“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.

تهدئة

العدد ١٧
التاريخ ٢٠٢١ - ١١ - ١٧ :

خضير الحميري  /العراق ٢٠٢١ -

تصعيد

إرتفاع أسعار البيض

الليرة!

سمير عبد الغني /مصر ٢٠٢١ -

موفق قات /سوريا ٢٠٢١ -

١

فنان مصري ،ولد في .1967وهو عضو مجلس ادارة الجمعية املصرية للكاريكاتير واتحاد الكاريكاتير
األوروبي .نشرت رسومه في العديد من الصحف واملجالت منها كاريكاتير ،روزاليوسف ،األهرام،
واملصري اليوم .حائز على الجائزة االولى ألحسن رسام كاريكاتير من نقابة الصحافيني .2007

ولد في دمشق في عام  .١٩٥٥رسام كاريكاتير وصانع أفالم رسوم متحركة ،يعمل حال ًيا لحسابه في
مجال الكاريكاتير السياسي في عدة صحف ومجالت عربية .نالت أعماله مكافآت عدة في العديد من
املهرجانات واملسابقات السينمائية الدولية واملحلية بما في ذلك جائزة الصحافة العربية لعام .٢٠١٦

نحن نحارب!

بسام فرج  /عراق ١٩٨٨ -

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.

أحمد حجازي  /مصر ١٩٧٧ -

انه رسام الكاريكاتور املصري الساخر أحمد حجازي ،الذي ولد في مدينة اإلسكندرية عام  .١٩٣٦كان يرسم بحرية وطالقة ،وتنساب خطوطه على الورق من دون رقيب أو حسيب.
وتوفي في  ٢١أكتوبر /تشرين األول  ٢٠١١عن عمر يناهز  ٧٥عام ًا.

٢

٣

الصواف
الناشر :معتز
ّ
شركة طش فش

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

األسعار

الرشوة

ياسني الخليل  /سوريا ٢٠٢١ -

مخلوف  /مصر ٢٠٢١ -

الفنان الخليل حاصل على إجازة بالفنون الجميلة من جامعة دمشق عام  1989حصل على عدة جوائز
دولية بالكاريكاتير وهو من الرسامني املعروفني بالوطن العربي ،ونشر العديد من رسوماته في عدد من
الصحف املحلية والعربية وحقق حضور ًا وبصمة في هذا املجال.

مخلوف رسام كاريكاتير وصانع قصص مصورة .أحد مؤسسي مجلة توك توك وتنشر رسومه بجريدة
املصري اليوم.

موظف!

مافيا الدواء!

٤
موظف

صالح الدين اليثي /مصر ١٩٦٧ -

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.
للمراجعة أو للمشاركة في إصدارتنا القادمة،
يمكنكم التواصل معنا على التالي

بيار صادق  /لبنان ٢٠٠٤ -

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
السياسي املتح ّرك يوم ّيا ًمن على شاشة التلفزيون.
املواطن العادي .أول من ن ّفذ الكاريكاتور
ّ

