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Ralph Steadman – England
President of the Jury

  ـ إجنلرتاستيدمانرالف 
رئيس جلنة التحكيم

born in 1936 on the day the Spanish civil 
War broke out. He believes that freedom is 
a birthright. For most of his working life he 
has strived in his cartoons to affect our 
ways in the world. He considers Nelson 
Mandela to be more than the figurehead 
for Black African freedom. Written and 
Illustrated Children's Books. Written and 
Illustrated Books for Adult. Illustrated 
Books for children and Adults. Limited 
Edition Books. Group and Individual 
location & international  Exhibitions. Many 
awards and Honours, he works in  theatre 
Design & Television “The Hanging Garden 
centres of Kent. (Writer, director and star). 
TVS. 1993”, Contributions to  many 
newspapers & magazines.

، يوم اندالع ١٩٣٦ولد في عام  
الحرب األهلية األسبانية، ولديه 

خمس أوالد ويعيش في كنت ويعتقد  
أن الحرية هي وضوح الرؤيا،    

ويظهر ذلك في معظم أعماله حيث 
يعيش النظرية والتطبيق لحرية 

الرؤية ورسوماته الكاريكاتورية لها 
ويعتبر مثل .  إرجاع األثر على العالم 

نيلسون مانديال كذراع رئيسي في   
وله كتب . حرية السود األفارقة

:  عديدة في أكثر من مجال مثل  
كتب ورسم كتب لألطفال وما يحبه   
األطفال، كتب ورسم أيضاً ما يشغل   

نظم  . اإلنسان في العالم اآلن
وشارك في العديد من المعارض 

وحصل رالف  . المحلية والعالمية
على عديد من الجوائز المحلية   

وعمل مهندس ديكور . والعالمية
مسرحي ذات رؤيا تشكيلية، وفي   

مجال التلفزيون قدم ككاتب ومخرج   
في  ) مراكز الحدائق المعلقة(وفنان 

 وبرامج أخرى ١٩٩٠كنت عام 
وله العديد من المؤلفات وعمل  

كمراسل للعديد من المجالت  
. والصحف الدولية
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Arcan Akyol – Turkey 
Member of the Jury

  ـ تركيا أكيولأركان 
عضو جلنة التحكيم

born in Scopia, in former Yugoslavia. 
He graduated from the school of fine 
Arts of Marmara University in Istanbul, 
Turkey. 
Akyol was seventeen years old when 
his first cartoon was pubished. Since 
that time he has been drawing social 
and political cartoons for various 
magazines and newspapers Arcan
Akyol has won many national and 
international awards. 
Currently Ercan Akyol's cartoons 
appear under the captions “Acik
pencere" (The Open Window) and 
“Ciziyorum" (I'm Drawing) in one of 
Turkey's most respected newspapers 
The Milliyet. Six days a week Akyol
interprets current events and political 
developments. He has published his 
work in five volumes.

في يوغوسالفيا  ،سكوبيا ولد في 
تخرج من مدرسة الفنون  . السابقة

 في  مرمرةالجميلة في جامعة  
. اسطنبول ، تركيا

كان عمره سبعة عشر عاما عندما 
.  نشر أول أعماله الكاريكاتورية 
ومنذ ذلك الوقت أخذ يف رسم 

اللوحات الكاريكاتورية االجتماعية  
.  والسياسية لعدة مجالت وصحف 
وحصل على العديد من الجوائز   

. المحلية والدولية
حاليا رسوماته تظهر تحت مسميات  

في  ) أنا أرسم(،   )النافذة المفتوحة(
واحدة من الصحف التركية األكثر 

.  ”The Milliyet“ احتراما 
 يفسر األحداث الراهنة وأكيول

والتطورات السياسية خالل أعماله  
التي تنشر على مدار ستة أيام في  

وقد نشرت أعماله في   . األسبوع
.  خمسة مجلدات
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Steve Bell – England 
Member of the Jury

  ـ إجنلرتابيل ستيف
عضو جلنة التحكيم

born in London in 1951, and studied art in the north of 
England qualifying as a teacher before  becoming a cartoonist 
full time in 1977. since 1981 he has written and drawn the 
If…strip in the Guardian since 1981. Since 1990 he has 
produced four large free-standing cartoons a week on the 
leader pages of the Guardian, which now appear in full colour. 
His work has been exhibited all over the world, including 
Lighting lamps, organized by the British council in Syria, 
Lebanon, the Palestinian Territories, Jordan and Egypt 
between 2007 an 2009, at the Ewert Karlsson political Cartoon 
Museum in norkoping in Sweden in September 2009, in Lines 
of Attack : Conflicts in caricature' at the Wilhelm Busch 
Museum in Hannover, Germany. He is a trustee of the Cartoon 
Museum in London, which opened to the public in February 
2006.

