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!? Caricature .. and falling Jokes !والنكت اهلابطة ؟.. الكاريكاتري 

Let's agree that there is a 
difference between cartoons 
and joke .. As the caricature 
depends on the plastic art ra

 p p
through the composition and 
also the old saying to me: 
"what is written does not 
drawing .. And what is 
drawing does not write, "Most at

 b
y 

Jo
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 O
liv

ei
r

of the so-called the caricature 
(both in the domestic arena or 
Arabic) is in fact a bear jokes 
or jokes to verbal detail to 
comment on the drawing or to 
b l hi i O
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  .. والنكتة الكاريكاتير بين فرق هناك بأن نتفق دعنا
  خالل من التشكيلي الفن على يعتمد الكاريكاتير أن حيث

  .. يرسم ال يكتب ما” : لي المأثور القول وأيضاً التكوين
  سواء( بالكاريكاتير يسمى ما فمعظم ،“يكتب ال يرسم وما
 نكت الحقيقة في هي )العربية أو المحلية الساحة على

be a laughing caricature .. On 
the contrary .. Caricature 
laughed at him by the reader is 
not considered caricature .. 
Let's say that the caricature is 

smile mentality + message ييي)ربيويى
  البد أو الرسم على التعليق لتفصيل لفظية نكت أو هابطة
  .. العكس بل .. الكاريكاتير على اإلضحاك من

 كاريكاتير يعتبر فال القارئ عليه ضحك إذا الكاريكاتير
  رسالة + ذهنية ابتسامة = الكاريكاتير أن نقول فدعنا ..
..

= smile mentality + message ..
We hope in 2012 the 
emergence a lot of caricature 
without comment to be a link 
with the West to understand 
each other

 تعليق بدون الكاريكاتير ظهور ٢٠١٢ عام في نتمنى
 يفهم لكي الغرب مع اتصال حلقة هناك يكون حتى بكثرة
.اآلخر منا كل

عفت
  الكاريكاتير رسام

each other.
EFFAT
Cartoonist - Egypt

No. 60, Golnabi(ketabi) St.,Shariati Ave. 
Tehran, I.R.Iran Tel/Fax:(+98 21)2868600

info@irancartoon.com
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  Revolutions Caricature كاريكاتري الثورة
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Ahmed Geassa - Egypt

Omar Al Abdallat – Jordan EFFAT– Egypt
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ا  هومايون عبد الرحيمي ـ إيران ا  ال  إ
بطهران ـ إيران،   ١٩٧٠ولد في 

وبدأ في  . ودرس في مجال الحسابات
نشر أعماله الكاريكاتورية ببعض 

، واشترك ١٩٩٣الصحف اإليرانية منذ  ، واشترك ١٩٩٣الصحف اإليرانية منذ 
.في بعض المعارض الدولية

Eff t f b k
http://www.facebook.com/pages/Effat-Cartoons/219270538102301

Effat on facebook
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  Humor Caricature كاريكاتري املـــــرح

Yasser Abeadou - EgyptSami Almak – Sudan 

Ahmed Tantawy - Egypt

Ahmed A Naeem - EgyptAhmed A. Naeem - Egypt
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From dictatorship to democracy !!
!!يناير  ٢٥من الديكتاتورية إىل دميقراطية ثورة  !!يناير  ٢٥من الديكتاتورية إىل دميقراطية ثورة 

 وأعذروني ... امسحوا يل 
قالوا ال نريد ديكتاتورية الفرد الواحد  ... لي اسمحوا 

قالوا ثورة حرية وعدالة اجتماعية ضد الديكتاتورية .. 
فما معنى  .. قالوا الشعب يريد الديمقراطية .. والفساد 

؟ ؟..الديكتاتورية الديمقراطية معنى وما..وما

Let me … & Excuse me
Let me ... They said “don’t want a one-man 
dictatorship” .. They said a revolution of freedom 
and social justice against dictatorship and 
corruption .. They said the people want democracy .. 
What is the meaning of dictatorship? .. What is the  وما..وما معنى الديمقراطية ؟.. الديكتاتورية ؟

الديكتاتورية هي حكم الفرد وحده .. الفرق بينهما ؟ 
والديمقراطية كما .. ويستبد وال يستمع لقول الحق أبداً 

..  نعلم هي الشورى في الرأي والحرية في التعبير 
يناير انتهت ديكتاتورية الفرد  ٢٥ولكننا وجدنا بعد 

