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املؤمتر الثاني والعشرون للكاريكاتري 
2011بأمادور ـ الربتغال 

The 22nd International 
Festival of Comics/Cartoons 

of Amador BD 2011

  الكرامة
يمكن أن يكون ببساطة شديدة  . تعبر عن مفهوم الكرامة م

السؤال ! 0ط استبدال من قبل . تقويض الكلمة: هذا ما آل 
وسيتم قراءة الرسالة محسوسة  . ، إلى جانب هتافي

والذي، مع ذلك، يقف رسالتين : باعتباره رأسا على عقب 
ألن فاز  . في وقت الحق، وبالفعل رأسا على الكتفين

تتطلب نقطة . الشكوى. مدعيا! الكرامة، بما في ذلك البكاء
غالبا ما يستخدم هذا النوع من    لغة الكوميديا . في الثانية ي يي ي نو وع م ي

االتصال  . الوعي. التمارين كأداة رمزية االنسحاب
مموهة؛ حيلة الضروري بشكل متزايد، والحق والذي 

أصبح يوميا أكثر من الصعب القول واستخالص الشكاوى 
من االعتداء التي يرتكبها أولئك الذين سيكون كنت تعتقد 

نظرا ألنه غير قانوني أو ... أنك يمكن أن يسرق بصدق
ألن الكرامة بينما الراحية الشرف . ال يجد المرء بها به ر ريج ي ر بي ر ن

، وأزمة )للدفاع عن النفس، وغيرها(االحترام . والحشمة
العملة ، ورفع قيمة العملة في حاجة إلى االهتمام فورا

جوزيه أوليفرا
رئيس الفيكو البرتغالي

رئيس جمعية الكاريكاتير بالبرتغال
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EFFAT in Portugal عفت يف الربتغال
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EFFAT in Portugal عفت يف الربتغال
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No. 60, Golnabi(ketabi) St.,Shariati Ave. 
Tehran, I.R.Iran Tel/Fax:(+98 21)2868600

info@irancartoon.com
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We are not better 
than sheep delirious لسنا أفضل من هذي اخلرفان

Wفه تعرف  لسنا أفضل من هذي الخرفان  b h h d li i Th فهي تعرف ... لسنا أفضل من هذي الخرفان 
...  وكسوة للعريان ... لحم للجوعان ... مصيرها 

صمتنا عن ... أما نحن فصمتنا صمت الحمالن 
...  ورضينا بأقل من الفتات ... الذل سنوات 

وأشار لنا بسكين ... وساقنا الراعي نحو الهاوية 
...  وركعنا للراعي ... فجبنا جبن الخائفين ... 

We are not better than sheep delirious ... They 
know the fate ... Meat to hungry ... And clothing 
for the naked ... As for us, the silence ... Silence of 
the Lambs Humiliation in silence for years ... And 
we like the least of crumbs ... The shepherd led us 
toward the abyss ... He pointed out to us with a 
knife ... Fear of cowardice was frightened ... And ين جبن يجب ر ور

وقدره من ... وصرخنا أمين لم نري أنه شاه مثلنا 
ورأيناه مارداً  ... فقد عمانا الخوف ... عملنا 
ونختبئ ليل ... فأخذنا نهابه ونتعرق ... جبارا 
بدأ القطيع  ... وحين واتتنا الشجاعة ... نهارا 
علي وادي  ... فسقطنا من جبل الخوف ... يتفرق 

we bowed for the sponsor ... Secretary and 
screamed ... Don’t see that he is a shah like us ... 
And worth of our work ... Fear made   us do not 
see ... And we saw a giant and mighty ... We took 
predatory and to sweat ... And hiding night and 
day ... When the courage come to us ... Began to 
disperse the herd ... Then full down from Mount ي ي

يلبس  ... وكان في انتظارنا ماردا أخر ... الطمع 
أفكاره تارة  ... وقبعة عسكرية ... جلباباً أبيض 

من ... وتارة عسكرية ... وتارة دينية ... ليبرالية 
يمد يداً  ... أو ناشط مخبول ... حزب محلول 

يقرأ علينا الفاتحة  ... وباألخرى سكين ... بطعام 

fear ... On the valley of greed ... He was waiting 
for us another giant ... Wearing a white robe ... 
The military hat ... His sometimes liberal ... And 
sometimes a religious ... And sometimes military 
... Party of the solution ... Or crazed activist ... 
Holding out a hand with eating ... and a Knife in 
the other hand ...  Reading us in light ... We echo 

