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EGYPT F E C O

 وشارون   موسوليني األسطورة بين   ” ياسين ”
طـه حسين رئيس مجلس إدارة     /   بقلم 

) ٤ ،    ٣ص   (المعكوكة جريدة 
“Yassien” The Legend between Mussolini & Sharon 

By Taha Houssien chairman of the board of 
El_Maakouka Magazine (page3, 4)

) ٨ص/   (بنويل   روجر  للفنان بروفيل
 يوسفتامربقلم 

Profile for Roger Penwill / England
By Tamer Youssief (page 8)

Raad Khalil - Syrian annour@scs-net.org

mailto:annour@scs-net.org
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Greeting from Tamer Youssef
Vice President of FECO Egypt
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المعكوآةرئيس مجلس إدارة جريدة 

Through Mosolini to Sharon
The date: Monday 22 mars 2004 
The Place: Ghaza 100m between the Islamic 
congregation.
The 1st scene: A disabled old man sitting on his 
wheelchair present a legend with his special features : A 
big head, a white thick beard, small body and his face 
represent a mixture of dignity, purity & tranquillity. He 
symbolized The faith with all its pictures, the faith in 
God, in homeland, his soul is lofty without any body 
except A white dress. .he is the Sheik "Ahmed Yassin" 
The godfather and the founder of Hamas. he was 
arrested & judged by Israel To stay all his life in Prison 
and he had resisted the torture until he was released by 
the mediation of the King of Jordan “Hussien”.
He come out of the mosque after doing his prayer, praise 
his God and an fighter Apachi and a sky without clouds 
and three missiles fired towards a disabled old man tears 
his body to pieces and his praises was dispersed in all 
the sky and was received by the angels and with the 
third missiles the martyrs become 9. the disabled body 
was recovered and have go ahead to the heaven. the 9 
martyrs enter the convoy of light, their souls wings over 
the occupied territory, illuminate the darkness of 
humiliation, overstep all the barrier and the racial 
insulate wall, waste the dream of Sharon with the light 
of their resistance mixed with the voice of "Yassin" "my 
martyrdom isn't the end but it's the begin and their are 
the thousand of Palestinian are ready to die and every 
one will face the death and the clever who die a nice 
death“. Everything is enchained with a expandable 
treaty and they want to finish the struggle at the expense 
of Palestinian but they must know that Palestine is 
property for all the Arab & the Moslems and it is the key 
of the American - Zionist plan to control all the Arab & 
Islamic world. And every enemy have enter & occupied 
the territory of the Arabic nations have exit with 
humiliation.

follow page4

"Yassin" the legend

 وشارون   موسوليني  بين   
م الموافق أول صفر  ٢٠٠٤ مارس ٢٢يوم االثنين  :التاريخ 

.هـ١٤٢٥عام 
.  متر بين المجمع اإلسالمي ومنزل بسيط  ومائةغزة  :المكان 

@@ ßìÿa@ ‡é“¾aZ  شيخ قعيد جاوز السبعين عاماً، جالس على
هو أسطورة مجسدة بمالمحها المتميزة،   .. كرسيه المتحرك 

رأس ضخم ولحية بيضاء كثيفة وجسد ضئيل وعلى وجهه 
اإليمان بكل صورة متجسداً فيه، اإليمان باهللا، بالوطن، روحه 
شامخة ليس لها جسد سوء غطاء أبيض ناصع البياض وثوب 

إنه . . نظيف ووجه مشرب بالحمرة ويلمع بالصفاء والجالل   
الزعيم الروحي لحركة حماس ومؤسسها “ أحمد ياسين”الشيخ  

والذي سبق أن اعتقلته إسرائيل وحكمت عليه بالسجن مدى 
الحياة وصمد أمام التعذيب وتم اإلفراج عنه بوساطة ملك األردن   

خرج من المسجد بعد أداء صالة الفجر . “الملك حسين    ”الراحل    
 وسماء خالية حتى من آباتشيوهو يسبح بحمد اهللا وطائرة 

سحابة وثالثة صواريخ فتاكة يطلقها أبناء األفاعي تجاه شيخ 
 في سماء الكون، تتلقاها  التسابيح البدن وتبعثرت تشظى.. قعيد 