يكاتير كامل الوقت في عام    ، ودرس الفن في شمال انجلترا ليتأهل كمدرس قبل أن يصبح رسام الكار   ١٩٥١ولد في لندن في عام 
 أصبح ينشر له أربع رسومات   ١٩٩٠منذ عام . ١٩٨١ منذ عام الغارديان    وقد كتب ورسم في صحيفة ١٩٨١منذ عام  . ١٩٧٧

وقد عرضت أعماله في جميع أنحاء العالم        .  ، والتي تظهر اآلن في كامل اللون للجارديان    كبرى أسبوعياً في الصفحات الرئيسية  
 على   ٢٠٠٧فلسطينية واألردن ومصر خالل الفترة من مايو   ،التي نظمها المجلس الثقافي البريطاني في سوريا ولبنان واألراضي ال   

. ٢٠٠٩ في السويد في سبتمبر نوركوبونج للكرتون السياسي بمدينة   كارلسون   أيورت ، في متحف ٢٠٠٩
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Carlos Belem

Latif Demirci – Turkey
Member of the Jury

  ـ تركيا دميرسيلطيف 
عضو جلنة التحكيم

Born in 1961,  Istanbul. His 
first cartoon was published in 
Girgir magazine in 1975. 
starting from 1978, he worked 
for Girgir and first magazines  
along with Hibir and HBR 
Maymun magazines which he 
founded. He created Monster 
Sheep Orhan, Mr Muhlis, 
Kadri the Arab, Mithat-Mirsat
and Mr. Press Characters. His 
cartoons were published in 
various Turkish daily 
newspapers and weekly 
magazines such as Yeni
Gundem, Nokta, panorama, 
Gazete Pazar and Soz He 
presently draws daily and 
weekly cartoons for Hurriyet
Newspaper. He is additionally 
engaged in designing posters 
and comic book. He held two 
national and three 
international (Holland, france
and finland) personal cartoon 
exhibitions in 90s. Up to now, 
he published 13 cartoon 
albums.

 عام جيرجير باسطنبول، ونشرت أول أعماله في مجلة   ١٩٦١ولد في عام  
 ار ميمون  بي  اتش ومجالت أخرى ومجلة  لجيرجير، كان يعمل ١٩٧٥

أنشأ عدة شخصيات شهيرة في رسوماته، وكانت رسوماته   . الذي أسسها
،  جونديم  يانيتنشر في أشهر الصحف اليومية والمجالت األسبوعية مثل 

وفي الوقت الحاضر يقدم رسومات   . سوز، جازيت بازار و بانوراما، نوكاتا
ويشارك في تصميم الملصقات والكتب   .  يومية وأسبوعية في جريدة حريات 

هولندا، وفرنسا  ( عقد معرضين محليين وثالث معارض دولية في . الهزلية
، المعارض الشخصية الكاريكاتورية في التسعينات وحتى اآلن،      )وفنلندا

.   ألبوم كاريكاتوري١٣ونشر له 
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Selcuk Demirel – Turkey
Member of the Jury

  ـ تركيادميريل سيلشوك
عضو جلنة التحكيم

Born in Artvin on May 18, 1954. He 
published his first drawings when he 
was a high school student in Ankara. 
While he was studying architecture he 
drew many political design, for 
Mimarlik (Architecture) Magazine,  
Cumhuriyet and Politika (Politics) 
newspapers and unions, made posters 
and illustrated burochures. In 1978 he 
went to Paris to stay. Many magazines 
and newspapers such as Le Monde, 
diplomatique and le Nouvel
Observature started to regularly 
publish his works. He wrote and 
illustrated children’s books. He drew 
posters and covers for magazine and 
books. His works began to be 
published in many magazines and 
newspapers in European countries and 
in the Washington Post. He exhibited 
his works in solo exhibits in Ankara, 
Istanbul, Paris and Rome. He regularly 
compiled his drawings into books. He 
has more than thirty books of 
drawings, as well as an equal number 
of books for children and for adults.

