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وداعاً ... حممد شديد 
ا  ش  ل الف قا ا ال )    اهللا(ل 

Mohamed Shedeed.. Goodbye 
f fi h i h d Sh d d ) ..  رحمه اهللا(رحل عنا المقاتل الفنان محمد شديد 

..  والذي عمل في مجال الكاريكاتير زمناً كبيراً 
..  وكان من المشاركين في حرب أكتوبر المجيدة 

فهي  .. ويعتبر من الرسامين المتميزين بريشتهم 
..كالطلقات النارية في التعبير 

عرفته منذ سنين طويلة واشترك في في عدة معارض  
أ

Left us great fighter artist Mohammed Shedeed 
(may God have mercy on him) .. Who worked in 
the field of caricature for so great .. The 
participants in the glorious October War .. And 
is one of the outstanding Distinguished 
cartoonists .. It shots firearms in the expression.
I have known for many years and participated in 

كما أنه عضو ... دولية ومحلية ومسابقات مختلفة 
الفيكو (باتحاد منظمات الكاريكاتير ـ مصر 

الحكيمة .. وكان يمتاز بالكلمات القليلة ) .. المصري
.والرسومات المعبرة في نفس الوقت.. 

رحم اهللا أخي وصديقي الفنان محمد شديد
عفت

several international exhibitions and 
competitions in different local and international. 
he is also a member of the Federation of 
Organizations Cartoonists Egypt (FECO 
Egyptian Group) .. The advantage of few words 
.. Wise .. Graphics and expressive at the same 
time, God bless my brother and my friend, great 

رئيس الفيكو المصري

عادي خبر خاصليس مصري شجن ولكنه

وفاة فنان كاريكاتري مصري  ... حممد شديد 
Not ordinary news But Egyptian special sadden

artist Mohamed
Effat
President of FECO Group of Egypt

..  ولكنه شجن مصري خاص .. ليس خبر عادي 
وعندما يكون فنان بسيط لم يسعى للشهرة بقدر سعيه 

أنه الفنان محمد شديد صاحب البشرة .. الدائم للتواجد 
عاش رجل منضبط .. السمراء بطين طمي النيل 

شارك بالسالح وخاض حروب  .. لطبيعته العسكرية 
..  وعندما استراح من الخدمة .. مصر على الجبهة 

الفن ة عل القل شة ال اناضل

Not ordinary news .. But Egyptian special sadden .. 
And when he is a simple artist, not seek to fame as 
far as his permanent presence .. That the artist 
Mohamed Shdeed, very dark-skinned ventricular 
Nile silt .. A man has lived a disciplined nature of the 
military .. Involved with weapons and fought wars 
of Egypt on the front .. When the rest of the service 

Struggled pen and pencil art on the front راح يرسم .. ناضل بالريشة والقلم على جبهة الفن
البديل .. التعاون .. بخطوط بسيطة في جرائد الوطن 

لم  .. ومجلة كاريكاتير .. جريدة األحرار.. المسائية .. 
يسعى ألن يكون فنان كاريكاتير يشار له بالبنان ولكنه 

شارك في مسابقات  .. كان يسعى لكي يقول رأيه فقط 
مصرية واهتم بالكاريكاتير الدعائي المصاحب للحمالت 

خ كالت ال ا ةالز األ كتنظ أ

.. Struggled pen and pencil art on the front .. 
Claimed the draws simple lines in the newspapers : 
El-Watan  .. El-Taaouen .. El-Badeel  .. El-Massaeia  
..  El-Ahrar newspaper .. The Caricature Magazine 
..  Not seeking to be a comics artist referred to as 
stigmatized, but he was trying to say his opinion 
only .. Participated in the competitions and is 
i t t d i E ti i t d أدرك .. تنظيم األسرة .. الزواج المبكر .. ـ التدخين

أنه أمام فن بسيط يستطيع أن يصل بالرسالة إلى أبسط 
ومات أشد رغبة في التواجد  .. عاش شديد .. الناس 

رحم اهللا الفنان
أحمد عبد النعيم 

رئيس قسم الكاريكاتير بجريدة المسائية

interested in Egyptian caricature propaganda 
campaigns associated with smoking .. Early 
marriage .. Family planning .. he understand that 
before the art of a simple message can be up to the 
most simple people .. He lived too .. And died in the 
presence of the desire of the most ..