..  الواحد على حد القول واستبدلت بديكتاتورية الميدان 
ساكنيها عليها أطلقوا كما الثورة هلميدان ولكن

g p
meaning of democracy? .. What is the difference 
between them? .. Dictatorship is the rule of the 
individual alone, and fret and do not listen to never 
tell the truth .. And democracy as we know, is the 
Shura Council of opinion and freedom of expression 
.. But we found after the dictatorship ended in 
January 25 per capita on the extent of saying and 
replaced by the dictatorship of the field .. Revolution ولكن هل..ميدان الثورة كما أطلقوا عليها ساكنيها

فدعونا .. ال أظن ذلك .. الميدان هو رأي الشعب كله 
..  الثورة ما تبني األوطان وال تدمرها .. نتكلم صراحة 

إننا لسنا في حاجة  .. ولكن ما نراه هو تدمير لوطننا 
بل إننا في حاجة  .. لثورة على الديكتاتورية والفساد 

إلى ثورة أخالقية أوالً على أنفسنا لكي ننجح في  
اد الف عل تنا ةثو ثو ه ادة يا اطية فالديمق

p y p
Square is also fired by residents .. But the field is 
the opinion of all the people .. I do not think so .. Let 
us speak frankly .. The revolution is adopted 
homelands and destroy .. But what we see is the 
destruction of our nation .. We do not need to revolt 
against the dictatorship and corruption .. Rather, we 
need a moral revolution first on ourselves in order to 
succeed in our revolution against corruption .. فالديمقراطية يا سادة هي ثورة.. ثورتنا على الفساد 

..  وأعذروني .. لألخالق أوالً وليست تدمير وطننا 
..  فواصل ونلتقي بعد الفاصل إن كان في العمر 

واآدمحمد 

succeed in our revolution against corruption .. 
Democracy is, gentlemen, is the first revolution of 
morality and not the destruction of our country .. 
And meet after the break if it breaks in a lifetime … 
And excuse me .. 
M. Waked

بيـــان
الكاريكاتير منظمات اتحاد عن والصادرة اإلليكترونية الفراعنة مجلة إدارة هذا)الفيكو(تحذر مع المرفق شعارها استغالل أو استخدام أحقية بعدم مصر فرع ير ري ن ا  ا ر  ي وا رو ي را اإل ج ا ار  و(ر إ ي ا )ا ع ه ق  ر ره ا الل  ام أو ا ي ا م أ ر ب رع 

وفي الفترة ... الخ وهذا الشعار ملك لمجلة الفراعنة للكاريكاتير قانونيا وبالمستندات ... التحذير في أي مطبوعات أو آتب أو مجالت أو نشرات دورية 
لقانونية تجاه ت ااألخيرة لوحظ أنه تم استخدام الشعار الخاص بمجلة الفراعنة في بعض الكتب والمجالت لذا لزم التنويه بأن إدارة المجلة ستتخذ اإلجراءا

وأيضًا تنبه إدارة مجلة الفراعنة بأنها غير مسئولة نهائيًا عن استخدام هذا الشعار على أي مطبوعات أو آتب غير مجلة الفراعنة  ... استخدام هذا الشعار 
للكاريكاتير

إدارة مجلة الفراعنة اإلليكترونية للكاريكاتير 
Statement

Management  of the Pharaohs electronic magazine which issued by the FEDERATION OF CARTOONISTS 
ORGANISATIONS (FECO) EGYPT  warns shall not be eligible to use or exploit its logo that came with this 
warning in any publications or books or magazines or daily issues ... Etc. The logo is the property of the Pharaohs 
electronic magazine of cartoons, and legal documents ... Recently, it was noted that the use of the logo on the 
magazine Pharaohs in some books and magazines, so necessary to note that the Management of the Pharaohs 
electronic magazine will take legal action against the use of this logo ... And also alert the management of the 
Pharaohs as a magazine once and is not responsible for the use of this logo on any publications or books is not the 
Pharaohs of the cartoons magazine.
Management of magazine

Chief-in-Editor
Mohamed Effat Ismail

President FECO of EGYPT
Managing Director

M. A. Waked

for  Contact & correspondence: 
info@effatcartoon.com

effatcartoon@hotmail.com  
Tel/fax: (202) 22053898 - 201003383750

Management  of magazine


