“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.
بدر بن غيث  /كويت

العدد ٩

التارخي ٢٠٢٠ - ٤ - ١ :

الفريوس عندما يطور من نفسه

كورونا حيصد املزيد من األرواح

أمحد جعيصة  /مرص

يارس أمحد  /سوريا

١

رسام اكرياكتري وكوميكس وكتب اطفال مت نرش يل العديد من الكتب اخلاصة باالطفال داخل وخارج
مرص وصدر يل كتاب كوميكس هذا العام عن خشصية مجال محدان مبعرض الكتاب .2020

ولد يف مدينة القامشيل السورية عام  .١٩٧٧بدأ نتجه الاكرياكتوري قبل خت ّرجه ،اىل أن اشتد عوده
وذاع صيته وأثبت وجوده يف الصحف واملواقع والشباكت اإلعالمية واإلعالنية العربية.

كورونا!

دمحم ثالب  /كويت

رسام اكرياكتري جريده األنباء الكويتيه .ورئيس مجعية الاكرياكتري الكويتية  ..مقدم برناجم الرسام يعرض عىل قناه اطفال الكويت التلفزيونيه  ..حممك دويل يف فن الاكرياكتري.

يم كرمي  /مرص

يم كرمي فنانة تشكيلة ورسامة كوميكس مواليد اإلسكندرية  .١٩٨٠خترجت من لكية الفنون امجليلة سنة  ٢٠٠٣قسم تصوير معلت مبجال الفنون التشكيلية ويف عام  ٢٠١٣ختصصت بفن الكوميكس
وهتمت كثريا بتوثيق التارخي والرتاث من خالل هذا الفن.

٢

أسامة جحاج  /أردن

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

٣
معر عدنان العبدالالت  /أردن

رسام اكرياكتري أردين /بريطاين ومنتج ومتحدث  .Tedxحائز عىل عدة جوائز حملية وعربية ودولية ،نائب رئيس رابطة رسايم الاكرياكتري األردنية وعضو يف رابطة رسايم الاكرياكتري احملرتفني الربيطانية.

الصواف
النارش :معزت
ّ
رشكة طش فش

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

ثالثة أبطال ينقذون البرشية من كورونا!

معاد جحاج  /أردن

الفنان االردين معاد جحاج الهشري بخشصيته الاكرتونية الساخرة ابو جحموب والشعار الوطين الهشري لكنا االردن  ،قدم ابداعات كثرية يف الاكرياكتري السيايس وابتاكر احملتوى الساخر وهو من رواد منيجت افالم
الرسوم املتحركة يف االردن .وهو رئيس رابطة رسايم الاكرياكتري االردنيني .هو عضو يف نقابة الصحفيني االردنيني ،مزتوج وله ثالثة ابناء ويعمل حاليا رسام ساخر يف موقع وحصيفة العريب اجلديد اللندنية.

أزمة العيش يف الشارع املرصي ١٩٧٨ -

رئيس احلكومة يذهب لهتنئة جنيب حمفوظ يف شقتّه ١٩٨٠ -

٤

رؤوف عياد  /مرص

ولد يف  25سبمترب  1940يف السودان ،وخترج من لكية احلقوق من جامعة عني مشس ،معل بشلك رئييس
يف جملة صباح اخلري منذ العام  ،1963اكن فكره قريب لتيار اليسار املرصي ،فنرش رسوماته يف أسبوعية
األهايل ،وجملة اليسار الهشرية إىل جانب أسبوعية القاهرة التابعة لوزارة الثقافة.
لملراجعة أو لملشاركة يف إصدارتنا القادمة،
ميكنمك التواصل معنا عىل التايل

حميي الدين ال ّلباد  /مرص

ولد ال ّلباد عام  1940يف القاهرة ،ونبغ يف الرسومات منذ الصغر ،وأصبح رساما حمرتفا للاكرياكتري
وهو يف املرحلة الثانوية ،وخترج يف لكية الفنون امجليلة عام .1962ومعل رساما للاكرياكتري يف جمليت
روزاليوسف وصباح اخلري منذ خترجه ،ونرشت رسوماته كذلك يف حصف وجمالت عربية أخرى كثرية.