God bless the artistم
مؤسسة أخبار اليوم

وعضو الفيكو المصري
Ahmed Abdel Naeem
Head of the evening newspaper cartoon
Akhbar Elyoum Establishment 
Member of the Egypt FECO Group
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Ismail Kar in Iran إمساعيل كار يف أيران
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Ismail Kar in Iran إمساعيل كار يف أيران

إسماعيل كار 
ان مع رحيم بإيرانإ

Ismail Kar with 
Rahim in Iran

إسماعيل كار 
مع رحيم وبعض 
الفنانين الشبان  
ان إ ف بمتحف بإيرانت
Ismail Kar 

with Rahim 
and some 
of young 

cartoonistscartoonists 
in museum 

at Iran

http://www.facebook.com/pages/Effat-Cartoons/219270538102301

Effat on facebook
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I will not fear 

فاإلسالم حيميني.. لن أخاف منك 
هناك ولكن أحيانًا بالعين يري ال قد شيئين بين الفاصل  I will not fearالحد

you ... Islam 
is protect me

الحد الفاصل بين شيئين قد ال يري بالعين أحيانا ولكن هناك
حدود فاصلة بين األشياء نحسها بقلوبنا وال نراها وخاصة  
فيما يتعلق باألمور الدينية نجد قلوبنا هي التي تري وتؤمن 

.  وتحس 
لقد جاءت االنتخابات المصرية آخطوة أولي في طريق 

نتمنى أن يكون خيرًا علي الشعب المصري وعلي مصرنا 
له ديمقراط اختبار أول ف الشعب نجح علفقد متدافعًا

The boundary between two things does not see by eye 
sometimes, but there are boundaries between things we 
feeling it by our hearts and do not see it, especially with متدافعا عليفقد نجح الشعب في أول اختبار ديمقراطي له

صناديق االنتخاب ليختار ممثليه ونجح الشعب نجاحًا باهرًا 
للمرحلة   وسقط خداع النظام السابق فقد أظهرت النتائج

األولي فوزًا للتيارات الدينية وغير الدينية مع اختالف 
النسب بتفوق التيار اإلسالمي 

لقد جعل البعض من األخوان والسلفيين فزاعات للشعب 
هذا أخاف ال قبط ي آ أنا القبط ديدًا ت ي ال

feeling it by our hearts and do not see it, especially with 
regard to religious matters, we find our hearts which see and 
believe and feel. The Egyptian elections coming as a first 
step in the way of hope that something good will on the 
people of Egypt, on our Egyptian, the people success in the 
first test of a democratic him scramble to the polls to elect 
their representatives and the people succeeded a great 
success and fell to deceive the former regime, the results 
h d f h fi i f h f li i d المصري وتحديدا القبطي وأنا آمصري قبطي ال أخاف هذا

فليس آل األخوان وليس السلفيون جميعهم .. أو ذاك 
آارهين لآلخر وقلوبهم غليظة فمن ينادي بتطبيق شرع اهللا 

. سوف يحترم شرع اهللا وينفذ ما جاء به 
وطالما نادي اإلسالم بالسماحة وحسن معاملة األخر خاصة 

أهل الكتاب وأوصي بقبط مصر خاصة وقد جاء بالقرآن 
نه ت ل ال ال فإ ًا ا ت ئنًا ط قل ل ا الك

showed for the first stage win of the currents of religious and 
non-religious with different ratios superiority of the Islamic 
movement. That some of the Brotherhood and the Salafis 
made scares for the Egyptian people, particularly the Coptic 
and me as a Egyptian Coptic do not fear this or that .. Not all 
the brothers and not all Salafis hate the other and their hearts 
hardened, it calls for the application of the law of God will 
honor God's law and implement what it says. As long as the الكريم ما يجعل قلبي مطمئنا تماما فإسالم المسلم وتدينه