Carlos Belem

.آمين... ونحن نردد وراءه ... 
 مصر ـ مرقص لويد طـارق

g g
behind him ... Amen.
Tarek Louid Morkos - Egypt

ياسر عبيدوـ مصر
Yasser Ebeadou - Egypt

حسين آاظم ـ إيران
Hossein Kazem - Iran
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Eid al-Adha by Egyptian Eye’s  عيد األضحى بعيون مصرية
ياسر حسين ـ مصر

Yasser Housien - Egypt

http://www.facebook.com/#!/groups/eltayareltalet/ http://www.facebook.com/pages/Effat-Cartoons/219270538102301

Effat on facebook
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Eid al-Adha by Egyptian Eye’s  عيد األضحى بعيون مصرية
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ص بد ماهر بدر ـ مصراه
Maher Badr - Egypt
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Parties and the national interest      األحزاب واملصلحة الوطنية

أ  وأعذروني ... امسحوا يل 
 نسعى دائما لماذا ... الوراء إلى دائما نعود لماذا ... لي اسمحوا
 من نعاني آنا لقد ... الوطن مصلحة دونما الشخصية للمصالح
 لنفس عدنا ولقد ... المهمشة واألحزاب الواحد الحزب سيطرة
  األحزاب بين واختالفات انقسامات ونجد ... أخرى مرة الدائرة
 ينتمي ال والذي العادي المواطن مصلحة وليس هو مصلحته حول
ةفإذنائتالفأآةأزإل اغلقةدائ ندخل

Let me … & Excuse me
Let me ... Why always go back to back ... Why 
always seek personal interests without the ندخلهامغلقةدائرةفهي...إذن ... ائتالف أو حرآةأوحزبإلى

  األحزاب اختالف أن نعم ... أحد أي نهايتها يعلم وال ... أخرى مرة
 هذه ستعمل هل ولكن ... السلطة في واحد حزب تحكم يمنع

 لحكمة هي ما ... البسيط المواطن مصلحة تحقيق أجل من األحزاب
 المناطق تقسيم خريطة وتغيير الطريقة بهذه االنتخابات تغيير من

 خطوة هناك نعم ... ذلك من فائدة وأي .... للمرشحين بالنسبة
علىأقدرمرشحأيولكنالقوميبالرقماالنتخابوهيإيجابية

always seek personal interests without the 
benefit of the homeland ... We have been 
suffering from a one-party control of the parties 
and marginalized ... And we are back to the 
same circle again ... We find differences and 
divisions between the parties about his interest 
is not the interest of the average citizen and 
who does not belong to a party or movement or علىأقدرمرشحأيولكن...القومي بالرقم االنتخابوهيإيجابية

 العلمانية األنظمة متاهات في دخلنا لقد ... دائرته لخدمة الترشيح
 المواطن تخدم االتجاهات هذه وأي ... والمدنية والليبرالية
 ننظر دائما لماذا ... المصري المصري النظام نجد ولم ... المصري

 أن ... خالصة مصرية أنظمة إلى ننظر وال الوطن خارج أنظمة إلى
  إلى فلننظر ... فوائده من أآثر أضراره ولكن فوائد له الحزبية تعدد

  مهاترات إلى ننظر أن قبل القادمة االنتخابات في أوًال مصريتنا

who does not belong to a party or movement or 
coalition ... So ... They go into a closed circle 
again ... Nor any one knows the end ... Yes, that 
different parties control prevents one party in 
power ... But these parties will work to achieve 
the interests of ordinary citizens ... What is the 
wisdom of changing the election this way and 
change the zoning map for the candidates  ... االنتخابات تلك في بينهم ستحدث التي والمنازعات األحزاب

 وأعذروني ...مصر يا اهللا ولكي
واآد محمد

change the zoning map for the candidates .... 
Any benefit from it ... Yes, there is a positive 
step a number of national election ... But no 
candidate better able to nomination to serve his 
constituency ... We have entered in the maze of 
regulations secular, liberal and civil ... Any of 
these trends serve Egyptian citizens ... We could 

t fi d th E ti i th E tinot find the Egyptian regime, the Egyptian ... 
Why always look at the systems outside the 
home do not look at the systems, an Egyptian ... 
That the multi-party system has benefits but 
harms more than benefits ... Consider our 
Egyptian first in the next election before they 
look to the party quarrels and conflicts that will 
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Chief-in-Editor:
Mohamed Effat Ismail

President FECO of EGYPT
Members of Board

occur in those elections, including ... God with 
you Egypt ... And excuse me
M. Waked
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Ahmed A. Naeem
Hassan Farouk 

Tarek Louid
Yasser Housien
Yasser Ebeadou

Managing Director
M. A. Waked

for  Contact & correspondence: 
info@effatcartoon.com

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