ونشر أول رسوماته عندما آان طالبا في .  ١٩٥٤ مایو ١٨ في أرتفينولد في 
ورسم عدة رسومات سياسية عندما آان یدرس  . المدرسة الثانویة في أنقرة

  جمهوریت،Mimarlik)  الهندسة المعماریة( الهندسة المعماریة، لمجلة 
ذهب إلى  . الصحف والنقابات، وعمل عدة ملصقات لهم )  السياسة (وبوليتيكا

نشر له العدید من األعمال في العدید من .  ليقيم هناك١٩٧٨باریس عام 
. نوفيل Observature وموند لو لو، دیبلوماتيكالمجالت والصحف مثل 

رسم العدید من الملصقات وأغلفة المجالت  . وآتب وصمم عدة آتب لألطفال 
وبدأت أعماله تنشر في العدید من المجالت والصحف في الدول .  والكتب

وعرض أعماله في معارض فردیة في أنقرة   .  بوستاألوروبية وفي واشنطن 
لدیه أآثر من . وجمع جميع رسوماته في آتب. واسطنبول وباریس وروما

ثالثين آتابا من الرسومات، وآذلك على عدد متساو من الكتب لألطفال   
.والكبار
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M. Effat – Egypt
Member of the Jury

 حممد عفت ـ مصر
عضو جلنة التحكيم

Born in 1948 in Cairo, he studied Theatre Arts Academy pyramid, 
and holds a degree of excellence the first installment, work at the 
Akhbar newspaper and published many works for him in Nesf El 
Donya magazine, and national & international magazines and 
newspapers, won numerous local and international awards, and 
participated in several exhibitions of local and global, he have also 
been has special exhibitions for his cartoons, participated in many 
international competitions and festivals as Jury members and as a 
cartoonist, currently working Free-Lancer cartoonist and Chairman 
of the Federation organizations caricature (FICO Egypt), and a 
member of the Association caricature of Egypt, and the President
of Egypt art caricature and Chairman of the Pharaohs magazine 
for caricature on internet.

 درجة امتياز أول الدفعة، عمل   بالقاهرة، درس الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم وحاصل على        ١٩٤٨ولد في عام 
ة وخاصة، حصل على العديد من الجوائز المحلية    باألخبار ونشرت له أعمال كثيرة بمجلة نصف الدنيا، ومجالت وصحف قومي   
صة برسوماته، شارك بالعديد من المسابقات الدولية       والعالمية، وشارك بعدة معارض محلية وعالمية، كما أقيمت له معارض خا            
، وعضو بجمعية الكاريكاتير      ) فيكو مصر( الكاريكاتير     والمهرجانات كمحكم وكرسام، يعمل حالياً رسام حر ورئيس اتحاد منظمات     
. لفراعنة المرئية للكاريكاتير        المصرية، ورئيس جمعية مصر لفن الكاريكاتير ورئيس مجلس إدارة مجلة ا      
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Maira Kalman – USA
Member of the Jury

  ـ أمريكاكاملانمريا 
عضو جلنة التحكيم

كتبت ورسمت ثالث  . تعيش في مانهاتن
عشر كتاب لألطفال، في الوقت الراهن    

  بها تشرح نيويوركرتحرر عموداً لمجلة 
وابتكرت  . السفريات للمتاحف والمكتبات

 تايمزعمودين باالنترنت لصحيفة نيويورك 
األولى ، وكانت مبادئ عدم اليقين  . الشهرية

.  ، وهي مجلة سرد حياتها  )٠٧-٢٠٠٦(
)  ٢٠٠٩(والثانية، والسعي لتحقيق السعادة  

للتنقيب عن سنوات طويلة من التاريخ  
األميركي والديمقراطية تبدأ بقصة تنصيب 

اآلن يتم جمع كل هذه األعمدة   . أوباماباراك 
في شكل كتاب، والذي سيتم نشرها بصحيفة 

ولها أربعة معارض في معرض  . البطريق
وستنظم  . ٢٠٠٣ جولي منذ عام شاول

معرضاً بفيالدلفيا لنشر أعمالها تحت عنوان  
وقد أنجزت كتابا صورة عن    . كالمانميرا 

حياة ابراهام لنكولن بعنوان البحث عن  
.  هاندلير لنكولن، وأخرى بالتعاون مع دانيال 

