“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.

أحمد رحمة  /األردن ٢٠٢٠ -

العدد ١٣
التاريخ ٢٠٢٠ - ١٢ - ١٦ :

طموحات الشباب العربي واألفريقي...

بنك دراكوال !

خيري الشريف /ليبيا ٢٠٢٠ -

رمزي طويل /فلسطني ٢٠٢٠ -

١

رســام كاريكاتيــر ليبــي ،يرســم الكاريكاتيــر فــي مختلــف الصحــف الليبيــة منــذ ســبعينات القــرن املاضي.
ويعمــل حاليـ ًا بجريــدة "الوســط" .كمــا شــارك فــي العديــد مــن املعــارض حــول العالــم.

مــن مواليــد  ،١٩٧٨حاصــل علــى املاجســتير فــي العالقــات الدوليــة ويتقدم لنيل الدكتــوراة في العلوم السياســية،
يعمــل فــي مجــال النشــر والصحافــة ،ولــه عــدة كتــب لألطفــال ،إضافــة إلــى منشــورات ودراســات فــي اإلعــام
والعالقــات الدوليــة ،يعمــل فــي مجــال الكاريكاتيــر منذ عــام  ،٢٠٠٢وشــارك في العديــد من املعارض حــول العالم.

شغله احلى من شغلي!!

خالد النهار /األردن ٢٠٢٠ -

خالد النهار رسام قصص مصورة من األردن ،خريج كلية الفنون الجامعة األردنية  .٢٠١٩قام بكتابة ورسم روايتني مصورتني وشارك في مطبوعات محلية للقصص املصورة .ويعمل اآلن كرسام ومصمم حر.

أحمد عكاشة  /مصر ٢٠١٢ -

أحمــد عكاشــة رســام مصــري تخــرج مــن مدرســة الفنــون الجميلــة بجرافيــك عــام  .٢٠٠٢عمــل فــي العديــد مــن مجــات األطفــال مثــل «أبطــال اليــوم» و «باســم» .عمــل كمســتقل فــي مجــال الدعايــة
واإلعــان لعــدة وكاالت .عكاشــة مصــور وفنــان كاريكاتيــر فــي مجلــة التحريــر  ،كمــا نشــر العديــد مــن القصــص املصــورة فــي مجلــة "تــوك تــوك" .حصــل علــى جائــزة أفضــل فيلــم كوميــدي فــي مهرجــان
القاهــرة للكوميكــس عــام .2015

٢

أحمد جعيصة  /مصر ٢٠٢٠ -

أحمــد جعيصــة رســام كاريكاتيــر مصــري بمجلــة صبــاح الخيــر .ورســام كوميكــس وكتــب أطفال وتم نشــر العديد مــن أعماله في مختلــف الجرائد واملواقع .وقام بنشــر العديد من كتب
األطفــال والكوميكس داخــل مصر وخارجها.

٣

الصواف
الناشر :معتز
ّ
شركة طش فش

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

بقديش الخبز اليوم؟

أخطر من الكورونا!

فارس قره بيت /سوريا ٢٠٢٠ -

محمد الشاعر /األردن ٢٠٢٠ -

رســام كاريكاتــور ســوري ،حاصــل علــى جائــزة نــادي دبــي للصحافــة  ٢٠٠٥و جائــزة امللــك عبــد اهلل الثانــي
لإلبــداع  ،٢٠١٢لــه عــدة كتــب حــول رســومه الكاريكاتوريــة ،حاصــل علــى درجة الدكتــوراه في الرســوم املتحركة
وعمــل أســتاذ ًا فــي كليــة الفنــون الجميلــة وعميــد ًا لكليــة اآلداب والعلــوم فــي جامعــة  IUSTفــي دمشــق  ،ينشــر
حاليـ ًا رســومه فــي صحيفــة زود دويتشــه تزايتونــغ األملانيــة .

رســام كاريكاتيــر أردنــي ،ومديــر إبداعــي فــي مجــال التصميــم والدعايــة واإلعــان ،ولــد فــي الكويــت عــام
 .١٩٨٠عضــو الهيئــة اإلداريــة وأمــن العضويــة فــي رابطــة رســامي الكاريكاتيــر األردنيــن .يعبــر فــي
رســوماته عــن املواضيــع االجتماعيــة والسياســية والرياضيــة محليـ ًا وعربيـ ًا ودوليـ ًا.

أم عزيزة في املعركة وأبو ملعة يدخل الحرب..

يا هو! يا هو!  -عامود الديمقراطية

٤

حسن حاكم /مصري سوداني ١٩٩١ -

بعليـهأ نيكــو ن .إن هالفنا نحسـ نحاك مالســودان ياألصــل،واملولو د
لـ ولـ ميكـ نرســام ًاكاريكاتوريـ ًالوجـ 
ىمصـ رعــام .١٩٢٩تخـ ّر جمـ نكليـةالفنــو نالجميلـ ةعــام ،١٩٥٨لكـ ننبوغـ ه
ىقــر 
ص» إحــد 
فـي «إنشــا 
تاملساء.
تخطوطهمعروفةعل ىصفحا 
املبك رأدخل همجا لالصحاف ةقب لذلك،وأصبح 
للمراجعة أو للمشاركة في إصدارتنا القادمة،
يمكنكم التواصل معنا على التالي

ديران عجميان  /لبنان ١٩٤٧ -

دف َعديرانفنّالكاريكاتورليكونف ّن ًامســتق ً
ال ُ
أنواعالفنوناألخرى،وهكذاأخ َذفنّ
يقفمتســاوي ًامع
ِ
الصحافةال ّلبنانية.
الكاريكاتوربريشــت ِهومكانت ِهفي ّ

