“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.

أسامة حجاج  /األردن

العدد ١٢
التاريخ ٢٠٢٠ - ١٠ - ٧ :

صندوق النقد الدولي ،املصدر :صحيفة العرب في لندن

املعركة تستمر...

ياسر احمد /سوريا

عبد الغني الدهدوه /املغرب

١

ولد في مدينة القامشلي السورية عام  .١٩٧٧بدأ نتجه الكاريكاتوري قبل تخ ّرجه ،الى أن اشتد عوده
وذاع صيته وأثبت وجوده في الصحف واملواقع والشبكات اإلعالمية واإلعالنية العربية.

ولد عبد الغني الدهدوه في طنجة في شمال املغرب في  ٢٣تشرين األول عام  .١٩٧٣وشكلت ثقافته الفنية خطوطه
القوية في ال ّرسم ،فكان رساما مثقفا حمل نياشني املناضل ،مترجما الواقع اإلجتماعي إلى رسوم كاريكاتورية.

الحق في التعبير ،املصدر :مدونة نمس

صبري الطويل /مصر

هــو رســام مــن مصــر مهتــم بالبرمجــة وال  3Dوالقصــص املصــورة  ،خصوصــا املدرســة االوروبيــة ،يعمــل حاليــا مع نمس علي نشــر قصص مصورة بشــكل دوري.

شريف عادل  /مصر

شــريف عــادل هــو طبيــب أســنان مصــري ورســام وكاتــب للكوميكــس .بــدأ فــي نشــر الكوميكس والرســومات تحت إســم برباطــوظ كوميكس في  ٢٠١١و ُ نشــرت أعماله فــي العديد من املجــات والجرائد.
فــي عــام  ،٢٠١٤قــام بكتابــة ورســم مجلــة الخيــال العلمــي الســاخر «فــوت علينــا بكــرة» التــي ُ نشــر منهــا  ٦أعــداد وتــم عرضها فــي العديد من املعارض داخل وخــارج مصر .يقيــم حاليا فــي طوكيو حيث
ينشــر قصــة مصــورة شــهرية باللغــة اإلنجليزيــة فــي مجلــة ميتروبوليــس ،بعنــوان «جايچني فالفل».

٢

املصدر :موقع األخبار

خالد سالم الجابري  /اإلمارات

رســام كاريكاتيــر اماراتــي ،عمــل فــي جريــدة الخليــج مــن عــام  ١٩٩٩وحتــى  ٢٠١٠وجريــدة الرؤيــة مــن  ٢٠١٣وحتى  .٢٠١٨لــه عدة كتب آخرهــا كتاب كوميكــس تعليمــي بعنوان «البترول» .عمل رســام
لسلســلة القصــص املصــورة «يوميــات مشــاغب» و «يوميــات مشــاغبة» التــي بــدأ صدورهــا في اإلمارات مــن عام  ٢٠١٤وحتى اآلن.

٣

عمر عدنان العبدالالت  /االٔردن

رسام كاريكاتير أردني /بريطاني ومنتج ومتحدث  .Tedxحائز على عدة جوائز محلية وعربية ودولية ،نائب رئيس رابطة رسامي الكاريكاتير األردنية وعضو في رابطة رسامي الكاريكاتير املحترفني البريطانية.

الصواف
الناشر :معتز
ّ
شركة طش فش

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

القناع كنز ال يفنى!

التطبيع والسالم!

خضير الحميري /العراق

فهد البحادي /سوريا

فنان عراقي ،يعمـل حالي ًا رسا ًم للكاريكاتـور فـي جريـدة «الصبـاح» بغـداد و ينشـر رسـومه فـي مجلـة
الشـبكة العراقيـة ،كمـا يعمـل رسا ًم فـي مجلـة (كـه ب) الكاريكاتوريـة السـاخرة .

رسام كاريكاتير سوري ،بدأ رسم الكاريكاتير من عام  ٢٠٠٨و عمل في منابر عديدة عربية و أجنبية ...
يجيد الخط العربي والزخرفة والتصميم ويطمح للنجاح في الكاريكاتير والوصول ملستوى عاملي.

موش قالوا بلدنا معادش فيها أجانب يا حاج ١٩٧٤ -

اإلنتخابات الرئاسية اللبنانية تحت مظلة امريكية ١٩٨٨ -

٤

محمد الزواوي /ليبيا

إنّه الفنان الليبي محمد الزواوي الذي يعتبر رائد الفن الكاريكاتوري الليبي ،نحت بريشته وقلبه وفكره وجدان
الشعب عبر مسيرة تجاوزت النصف قرن من العطاء ،فكانت كل لوحة من لوحاته بمثابة توثيق إلنعكاسات
املجتمع وأله ّم األحداث والظواهر والتغييرات اإلجتماعية واالقتصادية والسياسة التي يمر مها املجتمع.
للمراجعة أو للمشاركة في إصدارتنا القادمة،
يمكنكم التواصل معنا على التالي

محمود كحيل  /لبنان

ولد في طرابلس عام  .١٩٣٨بدأ حياته العملية كرســام في شــركة إعالنات .وكان الرســام الكاريكاتوري
العربي األول ،الذي رســم في الســتينات في نشــرة أخبار ســينمائية .و تم إنشــاء برنامج لجائزة محمود
كحيل في العام .2014

