“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.

ياسني الخليل  /سوريا ٢٠٢١ -

العدد ١٦
التاريخ ٢٠٢١ - ٨ - ٢٥ :

مش شغلي!!

الحكومة اللبنانية..

ناصر الجعفري /أردن ٢٠٢١ -

ماهر رشوان  /مصر ٢٠٢١ -

١

رسام كاريكاتير أردني ،ورئيس تحرير مجلة وموقع توميتو كارتون .ينشر رسوماته في
ناصر الجعفري ّ
جريدة الرأي االردنية وجريدة القدس الفلسطينية .حائز على العديد من الجوائز العربية والدولية.

الفنــان ماهــر رشــوان مواليــد  ٢٢شــباط  ،١٩٧٦مصــري الجنســية .يعمــل كرســام كاريكاتــور في صحيفة
الجريــدة الكويتيــة .خبرتــه أكثــر مــن تســعة عشــر عامـ ًا فــي مجــال الرســوم املتحركــة و كتــب األطفــال.

ممكن تخفف صوت الراديو!

صوت الراديو عالي
كتير ممكن تخففه من
فضلك...

حبيب حداد  /لبنان ١٩٩٢ -

ال...
إذا مش عاجبك روح
اسكن بالبناية اللي في
آخر الشارع...

بالضبط  ...أنا ساكن
بالبناية اللي في آخر
الشارع!

ولد حداد في لبنان عام  ،١٩٤٥وانكب منذ نعومة أظفاره على قراءة أحداث الوطن العربي ،التي سيطرت على فكره ورؤيته فجعل منها أسلوب ًا للتعبير عن مراده .يعد حبيب حداد من فناني الكاريكاتور العرب
املخضرمني ،يتفاعل مع األحداث كما لو أنه موجود في عني الحدث ،يختزلها ويستنتج ما قد يحصل.

عمرو طلعت  /مصر ٢٠١١ -

يعمل كرئيس لقسم الكاريكاتير بجريدة التحرير القاهرية .ونشرت أعماله بمعظم مجالت األطفال العربية ،وبعض املجالت والصحف السياسية املصرية والعربية .كما قام بعمل
العديد من الورش الفنية.

٢

محمد صالح  /مصر ٢٠١١ -

محمد صالح اسماعيل ،من مواليد القاهرة  .١٩٨٣تخ ّرج من كلية الفنون الجميلة قسم التصوير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ،وكان األ ّول على دفعة  .٢٠٠٥فقد بدأ مسيرته بالشرائط املص ّورة
والفنون البصر ّية قبل أن ينتقل للعمل على الرسوم املتحركة والكاريكاتور والرسم الصحافي واإلعالنات.

٣
محمد عادل زهران  /مصر ٢٠٢١ -

محمد عادل زهران ،فنان مصرى ولد عام  .١٩٩٧درس الهندسة املعمارية و يهوى فن القصص املصورة ،يعمل كمستقل في مجال الدعاية واإلعالن لعدة وكاالت.

الصواف
الناشر :معتز
ّ

شركة طش فش

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

أزمات

تغ ّير املناخ!

مرهف يوسف /سوريا ٢٠٢١ -

محمود عباس  /فلسطني ٢٠٢١ -

مرهف يوسف متخصص في مجال الرسوم املتحركة  ،متفرغ للعمل الفني.

رســام كاريكاتيــر فلســطيني مــن غــزة ،مــن مواليــد مخيــم الوحــدات فــي األردن ،مقيــم فــي الســويد منــذ
 ،٢٠١٢درس التصميــم واملونتــاج بجامعــة األزهــر بغــزة ،شــارك بعــدة معــارض فنيــة ،عمــل فــي عــدة
صحــف محليــة ودوليــة.

غالء املعيشة!

إختالس!

٤

ستافرو جبرا /لبنان ١٩٩١ -

بدأ يرسم على جدران منزله وهو في الرابعة ،ومن مطالعته للقصص املص ّورة في ميكي ماوس ،وتان
مجلتي الدبور والصياد إلى أن تحقق
تان وميلو ،راح يق ّلد ويبتكر ،وفي الرابعة عشرة حلم بالرسم في
ّ
هذا الحلم.
للمراجعة أو للمشاركة في إصدارتنا القادمة،
يمكنكم التواصل معنا على التالي

أحمد طوغان  /مصر ١٩٦٨ -

ابتدأ طوغان حياته املهنية عام  ١٩٤٦كصحفي ورسام كاريكاتور في العديد من الصحف واملجالت
املصرية ،وبفترة وجيزة تب ّين للق ّراء كما للناشرين أن طوغان ال ب ّد وأنه يقبض بيساره على عبقر
الكاريكاتور.