وتشمل المشاريع المستقبلية للكتب، كتاب  
، وطبعة  جيفرسونمصور عن توماس 

 ب  ألليسمصورة من السيرة الذاتية 
ميرا سوف تقيم باألكاديمية . توكالس

. ٢٠١١األميركية في روما ، خريف العام  

Lives in Manhattan. She has written and illustrated 
thirteen children’s book, she is currently creating an 
illustrated column for The New Yorker based on travels 
based on travels to museums and libraries. She has 
created two monthly online columns for the New York 
Times. The first, The principles of Uncertainty (2006-07), 
was a narrative journal of her life. The second, And The 
Pursuit of Happiness (2009) was a year long exploration of 
American History and democracy beginning with a story 
on the inauguration of Barack Obama. Both columns are 
now collected in book form, published by the Penguin 
press. She had four exhibitions at the Julie Saul Gallery 
since 2003. Philadelphia organized a retrospective of 
kalman's work entitled Maira Kalman. She has completed 
a picture book on the life of Abraham Lincoln titled 
looking at Lincoln, and another collaboration with Daniel 
Handler. Future book projects include a picture book on 
Thomas Jefferson, and an illustrated edition of The 
Autobiography of Alice B. Toklas. Maira will be a resident 
at the American Academy in Rome, fall 2011.



Issue 98 Page 9                                                    ٩ صفحة ٩٨العدد

Rick Meyerowtiz – USA
Member of the Jury

  ـ  أمريكا مريويتزريك 
عضو جلنة التحكيم

born in New York City. He studied fine arts and 
became the core visual artist of America's premiere 
satirical magazine, the national Lampoon. Rick 
wrote and the magazine's trademark visual, the 
"New Yorkistan" about which the New York Times 
wrote: "When their cover came out, a dark cloud 
seemed to lift". 
In 2010 Harry N. Abrams published Rick's 
acclaimed visual history of the Lampoon, "DRUNK 
STONED BRILLIANT DEAD: The Writers and Artists 
Who Made the National Lampoon Insanely Great".

ولد في  مدينة نيويورك، درس الفنون    
الجميلة، وأصبح من الفنانين الساخرين 

 آاللرسم .  بالمجالت الساخرة األمريكية
من الرسوم التسجيلية ألجل موكلي    
اإلعالنات والمجالت وأيضاً للعديد من    

.  الكتب والرسوم المتحركة بالفيديوهات 
 سبتمبر، ريك وماريا ١١بعد أحداث 

أبدعوا أغلفة لمجلة ) زوجته (كالمان
 في هذا القرن تحت عنوان   نيوبوكر

” المسيحي الجديد  “) كريستيان الجديد(
وكتب عن هذه الشخصية كيف خرج    

في    !!!. من الظالم ليظهر إلى الحياة  
.  إن.  نشرت مؤسسة هاري٢٠١٠
 كتاب عن تاريخ ريك المرئية    أبرامس

الظالم من الحجر   (المعروف باسم 
الكتاب والفنانين ). األصيل الذي مات

الذين أبدعوا في جنون الهجاء الوطني         
. العظيم
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Tan Oral - Turkey
Member of the Jury

   ـ تركياأورال تان
عضو جلنة التحكيم

Born in Merzifon in 1937, Tan Oral attended high school in various 
cities of Anatolia He graduated with a Master's Degree in 
Architecture from the Istanbul Fine Arts Academy. He has spent his 
life, however, drawing cartoons. Tan worked for seven years as 
director of the Association of Cartoonists and taught for fifteen years 
at various universities. Among the awards he has received are the 
"Golden pen Award" (2001) at the Deventer Cartoon festival in 
Holland, the "Best foreign Newspaper Cartoonist Award" (2003) in
Aksehir the "Cartoonist of the Year Award" (2004) of the Ankara 
Cartoon Foundation, the "Service Award" (2004) of Eskisehir 
Anatolian University, and the "people at the Top Award" (2005) at a 
public voting competition organized by Nokta Magazine. Tan Oral 
has had his works published in many channels of the press, 
including the newspaper politika, and has had a daily cartoon series 
printed in the newspaper Cumhuriyet. Some of his works have been 
compiled in his books – "Buyuk Tukiye" (Big Turkey) :Sansur
(Censor) "Sus ve Dinle" (Be Quiet and Listen) "Istanbul" 
"pencereler"(Windows), "Yuruyenler" (Thos Who Walk), "Yaza Cize" 
(Writing ,writing) "Bu Kitabin Kuyrugu Var" (This Book has a Tail) 
and "Yuz Yuze" (face to face). Tan currently lives and works in 
Istanbul as a freelance cartoonist and draws for Taraf Newspaper.