المالئكة في آنية من نور ومع الصاروخ الثالث كبر طابور  
الشهداء، صاروا تسعة، وتعافى البدن وانطلق راجالً إلى السماء      

بل ..  وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتاً  ”حيث وعد اهللا 
يدخل الشهداء التسعة موكب النور    .. “أحياء عند ربهم يرزقون

تحلق أرواحهم فوق األرض المحتلة يضيئون ظلمة المهانة،  
يتخطون كل الحواجز وأسوار الجدار العازل العنصري، يبددون        

إن ”حلم شارون بنور المقاومة ممزوجاً بصوت ياسين 
بل هو بدايتها وهناك اآلالف .. استشهادي ليس بنهاية المطاف  

..   من الفلسطينيين  مستعدون للشهادة، والموت مكتوب علينا 
فكل شيء مكبل باتفاقيات  ““  حلوةموتة”والشاطر الذي يموت  

مطاطة وأنهم يريدون إنهاء الصراع على حساب الشعب 
الفلسطينيي ومقدساته، علماً بأن فلسطين ملكاً للعرب والمسلمين   
جميعاً وهي المفتاح للمخطط الصهيوني األمريكي للسيطرة على    

وكل عدو دخل واحتل أراضي .. العالم العربي واإلسالمي  
.. األمة العربية واإلسالمية خرج منها ذليالً

@@ ðäbrÜa@ ‡é“¾aZ   الجنس البشري آله استنكر تلك الجريمة  
اغتيال الشيخ أحمد ياسين، أما الجنس الغير بشري قام   ”الحمقاء  

بتهنئة القتلة من الجيش اإلسرائيلي وبكل فخر يعلن شارون إن   
إسرائيل قد تمكنت من القضاء على الخطر الذي يهددها وإن آل       

.مواطن إسرائيلي بات قادرًا على ممارسة حياته اآلن  
 ٤                                             تابع ص 

Taha Houssien
Chairman of the Board 

Of Al_Maakuka Journal
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Tehefax: 202-3461475
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3rd scene: manifestation, in all the region of Palestine 
and in many capitals in the world, condemn and censure this 
crime. and the American Veto prevent the condemnation of 
Israel.. while the Israelian is sitting in there homes afraid of 
the reaction.
where is the Victory Mr Sharon? And who is 

the victorious??
Mr sharon & the rigorous Zionists avoids this question. since 
the government of Sharon, he declare that he will crush the 
resistance and he will impose the Israelian view upon 
everyone and he begin destroy the Palestinian buildings and 
the arable lands beside a series of assassinations... all this 
crimes have leaded to the Palestinian reactions and to 
revenge and sacrifice them self into Israel. Sharon and the 
Zionists think that they have destroy the last wall of the 
revolt but everyone like "Yassin" become a symbol of 
inspiration to the others like the example of "Omr Mokhtar" 
when he was executed in front of the leaders of tribes in 
Libya. this scene is become a motive to turn all the Libyan 
lands to a flame under the foots of Mussolini who have 
dreamed to restore the Romanian glory in the middle East 
similar to Sharon and the dream of the big American -
Zionist  middle East.        “Translated by: Walid Waked”

@bî@Šb—näýa@aˆg@æîc6à@@_çìŠb’@@A
@_çì‹—nå¾a@âè@æàì@A

هذا السؤال يهرب منه شارون والمتشردون الصهاينة، فمنذ  
 أعلن أنه قادم بحل ٢٠٠١وصول شارون للحكم في فبراير 

نهائي يطحن ويسحق رجال المقاومة ويفرض رؤية إسرائيل    
وبدأ في مزيد من االعتداءات الصهيونية من قتل . على الجميع

األبرياء  وهدم المنازل وتجريف األراضي الزراعية وتدمير 
 لشعب فلسطين األعزل، باإلضافة إلى سلسلة   التحتيةالبنية 

االغتياالت والتي أعلن الصهاينة عنها والتي لم يعلن عنها 
كل هذه الجرائم الصهيونية أدت إلى رد الفعل    . أيضاً

الفلسطيني والعمليات الفدائية المؤلمة داخل الكيان الصهيوني      
 المحصن أشدودأخرها العملية المزدوجة في قلب ميناء  

