“طــش فــش” دار نــر ،رشكــة ال تبــي الــرحب
هدفهــا تجشيــع الشــباب واملواهــب العربيــة
الصاعــدة يف فن الاكرياكتور والرشائط املصورة
والرســوم املتحركــة املنتــرة يف العــامل العريب.

دمحم توفيق /مرص

العدد ٥
التارخي ٢٠١٩ - ٨ - ١٤ :

أزمة الرواتب

ممنوع الملس ..للضيوف فقط

رشاد الساميع  /المين

منال دمحم  /اململكة العربية السعودية

١

ولد عام  ١٩٧٥يف حمافظة تعز بالمين .مرشوعه هو حب الناس لذا اكن قريبًا من قضايامه ال بل تبنّاها بصدق
يف خطابه اإلبدايع ومحل مهوم الوطن فاكن مهنجه الاكرياكتوري املبدع يف حصيفة امجلهورية وغريها.

ولدت منال دمحم يف السعودية ،تعمل كرسامة اكرياكتورية يف حصيفة اجلزيرة .باإلضافة إىل معلها مكدربة
معمتدة من املؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين ومدربة حمرتفة من مركز التعلمي الرسيع بأمرياك.

سن الزواج املبكر

هاين صاحل  /مرص

فنان و مممص غرافييك مرصي درس فس لكية الفنون امجليلة .أجنز رسومات للعديد من كتب األطفال .معل يف عدة جمالت عربية وله إهسامات متنوعة يف الاكرياكتري والقصص املصورة والرسوم املتحركة وتصممي أغلفة الكتب.

أمحد عاكشة  /مرص

٢

أمحد عاكشة رسام مرصي خترج من مدرسة الفنون امجليلة جبرافيك عام  .2002معل يف العديد من جمالت األطفال مثل «أبطال اليوم» و «بامس».
معل مكستقلة يف جمال الدعاية واإلعالن لعدة واكالت .عاكشة مصور وفنان اكرياكتري يف جملة التحرير  ،مكا نرش العديد من القصص املصورة يف
جملة توكتوك .حصل عىل جائزة أفضل فيمل كوميدي يف مهرجان القاهرة للكوميكس عام .2015

دمحم صالح  /مرص

دمحم صالح امساعيل ،من مواليد القاهرة  .١٩٨٣خت ّرج من لكية الفنون امجليلة قسم التصوير بتقدير امتياز مع مرتبة الرشف ،واكن األ ّول عىل دفعة
 .٢٠٠٥فقد بدأ مسريته بالرشائط املص ّورة والفنون البرص ّية قبل أن ينتقل للعمل عىل الرسوم املتحركة والاكرياكتور والرمس الصحايف واإلعالنات.

٣

الصواف
النارش :معزت
ّ
رشكة طش فش
مجيع احلقوق حمفوظة للرسامني
هذه الرسومات واآلراء املنشورة ال تعرب عن رأي دار النرش أو وجهة نظره.

مرشوع جديد..

املستقبل

الصواف  /لبنان
معزت
ّ

عبد الرحمي يارس  /عراق

رجل أمعال لبناين مقمي يف لبنان .خترج من اجلامعة األمريكية يف بريوت عام  .١٩٧٤حائز عىل هشادة
باكلوريوس يف اهلندسة املعامرية.

بىن جتربة ممتاسكة فاقت األربعة عقود محشونة باملثابرة ،جعلته واحدًا من أبرز الفنانني العراقيني ،الذين
ختصصوا يف رمس الاكرياكتور .هو الفنان عبد الرحمي يارس الذي ولد يف القادسية العراقية عام .١٩٥١

التضامن العريب ١٩٧٧ -

الوصفة بعد االستقبال ١٩٥٨ -

٤

حبيب حداد  /لبنان
ولد حداد يف لبنان عام  ،١٩٤٥وانكب منذ نعومة أظفاره عىل قراءة أحداث الوطن العريب ،اليت سيطرت عىل
فكره ورؤيته جفعل مهنا أسلوبًا للتعبري عن مراده .يعد حبيب حداد من فناين الاكرياكتور العرب املخرضمني،
يتفاعل مع األحداث مكا لو أنه موجود يف عني احلدث ،خيزتهلا ويستنتج ما قد حيصل.
لملراجعة أو لملشاركة يف إصدارتنا القادمة،
ميكنمك التواصل معنا عىل التايل

ألكسندر صاروخان  /مرص

الفنان املرصي األرمين الكسندر هاكوب صاروخان يعترب صاحب الرشارة األوىل لفن الاكرياكتور
املرصي والعريب ،وأحد أمه رواد هذا الفن ،واختري يف العام  ١٩٥٧من أقوى  ١٠٠رسام اكرياكتور
يف القرن العرشين ،ألن أمعاله جسدت رصاعات شعوب العامل وآماهلا ومطوحاهتا.

