“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.

عبداهلل جابر  /اململكة العربية السعودية

العدد ١١
التاريخ ٢٠٢٠ - ٨ - ٥ :

عودة املقاهي واملطاعم للعمل

ما قبل الكورونا ليس كما بعده!!

ناجي بناجي /مغرب

حمزة حجاج  /أردن

١

رســام كاريكاتيــر مغربــي ورئيــس الجمعية املغربية للكاريكاتير .مدير املهرجــان الدولي للكاريكاتير في أفريقيا.
ممثــل االتحــاد الدولــي للكاريكاتيــر في املغــرب  -فيكو املغرب؛ وممثل اتحــاد العاملي للكاريكاتير باملغرب.

رسام كاريكاتير في صحيفة الغد االردنية ،مواليد  .١٩٨٦عمل في مجال التصميم والدعاية واالعالن
والرسم االحترافي لدى عدة شركات محلية وعاملية ،وعمل كرسام كاريكاتير في عدة صحف محلية وعاملية.

املدرعات الجديدة

هاني صالح  /مصر

فنان و مصمم غرافيكي مصري درس فس كلية الفنون الجميلة .أنجز رسومات للعديد من كتب األطفال .عمل في عدة مجالت عربية وله إسهامات متنوعة في الكاريكاتير والقصص املصورة والرسوم املتحركة وتصميم أغلفة الكتب.

عمرو طلعت  /مصر

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

لطفي زايد  /أردن

لطفــي زايــد رســام ومصمــم جرافيــك أردنــي يعيــش ويعمــل فــي ع ّمــان .ينشــط زايــد في مجــاالت إبداعية متعــددة كالرســوم املتحركة والقصــص املصورة وكتب أدب األطفــالُ .عرضت أعماله فــي العديد
مــن املعــارض والفعاليــات الفنية في الشــرق األوســط والعالم.

٣

الصواف
الناشر :معتز
ّ
شركة طش فش

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

عندهم حصانة!!

برامج تلفزيونية من وحي الواقع!

بدر بن غيث /كويت

عالء اللقطة /فلسطني

بدر بن غيث فنان كاريكاتير من دولة الكويت .يقوم بنشر أعماله في جريدة الرأي الكويتية .شارك في
ملتقيات ومهرجانات محلية وخليجية وعاملية ،وأيض ًا محاضر ومدرب بمجال الكارتون والكاريكاتير.

طبيب ورسام كاريكاتير فلسطيني عمل في عدة صحف ومواقع عربية منها الجزيرة نت ،العربي الجديد
اللندنية ..يرسم حاليا لـ موقع عربي  21ولصحيفة فلسطني .كما شارك بالعديد من املعارض املحلية والدولية.

إرتفاع سعر الخروف بمناسبة عيد األضحى ١٩٦٥ -

الرئيس يقرر الحد من إستهالك الكهرباء ١٩٧١ -

٤

أحمد طوغان /مصر

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.

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

بهجت محمد عثمان  /مصر

هو فنان وكاتب ساخر ورسام كاريكاتير مصري .من مواليد حي بوالق  .١٩٣١من أشهر رسامي الكاريكاتير
السياسي ،نفي إلى الكويت في الثمانينيات بسبب رسومه الساخرة وعاد إلى القاهرة في أوائل الثمانينيات.
تحول من الرسم السياسي إلى مجالت األطفال والكتب بعد أن فقد األمل في إصالح الكبار على حد قوله.