..عسكرياً
شارون وعصابة الصهاينة يتصورون أنهم قضوا على الحائط 
األخير في بناء االنتفاضة والحقيقة إن كل من شابه ياسين من 
حيث المكانة والنهاية قد تحولوا إلى مصدر إلهام ألنصارهم 

تم إعدامه أمام كل “ المجاهد عمر المختار ” وعلى سبيل المثال 
شيوخ القبائل الليبية فكان هذا المشهد حافزاً لتحويل كل     

 شبيه شارون وتبدد موسولينياألرض  إلى لهيب تحت أقدام 
 في إحياء المجد الروماني الذي سعى إلقامته موسولينيحلم 

ثانية في حوض البحر األبيض المتوسط، أي الشرق األوسط   
.الصهيوني األمريكي الكبير

@@sÜbrÜa@‡é“¾aZ  
مظاهرات في آل المدن    
الفلسطينية  وعواصم  
العديد من دول العالم    
تشجب وتندد بالجريمة 
وترفع صور الشهيد  
ياسين، والفيتو األمريكي 

بينما .. يمنع إدانة إسرائيل 
جلس اإلسرائيليون  في   
منازلهم خوفًا يترقبون رد 
الفعل وأمريكا تحذر  
رعاياها في آل الدنيا بعدم   

. الذهاب إلسرائيل

2nd scene: all 
the humanity 
condemn the crime of 
killing "Ahmed 
Yassin" but the non 
humanity have 
felicitate the killers 
from the Israelian
army and Sharon 
declare with pride 
that Israel have 
crushing the danger 
that menace her and 
every one is capable 
now to pursue his life.

جريدة إليكترونية عربية للمبدعين العرب في آل مكان            
com.arabiancreativity.www 

com.arabrenewal.www 

http://www.arabiancreativity.com/
http://www.arabiancreativity.com/
http://www.arabrenewal.com/
http://www.arabrenewal.com/
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Greeting from Arab Cartoonists 
تحية من الرسامين العرب    

ناصر الجعفري رسام من األردن
Naser Jafari / Jordan  naserjafari@hotmail.com

أمية جحا من فلسطين
Omayya Guhaa

/ Palestine
www.omayya.com

ربيع العريضي رسام من سوريا      
Crazy of The Cow in U S A

Rabia Aridi/ Syrian 
rabridi@postmaster.co.uk

mailto:naserjafari@hotmail.com
mailto:naserjafari@hotmail.com
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Greeting from FECO Egypt

Ahmed Abd Al Naiem / Egypt
aelnaeem@hotmail.com

Tarek Mikhail / Egypt
t0s0m0g@yahoo.com

http://www.fcw.cn

www.egypt-2010.com
DAAD /           الهيئة العلمية للتبادل العلمي

http://cairo.daad.de
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Greeting from FECO World

Prices of Announcements for 
Publish In Pharos Magazine
Full of Page is : 160 $ USD
Half of page is : 90 $ USD
Quarter of page is : 50$ USD
For Information: Fax: 202-2053898
E-Mail: effatcartoon@hotmail.com

@óï÷‹¾a@óåÈa‹ÑÜa@óÝª@À@@pbäþÈfia@‹“ä@ŠbÉc
أمريكي$ ١٦٠:  صفحة كاملة 
أمريكي $ ٩٠:  نصف صفحة  
أمريكي $ ٥٠:  ربع صفحة     

 أو    ٢٠٥٣٨٩٨/ ٢٠٢:  فاكس  :   لالستفسار 
effatcartoon@hotmail.com: بريد إليكتروني 

TVS  Ramprasad
ramtoons@yahoo.co.in

رسام هندي   / رامبراسات  

Simanca  سيمنكا للرسام البرازيلي   / Brazil 

  رسام آاريكاتير إنجليزي          ديفيأندي 
Andy Davey / England

andy@andydavey.demon.co.uk 

Wonsoo / from Seoul – Korea 
<wonsooyi@yahoo.co.kr>

mailto:effatcartoon@hotmail.com
mailto:effatcartoon@hotmail.com
mailto:ramtoons@yahoo.co.in
mailto:ramtoons@yahoo.co.in
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@çbåÑÜa@O‹uìŠ@Þîíåi
 يوسف تامر:  بقلم 

