"طــش فــش" دار نشــر ،شــركة ال تبغــي الربــح
هدفهــا تشــجيع الشــباب واملواهــب العربيــة
الصاعــدة فــي فــن الكاريكاتــور والشــرائط
املصــورة والرســوم املتحركــة املنتشــرة فــي
العالــم العربــي.

محمد توفيق  /مصر ٢٠٢٠ -

العدد ١٤
التاريخ ٢٠٢١- ٢ - ١٧ :

طلع كوام كوام!

موازنة  2021محملة بالهموم

إسماعيل حماد /أردن ٢٠٢٠ -

أحمد خليل /عراق ٢٠٢٠ -

١

إسماعيل حماد فنان ورسام كاريكاتير أردني .هو عضو في نقابة الفنانني التشكيليني األردنيني وأيض ًا
عضو في اتحاد رسامي الكاريكاتير العاملي .شارك في العديد من الفعاليات واملسابقات الكرتونية
املحلية والعربية والدولية.

أحمد خليل هادي رسام كاريكاتور وقصص أطفال .وهو أيض ًا كاتب سيناريو قصص أطفال .عمل في
عدة صحف منها الصباح العراقية وجريدة الجورنال العراقية سابق ًا.

ربطة الخبز

محمد علم الدين /لبنان ٢٠٢٠ -

اكتشاف شغفه بالرسم وخاص ًة الرسوم الكاريكاتورية في سن مبكرة ج ًدا .وفي جامعة ال  ،ALBAتعرف على أنواع مختلفة من الرسوم التوضيحية ،مما ساعده ً
أيضا في تشكيل أسلوبه الحالي .وفاز بجائزة
املركز األول « »La plume de Pierre Sadekعن الرسوم الكاريكاتورية للصحافة.

محمد الهجرسي /مصر ٢٠١٢ -

محمــد الهجرســى رســام كوميكــس و كاريكاتيــر عمــل فــى مجلــة تــوك تــوك و جــراج و مجلة عالء الدين و مجلة ماجد و جريدة الشــروق و موقع مصر العربيــة و قناة ماجد أعيش فى القاهرة.

٢

محمد ثالب /كويت ٢٠٢٠ -

رســام كاريكاتيــر جريــدة االنبــاء الكويتيــة .ومقــدم برنامج الرســام الذي يعرض علــى قناة أطفال الكويت اإللكترونية...وأيضا محكــم دولي في فن الكاريكاتير.

٣
مختار زين /مصر ٢٠٢٠ -

ولد في القاهرة في  ٢٤كانون األول عام  ،١٩٨٧ودرس الخدمة اإلجتماعية .ون ّما موهبته شــيئا فشــيئ ًا .وبدأ مع دار نشــر صغيرة كمتدرب ثم إتجه للعمل مع مؤسســة عالء الدين .ومن جهة
أخرى عمل كرســام في موقع  .Yaoota.comإشــترك في العدد األول من مجلة الشــكمجية وعمل ملدة ســنتني في إحدى مجالت األطفال الخليجية.

الصواف
الناشر :معتز
ّ

شركة طش فش

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

تيك توك

دكتور تخسيس!

عادل القالف /كويت ٢٠٢١ -

مصطفى سالم /مصر ٢٠١٩ -

رسام كاريكاتير وعضو مجلس ادارة جمعية الكاريكاتير الكويتية ..شارك بالعديد من املعارض ابرزها برنامج
الخارجية االمريكية الكاريكاتير السياسي عام .2012واملشاركة كأول رسام كاريكاتير كويتي وخليجي في مهرجان
الكاريكاتير فرنسا بسان جوست وحصلت على تكريم  ٢٠١٧كأول رسام كاريكاتير كويتي وخليجي منذ  ٣٦سنة.

مصطفى سالم رسام كاريكاتير مصري .وهو من جيل الشباب بمؤسسة روزاليوسف الصحفية ،وينشر
أعماله بعدد من الصحف املصرية.

حرامي!

املدام بتغسل املواعني!

٤

جالل الرفاعي /أردن ١٩٨٧ -

ناضل بالريشة والكلمة ،هو املخلص لعروبته ولقضيته األولى فلسطني ،وكان مناصر ًا للكادحني والفقراء
والضعفاء فجاءت رسوماته إنعكاس ًا ساخر ًا ملعاناة املواطن األرني والعربي .إنه الفنان جالل الرفاعي
رئيس رابطة رسامي الكاريكاتير في األردن ،امللقب بعميد الكاريكاتور وشيخ الرسامني األردنيني.
للمراجعة أو للمشاركة في إصدارتنا القادمة،
يمكنكم التواصل معنا على التالي

ممدوح طلعت /مصر ١٩٧٦ -

رسام كاريكاتير مصري شهير ،وهو فنان ورسام كاريكاتير اجتماعي سياسي يومي في جريدة األخبار
املصرية .وانتقل للعمل في صحف أخرى.