يحمي القبطي فال خوف من هذا أو ذاك فشرع اهللا يحميني 
.  آقبطي مصري 

وشتان بين أن تكون منافسًا أو وليًا فعندما يكون المسلم 
منافس للقبطي في انتخابات أو عمل أو خالفه قد تحدث 

ولكن .. تجاوزات من أحدهما أو آالهما في إطار محدود 
ل ل ال فإ ط ق ل ًا ل ق ال ل ال ك ا

honor God s law and implement what it says. As long as the 
Islam with generosity calls to good treatment of the other, 
specially people of the book and recommend of Egypt 
Coptic especially, the Qur'an is what makes my heart very 
reassuring that the Muslim and his religiousness protects the 
Coptic, there is no fear of this or that, the God Sharia protect 
me as a Egyptian Coptic. There is a difference between 
being a competitor or a crown, when the Muslim should be a 

i f h C i i h l i h k h عندما يكون المسلم الحق وليًا علي قبطي فإسالمه لن يجعله
يجور أو يهضم أو يظلم أو يحكم بغير شرع اهللا علي هذا 

القبطي بل سيراعي حقوقه وسالمته وهذا في حد ذاته 
. العدل الذي نتمناه 

فالمواطنة ستكون نابعة من سماحة الدين وشرعه وإعطاء 
آل ذي حق حقه في ظل دين يدعو للسماحة والحب وحسن 

ً

competitor of the Coptic in the elections or the work or other 
irregularities may occur from one or both in the context of 
limited .. But when the right Muslim to be recognized as a 
crown on a Coptic, The conversion to Islam will not make it 
Ligure or digested or wrongs or otherwise governing the law 
of God on this Coptic, but will take into account the rights 
and safety and this in itself is justice, which we hope.
Citizenship will be derived from the tolerance of religion and

المعاملة والعدل بعيدًا عن غباء السياسة وغباء بعض
الساسة أو غير المدرآين لحجم مسئوليتهم عن غيرهم أو 

.  األخر 
فأهًال وسهًال بأي تيار ديني يحكم مصر وأهال وسهًال بكل 

.من سيحكم فنحن ال نخاف أحد ألن اإلسالم يحمينا 
 مصر ـ مرقص لويد طـارق

Citizenship will be derived from the tolerance of religion and 
laws and to give everyone his rights under the religion calls 
for tolerance, love and good treatment and justice away from 
the stupidity of politics and politicians, or the stupidity of 
some who are unaware of the size of their responsibility for 
others or the other. Welcome to any religious movement 
ruled Egypt and welcome to all of the judge, we are not 
afraid of Islam because The Islam protects us.
T k L id M k E tTarek Louid Morkos – Egypt
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Cartoons
كــــــــاريكـــــاتري

Hossein Kazem - Iran CartoonsHossein Kazem - Iran

Samaaaah Farouk - Egypt

Yasser  Abeadou - Egypt
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What's going on in Egypt ? ما الذي جيري يف مصر ؟

كم مرة سمعنا هذا السؤال؟ ..ما الذي يجري في مصر بالدنا؟؟ 
أو شاشة ..وكم تردد صداه داخلنا كلما طالعنا جريدة ..

وال عجب  فإن تكرار األحداث يجعل السؤال أكثر ..تلفاز
وتتراكم األحداث فترسم عالمة استفهام عمالقة عن ..إلحاحاً

وقد عايننا جميعاً تفاصيل هذا الواقع من ..حقيقة الذي يجري 

What's going on in Egypt, our country?? .. How many times have 
we heard this question? .. And how much echoed within us 
whenever we read newspaper or TV screen .. .. No wonder, the 
repetition of events makes the question more urgent .. one by one 
events and accumulate a giant question mark about the fact that 
being .. And we has view all the details of this fact strikes here .. 