، التحق   ميرزفون في مدينة  ١٩٣٧ولد في  عام    
بالمدارس الثانوية بمختلف مدن األناضول، وحصل على     
ماجستير في الهندسية المعمارية من أكاديمية الفنون   
الجميلة، وقضي معظم حياته في رسم الكاريكاتير، عمل 
سبع سنوات كرئيس لجمعية رسامي الكاريكاتير، وخمسة 

من  . عشر عاماً  كأستاذ لها في مختلف الجامعات
الجوائز التي حصل عليها جائزة القلم الذهبي عام       

بهولندا، وجائزة )  ديفنتر( بمهرجان أفالم كارتون ٢٠٠١
 مارتال من سان   ٢٠٠٢أفضل رسام صحف أجنبية عام 

 في   ٢٠٠٣بفرنسا، وجائزة نصر الدين هودجا عام   
 من جمعية  ٢٠٠٤، وجائزة رسام العام   أكاسهير

الكاريكاتير بأنقرة، باإلضافة إلى عدة جوائز أخرى 
وله عدة أعمال نشرت في عدة   . مختلفة محلية وعالمية

مجاالت بالصحافة منها الصحف السياسية، نشرت له 
بعض من  . سلسلة كاريكاتير في صحيفة جمهوريات 

كن  (،  )سنسور(،  )تركيا الكبرى(أعماله جمعت في كتبه  
هؤالء   ( ،  )نافذة(،   )اسطنبول (،  )هادئاً واستمع

هذا الكتاب يحتوي على   ( ،  )الكتابةالكتابة، (،  )السائرون
حالياً هو يعيش اسطنبول ويعمل  ). وجه لوجه  (،  )الذيل

).تاراف(كرسام حر ويرسم لجريدة  
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Hideo Takeda - Jaban
Member of the Jury

  ـ اليابانتاكيدا هيديو
عضو جلنة التحكيم

born in Osaka In 1973 he 
graduated from Tama University of 
Fine Arts in Tokyo with an M.A in 
sculpture. The artist considers 
himself more a cartoonist. In the 
International art scene Hideo 
Takeda is one of the best 
recognized contemporary 
Japanese artist uses a large 
variety of different styles or with 
his own words 'It is my belief that 
having no specific style is my own 
style "He received" Bungei
shunjuu" prize for his manga in 
1976. In 1992, he had the first 
manga solo – show in the British 
Museum. In 2007, he had an 
exhibition with Tomi Ungerer in 
France. 

، وتخرج  ١٩٧٣ولد في أوساكا في العام  
من جامعة تاما للفنون الجميلة في طوكيو 

يعتبر . مع درجة الماجستير في النحت
في  . نفسه فناناً أكثر من رسام كاريكاتير 

 واحد من تاكيداالمحافل الدولية يعتبر 
 المعاصرين شهرة،   اليابانينأفضل الفنانين 

يستخدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من أنماط  
في اعتقادي أن عدم   “:  مختلفة مع كلماته 

.  ”وجود نمط معين هو أسلوبي الخاص
 لمسابقة جانجو بونجيحصل على جائزة  

  ١٩٩٢، وفي عام   ١٩٧٦ في عام   المانغا
حصل على الجائزة األولى بالمتحف 

 أعد معرضاً   ٢٠٠٧في عام  . البريطاني
. في فرنساأنجرير توميبالمشاركة مع 
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I believe the interest shown in the 
competition and the view expressed 
serve to streng then “The Aydin Dogan
Cartoon” Competition as well as for go 
our country’s belief in Tolerance and her 
Democratic Efforts.
I would like to extend my thanks to all 
participating cartoon artists and the 
members of the jury for their meticulous 
work.
I hope we shall be able to bring together 
more countries and a higher number of 
cartoon artists next year 2012.

GANDAN FETVACI 
CEO

Our country cannot be is late from 
the world. To me, the problem 
have not yet been solved, but to 
some extent the gradual 
diminishing of expectations for 
political and ideological solutions, 
to some extent getting 
accustomed to follow western 
world, to some extend the so-
called accumulation caused by the 
imbalance in income distribution 
have resulted in the shift of critical 
humor towards amusement and 
comedy.

TAN ORAL
Member of jury of Aydin Dogan
2011


