“طش فش” دار نشــر ،شــركة ال تبغي الربح
هدفها تشــجيع الشــباب واملواهب العربية
الصاعــدة فــي فــن الكاريكاتــور والشــرائط
املصــورة والرســوم املتحركــة املنتشــرة في
العالــم العربي.

منال محمد  /اململكة العربية السعودية

العدد ١٠
التاريخ ٢٠٢٠ - ٦ - ٣ :

خالص إرحمني!!!

البرنامج الحكومي

سامي الخرس /كويت

بسام فرج  /عراق

١

ســامي الخــرس رســام كاريكاتيــر وكوميكــس كويتــي .وهو عضو مؤســس فــي جمعيــة الكاريكاتير
الكويتيــة .باإلضافــة إلــى عملــه كمخرج رســوم متحركة.

بسام فرج فنانا كاريكاتيريا حاذقا بهوية عراقية بارزة وخالصة ،حتى هذه اللحظة ،لم يستبدلها ،بل حافظ
على أسلوبها الفني الجميل الذي يتسم بخطوط لينة رشيقة تقترب من أوجاع املواطن العراقي ومآسيه.

املدير الحنون

هشام رحمة  /مصر

فنــانمصــريموهــوبفقـدتخـ ّرجمـناملعهـدالعالـيللســينمافـيمصرعام2005متخصص ًابالرســوماملتحركةواإلخراجوالســيناريووهندسـةالديكوروالصوتمـعاهتمامبتصميـماللوحاتاإلعالنية.

عثمان سلمي  /تونس

عثمــان ســاملي ،يعمــل و يســكن فــي تونــس .رســام وكاتــب قصــص مصــورة .يعمــل حاليــا مديرا فنيــا للمفكــرة القانونية وبصــدد انجاز كتــاب ابجدية الكوفيــد  19في تونس.

٢

١

٢

٣

٤

إياس جعفر /سوريا

إيــاس جعفــر هــو فنــان تشــكيلي ورســام كوميكــس ســوري ،ولــد عــام  .١٩٦٥تخــرج من كليــة الفنــون الجميلة في ســوريا عام  .١٩٨٧عمل في عدة صحف كرســام
كاريكاتــور مثــل "هنــا دمشــق""،البعث" ...وفــي وقتــه الضائــع يعمل على "سلســة من الرســوم املتحركة".

٣

الصواف
الناشر :معتز
ّ

شركة طش فش

جميع الحقوق محفوظة للرسامني
هذه الرسومات واآلراء املنشورة ال تعبر عن رأي دار النشر أو وجهة نظره.

أنا السلطة أنا الشعب!!

أخبار كاذبة..

محمد قجوم /ليبيا

دجوار إبراهيم /سوريا

محمد قجوم رسام كاريكاتير وقصص مصورة ليبي األصل ويقيم حاليا في كندا ..وفنان تشكيلي
إضافة إلى عزف آلة الدرامز والقيثار.

رسام كاريكاتير كوردي من مواليد  ،١٩٨٢بمنظمة الفيكو الدولية لرسامي الكاريكاتير .يعمل
بالكاريكاتير منذ عام  ،٢٠٠٥اول معرض فردي له كان برعاية السفارة السودانية بدمشق وقد شارك
بالعديد من املعارض املشتركة .عمل في اغلب املؤسسات االعالمية في اربيل حاليا ودمشق سابقا.

املحبة واألمل والسالم في ديارنا ١٩٨٠ -

خذ ده أحسن١٩٥٢ - ...

٤

بيار صادق /لبنان

بيار صادق هو رسام كاريكاتوري لبناني .رسم في أشهر الجرائد اللبنانية .اشتهر باستقاللية عمله مع
أنه عمل مع مؤسسات عقائدية وحزبية وسياسية .رسوماته تظهر الواقع بتهكم كما يجب أن يراه املواطن
السياسي املتح ّرك يوم ّيا ًمن على شاشة التلفزيون.
العادي .أول من ن ّفذ الكاريكاتور
ّ
للمراجعة أو للمشاركة في إصدارتنا القادمة،
يمكنكم التواصل معنا على التالي

صالح الدين الليثي  /مصر

صالح الليثى يصنع البهجة فى رسوماته الحادة التى تشبه الرسم بالقلم الرصاص.الليثى واحد من
الفنانني الذين خلدت أعمالهم على صفحات مجلة صباح الخير ومجلة الدوحة القطرية التى أفردت له
صفحتان تحت مسمى ضحكات الشهر يرسم فيها بأفكار دسمة غير تقليدية وجديدة.