ومواجهات طائفية متكررة ..هناك  وإعتصامات..إضرابات هنا 
ومصادمات ..يخيم خاللها شبح الحرب األهلية على البالد  

دامية غير معلومة الهدف بين أفراد الشرطة ومواطنين  يروح 
كل ذلك وسط ترسانة أسلحة ..ضحيتها العشرات على مدار أيام 

وال ..تروج تجارتها بين أفراد شعب مسالم خالل ظرف خطير 
ورغم كل هذه األحداث وأسبابها ..وبنا  بهانعلم من الذي  يتاجر 

هي أننا ..الغامضة  فإننا ال يمكن أن نغفل عن حقيقة ظاهرة 

g
and sit-ins there .. and frequent sectarian clashes which looms the 
specter of civil war on the country .. and bloody clashes between 
the unknown target of police and citizens take the lives of dozens 
for days .. All of this amid an arsenal of weapons of promoting 
trade between members of a peaceful people, through 
circumstances not serious .. know who traded in, and us .. and in 
spite of all these events and their causes mysterious we can not 
overlook the fact that the phenomenon .. is that we are ي

مقبلون على تحول ديمقراطي مفروض أنه سيكفل لنا حياة نيابية 
.  نأمل جميعاً فيما تحمله من قيم التعددية والتنوع

تشهد وعياً غير ) والعربية أيضاً(الشك أن الحالة المصرية 
فالشباب قد صاروا قوة دافعة في المسار السياسي الذي ..مسبوق

إال أن ذلك كله لم ..ازداد سخونة بما يحويه من زخم وسجال
وراحت ..يمنع ظهور غيوم احتلت سماء مصر ما بعد الثورة 

من ..تحجب عن األعين إيجابيات الثورة العظيمة ومكتسباتها

embarking on a democratic transition is imposed that will ensure 
our parliamentary life we   all hope it carries on the values of 
pluralism and diversity.
There is no doubt that the situation of Egyptian (and Arab as 
also) is witnessing awareness is unprecedented .. Young people 
may have become a driving force in the political track, which 
grew hotter, including its content of momentum and debate .. but 
all this did not prevent the appearance of clouds occupied the 
ki f E t ft th l ti d b t b th

إ
لتضع مكانها شقاقاً ..حرية وعدالة مقترنين بعمل دءوب صادق 

مصحوبين بنزق ورغبة في هدم المعبد على من ..وفوضى 
!!!فيه

وقد يفترض البعض أن هناك أيدي سوداء ترسل هذه الغيوم إلى 
وهو إفتراض يستند .سمائنا لتتالعب بمقدراتنا وتعبث بأفكارنا 

ألن شواهد التاريخ ومعالم الجغرافيا قد " ..العبرة التاريخية"إلى 
أكدت على  دور مصر في عملية توازنات القوى في المنطقة 

skies of Egypt after the revolution .. and began to obscure the 
advantages of sight the great revolution and its gains .. of 
freedom and justice coupled closely questioned honest .. place to 
put a rift and chaos .. accompanied testily and a desire to 
demolish the temple of it!!!
The assumption is that there are the hands of black send these 
clouds to the skies to manipulate our destined and playing in our 
thoughts. An assumption based on the "lesson" historic .. because 
the evidence of history and features of geography have ي وى ز و ي ي ر ور ى

وليس أدل على ذلك من مقولة نُسبت لنابليون بونابرت تقول 
وأن بإمكان الذي  يحكمها أن يغير ..أن مصر أهم بلد في الدنيا:"

ومن ثم فال يمكن أن نصف هذا االفتراض إغراقاً في ".التاريخ
كما ال يمكن أن يدفعنا ذلك إلى نفي المسئولية ..نظرية المؤامرة

الوخيمة أو  " الغيوم"عن السلطة في تجنيب البالد عواقب هذه 
أفراداً وجماعات (للمواطنيين " المسئولية الجماعية" تجاهل
في تصعيد األحداث وإنفجارها فضالً عن اإلنسياق ) وأحزاباً

the evidence of history and features of geography have 
emphasized the role of Egypt in the process of balance of power 
in the region, not least because of the saying attributed Napoleon 
Bonaparte said: "Egypt is the most important country in the 
world .. and that can be governed by the change history." and 
consequently can not be dumping half of this assumption in the 
theory of conspiracy .. and can not lead us to deny responsibility 
for the spare power in the country consequences of these 
"clouds" severe or ignore the "collective responsibility" for the في تصعيد األحداث وإنفجارها فضال عن اإلنسياق ) وأحزابا

