAR 
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 هندي تينخاكا



 

 

 



   

دي وطني جن  



   

 خوسيفا كاميخو 
YO Si PUEDO DIBUJAR 

@oneiarcruzarte 



   

 

 بوليفار إيبوليتا
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 ماتيا بوليفار 
YO Si PUEDO DIBUJAR 

@omarrn 17rtp 



   

ي ن طا ي ر ب ي  د جن  
YO SI PUEDO DIBUJAR 
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@omarcruzarte 
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 محاربة وطنية 



   

 الزعيمة يوريمارى 
YO SI PUEDO DIBUJAR 



   

 الزعيم قوايكايبورو
 استطيع الرسم 
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 على عالمة  بوضع وقم  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  بك  الخاص الرسم ضع

#yomesumoalcampodelibertad • @campodelibertad 



 

  

  

تخفوا االسرار التي كشفتها السماء لكم : تكلموا  ال ،األخالقيارسم لعيون زمالئك الرجال لوحة الكون المادي، الكون  

 .الي الرجال بالحقيقة
• 

 "من ترك ليكون نافعا لوطنه لم يخسر شيئا لكنه يكسب كل ما يقدسه " • ·

•  
 المحرر  تأملت 

بوليفار  سايمون   
 


