“طــش فــش” دار نــر ،رشكــة ال تبــي الــرحب
هدفهــا تجشيــع الشــباب واملواهــب العربيــة
الصاعــدة يف فن الاكرياكتور والرشائط املصورة
والرســوم املتحركــة املنتــرة يف العــامل العريب.

معر العبدالالت  /أردن

العدد ٨
التارخي ٢٠٢٠ - ٢ - ٥ :

تظاهر سيمل...

شبح البطالة

رشيف عرفة  /مرص

فهد البحادي  /سوريا

١

من مواليد عام  ،١٩٨٠إنه رسام اكرياكتور سيايس مرصي واكتب يف جمال التمنية الذاتية يف جريدة
«اإلحتاد» وحمارض .باإلضافة إىل معله يف جملة وجريدة «روز اليوسف» ويف جمليت «اكرياكتور» و»لكمتنا».

رسام اكرياكتري سوري ،بدأ رمس الاكرياكتري من عام  ٢٠٠٨و معل يف منابر عديدة عربية و أجنبية ...
جييد اخلط العريب والزخرفة والتصممي ويحمط للنجاح يف الاكرياكتري والوصول ملستوى عاملي.

إعالنات شالطة  -مسنة «بركهتا»

خالد عبد العزيز  /مرص

من مواليد مدينة اخلرب ،اململكة العربية السعودية  .١٩٧٦مت نرش أمعاله الفنية يف العديد من املجالت املصورة منذ عام  .١٩٩٨واكن جز ًءا يف العديد من املشاريع التعلميية وآخر األمعال الفنية موجودة يف جملة ماجد.

مكال زكور  /جزائر

ولد مكال زاكور يف اجلزائر يف  ٢١متوز (يوليو)  ، ١٩٨٠وهناك تلىق تعلميه يف املدرسة العليا للفنون امجليلة ،قبل أن يبدأ مشواره الطويل يف رشاكت االعالن ودور النرش  ،تلىق
تكوينا يف القصة املصورة عىل يد املؤلف البلجييك ايتني رشيدر يف برناجم املهرجان الدويل للقصص املصورة يف اجلزائر والذي أسفر عن األلبوم امجلايع وحوش يف .٢٠١١
كرس نفسه للرمس والقصص املصورة ،وهو جزء من مجموعة خمرب  ٦١٩اليت يسامه فهيا بانتظام منذ . ٢٠١٦

٢

عادل القالف /كويت

رسام اكرياكتري وعضو جملس إدارة مجعية الاكرياكتري الكويتية ...شارك بالعديد من املعارض أبرزها برناجم اخلارجية
األمريكية الاكرياكتري السيايس  -الزائر الدويل عام  .2012واملشاركة كأول رسام اكرياكتري كوييت وخليجي يف مهرجان
الاكرياكتري فرنسا بسان جوست وحصلت عىل تكرمي  ،2017كأول رسام اكرياكتري كوييت وخليجي منذ  36سنة.

معرو طلعت  /مرص

يعمل كرئيس لقسم الاكرياكتري جبريدة التحرير القاهرية .ونرشت
أمعاله مبعظم جمالت األطفال العربية ،وبعض املجالت والصحف
السياسية املرصية والعربية .مكا قام بعمل العديد من الورش الفنية.

٣

الصواف
النارش :معزت
ّ
رشكة طش فش

مجيع احلقوق حمفوظة للرسامني
هذه الرسومات واآلراء املنشورة ال تعرب عن رأي دار النرش أو وجهة نظره.

وحوش الشتاء!!

العامل ...ومواجهة احلرب يف الرشق األوسط

أسامة جحاج  /أردن

دمحم الر ّيس /اململكة العربية السعودية

أسامه جحاج فنان اكرياكتري أردين يعمل يف جريدة القدس العريب اللندنية وعدة مواقع عاملية وعربية وحاز
عىل عدة جوائز عاملية وعربية.

يف وجوهه وألوانه ،خفة روح تتجاوز احلدود .بدأ مشواره الفين يف عامل الاكرياكتور مبكرًا ،مفنذ اخلامسة
عرش ّ
الصحافة والرمس.
اته ّ
محم الر ّيس حنو ّ

من األمثال الشعبية :فقري ..وأنفه كبري! ١٩٧٦ -

حمصل الرضائب اجلديد ٢٧ - ...شباط ١٩٥١

٤

غازي عبداهلل /عراق

ولد عام  ١٩٢٥يف بغداد .بدأ رمس الاكرياكتري يف األربعينات من القرن املايض .وبدأ مسريته الفنية مع
جملة قرندل األسبوعية عام  .١٩٤٧إشهتر بإمس "غازي اخلطاط" حيث أبدع باخلط كإبداعه بالرمس.
أصدر مجموعته الاكرياكتريية األوىل عام ١٩٥٨ومجموعته الثانية عام .١٩٦٢
لملراجعة أو لملشاركة يف إصدارتنا القادمة،
ميكنمك التواصل معنا عىل التايل

عبد المسيع عبداهلل  /مرص

عبد المسيع عبد اهلل ( )١٩٨٦ - ١٩١٦رائد املدرسة احلديثة يف الاكرياكتري املرصي .بدأ العمل عام
 ١٩٤٥يف حصف وجمالت :الشعلة ،وروز اليوسف ،وأخبار اليوم ،وامجلهورية ،ودار اهلالل .اكن له دور
يف امحللة ضد الفساد السيايس واالجمتايع قبل ثورة يوليو ،ونقد الثورة يف مواضع.