واالستسالم لما تجره هذه األحداث من ..ورائها على غير هدى 
..يعم البالد ويضر العباد..خراب 

غير أن ثمة أمر واحد ال يزال بريقه يسطع خلف كل تلك الغيوم 
الذي ..ذاك هو األمل في شعب مصر العظيم ..والحجب 

نظاماً عاتياً جثم على   - في أيام معدودات  - استطاع أن يقوض 
نعم هو األمل الذي يحدونا ليصنع ..الصدور عقوداً من السنين 

إنه وترفع شأننا مننا عقوالً ناهضة وسواعد فتية تبن مجدنا 

g p y
citizens (individuals, groups and parties) in the escalation of 
events, and they explode, as well as behind the drifting aimlessly 
.. and surrender to these events is drawn from the devastation of 
the country prevail .. and harm the subjects ..
However, there is one thing still sparkle shines behind all those 
clouds and blocking .. that is the hope in the great people of 
Egypt .. which could undermine - in a few days - a system 
tyrannical  perch survive decades of years .. Yes it is our hope to 

إنه ..وترفع شأننا ..مننا عقوال ناهضة وسواعد فتية تبني مجدنا 
األمل في أن يتبصر شعبنا طريقه فيبدد الظالم وينشر في أرجاء 

قبل ..من ألوف السنين   بهالدنيا علماً وحضارة مثلما كان العهد 
...وتتغير األحوال ..أن يدور الزمان 

 أبوعامرمجيب الرحمن 

make the minds from us wings and rising young glory .. adopt 
and raise us alone .. he hope to gain insight in the way of our 
people disperse darkness and spreads throughout the world in 
knowledge and civilization, as was the era of its thousands of 
years before going on .. time .. and things will change ...
Mougeeb Elrahman Abou Amer
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Islamic .. But not religious  وليست دينية... إسالمية

أ  وأعذروني ... امسحوا يل 
 دينية أو علمانية تكون لماذا .. صراحة أقولها ... لي اسمحوا
  من الكثيرون يخاف ولماذا ... إسالمية مدنية دولة وليست
  ... دينية دولة إلى اللفظي معناها ويحولون اإلسالمية الدولة

 الديني للمفهوم رجعنا وإذا ... المعنيين بين مختلف فالمفهوم
  الوسطى العصور في الدينية بالدولة شبيهة ستكون أنها فسنجد
ا اأ اآآانند نال ننأنهتقدًاطد

Let me … & Excuse me
Let me ... I say it openly .. Why are secular or religious, not an 
Islamic civil state ... And why many people are afraid of Islamic 
state and remit to the verbal meaning of a religious state ... 
Understanding between the various stakeholders ... If we go back 

منمعينأنهمعتقدامسيطر ديني الحاآمآانعندمابأوروبا
 يتحكم أن يستطيع فأنه وبالتالي ... نافذة وأحكامه .. اإلله قبل
 ذآر وقد ... السماوية للشرائع وليست الشخصية لرغباته وفقًا
  واحد فرد على تعتمد والتي الدينية الدولة سلبيات التاريخ لنا

 المعنى اختالف ولكن ... الدولة في األوحد الرجل يمثل
 يحتاجه ما هو اإلسالمية المدنية للدولة بالنسبة الجوهري
اإلسالميةالدولةأنلناتبينفلقدالوقتهذافيالكثيرون

to the concept of religious, we will find it will be similar to the 
state of religion in the Middle Ages when Europe was dominated 
by the ruling religious belief that given by God .. And 
implementing its provisions ... And therefore it can be controlled 
according to his wishes, not for the laws of the heavenly ... Has 
reminded us that history and cons of a religious state based on 
one individual is the only man in the country ... But the meaning 
is different is essential for the State Islamic civil is what is 
needed by many in this time ... It has shown us that the Islamic اإلسالميةالدولةأنلناتبين فلقد ... الوقتهذافيالكثيرون