آل أعماله رقمية حيث انه يرسم مباشرة علي     . رسام آاريكاتير محترف وأيضا مصور رسوم متحرآة      
عضو جمعية رسامي الكاريكاتير    .  وفوتوشوب   وذلك باستخدام برامج الرسام   ماكاجهزة آمبيوتر    

منظمات رسامي الكاريكاتير   البريطانية، نادي آاريكاتير بريطانيا العظمي والرئيس العام إلتحاد  
)FECO .(     يرسم  األن وبعدها اصبح رسام آاريكاتير مستقل وهو     ١٩٩٩عمل آمصمم في لندن حتى عام 

فاز بجوائز في عديد من مسابقات الكاريكاتير في المملكة المتحدة،       .لودلو بالقرب من ستديوفي بيته وأيضا 
تم اختياره والعرض له في العديد من  . ايطاليا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا، جمهورية التشيك والصين    

في   " بيسيك" فاز بالجائزة االولي ٢٠٠١. ٢٠٠٣ إلي ٢٠٠٠المهرجانات والمسابقات العالمية  من  
 ١٩٩٢.   بإيطالياتشولزتقديرًا إلي تشارلز "  هيومر  يورو"  فاز بالجائزة االولي ٢٠٠٠. جمهورية التشيك   

 فاز بجائزة فكاهة   ١٩٨٨ .م المؤمنةفاز بجائزة الجمعية البريطانية لمسابقة الكاريكاتير لمراجعة الجرائ    
 /بانشفاز بجائزة مسابقة نادي  . ١٩٨٩وعين آمحكم للمسابقة في    ) لندن (التايمز/ جيالكمبيوتر سي ام 

 وبيلدينج آاسل  عن طريق فابر  مةاالمقجاء في المرآز الثاني في مسابقات الكاريكاتير      . للكاريكاتيرماسترد 
،  ٢٠٠٣بولندا عام  ،٢٠٠٢، آرواتيا عام  ٢٠٠٠ترآيا عام  :أقام عدة معارض ألعماله في           . ديزاين

يا عام  عضو لجنة التحكيم في مسابقة الكاريكاتير العالمية في ترآيا وأوآران    .٢٠٠٣جمهورية التشيك عام    
٢٠٠٣.

@@ÞïÐì‹i@@ Profile

Roger Penwill
By Tamer Yossief
He is a professional cartoonist and cartoon illustrator.All
his work is digital, drawing directly on to MAC 
computers, using the programs Painter and Photoshop. 
Member of the British Cartoonists Association, the 
Cartoonists Club of Great Britain and President General of 
the Federation of Cartoonists Organizations (FECO). 
Worked as an architect in London until 1999 when he 
became a full-time freelance cartoonist, now drawing in 
his home and studio near Ludlow. Prize winner in cartoon 
competitions in UK, Italy, Belgium, Holland, Germany, 
Czech Republic and China. Selected and exhibited in over 
40 international competitions and festivals in 2000-2003. 
2001 1st prize winner Pisek, Czech Republic. 2000 1st 
prize winner Euro humor "Tribute to Charles Schulz", 
Italy. 1992: winner of the Association of British Insurers 
Crime Check Cartoon Competition. 1988: winner of the 
CMG/The Times (London) Computer Humor Award 
(above) and a judge of the competition in 1989. Winner of 
Punch/Mustard Club calendar cartoon competition and 
runner up in cartoon competitions run by Faber Castell
and Building Design. One-man exhibitions of his work: 
Turkey 2000, Croatia 2002, Poland 2003, Czech Republic 
2003. Jury member of international cartoon contests in 
Turkey and Ukraine 2003
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General Supervisor:
Mohamed Effat Ismail

President FECO of EGYPT
Tel.: (202) 2058383 -Fax: (202) 2053898
effatcartoon@hotmail.com (FECO)
Address:10 Menitte El-Serege St., 

Shoubra - Garden, 11241
Cairo - Egypt

Assistants Supervisors
Taha Hussien

Tamer Youssef
Mohamed Waked

Tel./Fax: (202) 2053898
20103383750

effatcartoon@yahoo.com (Info.)

بنويل روجرمن أعمال الفنان     
Roger’s Caricature 