  تحاسب التي السماوية الشرائع على األول المقام في تعتمد
 آما فيحاسب الحاآم أخطأ فأن ... السواء على والمحكوم الحاآم
 تكفل اإلسالمية والدولة .. أخطاءه على المحكوم يحاسب
 لنا دليل وخير ... السماوية الكتب أهل لجميع الواجبة الحماية
  وبعض ... الراشدين الخلفاء عهد في اإلسالمية الدولة فترة
 والعباسي األموي العصر عهد أوائل في اإلسالمية الدولة

state based primarily on the divine law be held accountable by 
the ruling and the ruled alike ...
The ruling was wrong and held accountable accountable
sentenced to mistakes .. And the Islamic State to ensure the 
protection due to all the people of holy books ... The best proof 
to us the Islamic state during the reign of the Caliphs ... Some of 
the Islamic State in the early days of the Umayyad and Abbasid 
and Andalusian .. We must go back to the memory back and 
know that all of the experience of developed countries in 
econom ind str science and technolog b t came from and   أن ونعلم الوراء إلى بالذاآرة نعود أن ويجب .. واألندلسي

 والصناعة االقتصاد في المتقدمة الدول اآتسبته ما جميع
 من سابقا وتعلمهم تقربهم من جاءت إنما وتكنولوجيا وعلوم
  النفوس ولوال ... األندلسية الدولة وآخرها اإلسالمية الدول
 لكان بهم والمحيطين الموالين وبعض الحكام لبعض السيئة
  دولة تكون بأن البعض يطالب لماذا وأيضًا .. آخر شأن للعرب
ة ال ةأل ان نعل لن ةهذهأنن لحلناألنظ فت

economy, industry, science and technology, but came from and 
bring them closer to their learning of the former Islamic countries 
and the most recent state Andalusian ... Were it not for the souls 
of some of the bad rulers and some loyalists and those around 
them to the Arabs is something else .. And also why some people 
call that state to be liberal or secular and we know that these 
systems will not fit in the Egyptian society, or the east .. We are 
our habits and traditions we have gained over the centuries .. 
Our customs and traditions inherited from all the apostles and 
prophets sent multiple messages of divine And all the heavenly فيتصلحلناألنظمةهذه أن نعلم ونحنعلمانيةأوليبرالية

 وتقاليد عادات لنا فنحن .. الشرقي أو المصري المجتمع
 من مكتسبة وتقاليدنا فعاداتنا .. العصور مر على اآتسبناها

  .. متعددة سماوية برساالت المرسلين واألنبياء الرسل جميع
 األوسط الشرق في السماوية الرسالة عليهم أنزلت وجميعهم

 .. بالعالم مكان أي في أنزلت سماوية برسالة نسمع ولم فقط
الشيوعيةثمالملكيةجربنامامثلالدولةهذهنجربالولماذا

prophets sent multiple messages of divine .. And all the heavenly 
message was revealed to them in the Middle East only hear the 
divine message was revealed anywhere in the world .. Why not 
try this state such as property and then we tried communism and 
capitalism and authoritarian openness ... And everyone knows 
that it came well aware that if they did not lead their duty as 
revealed Bacharaúa heavenly Vsikzv their history to the worst 
place for them as it was ex .. Let them know very well that the 
Egyptian people knew the taste of freedom and throw fear into 
the dustbin of history ...
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يميجرب  ل وجربو يو
 أن الجميع وليعلم ... االستبدادية ثم االنفتاحية الرأسمالية ثم
  أنزلت آما واجبهم يؤديا لم إذا إنهم جيدا يعلمون جاءوا من

 آما مكان أسوأ إلى التاريخ بهم فسيقذف السماوية بالشرائع
  عرف المصري الشعب أن جيدا وليعلموا .. لهم السابقون آان
  ... التاريخ مهمالت سلة في الخوف ورمي الحرية طعم

  المصري الشعب غضب من وليحذروا جيدا فليعملوا
ذ أ

the dustbin of history ...
And to work well but beware From the wrath of the Egyptian 
people .. And excuse me

M. Waked
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