“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.

ركود

فهد الخميسي  /اململكة العربية السعودية ٢٠٢١ -

العدد ١٥
التاريخ ٢٠٢١ - ٥ - ١٢ :

اإلق
ال تصاد
عاملي

ملف تشكيل الحكومة اللبنانية

مني إللي فينا حرامي!!

محمد أنور /مصر ٢٠٢١ -

محمود رفاعي /أردن ٢٠١٨ -

١

محمــد أنــور رســام كاريكاتيــر حائــز علــى جوائــز فــي املصــري اليــوم .صحفــي مصــور ومهنــدس طــب
حيــوي ســابق .شــغفه الفنــون املرئيــة ،ومجه ـزًا بخبرتــه العمليــة ومدعو ًمــا بخلفيتــه الهندســية التقنيــة،
يقــوم باســتمرار بتجربــة وتطويــر تجــارب جديــدة لســرد القصــص تتمحــور حــول املســتخدم.

محمــود الرفاعــي رســام كاريكاتيــر أردنــي يعمــل كمخــرج و منتــج رســوم متحركــة يقــوم بنشــر رســومه
علــى صفحتــه الخاصــة و علــى وســائل التواصــل االجتماعــي و املواقــع العامليــة يشــغل االن نائــب رئيــس
رابطــة رســامي الكاريكاتيــر االردنيــن.

الطبيب العجيب!

أسامة حجاج  /أردن ٢٠٢١ -

أسامة عيد حجاج ،فنان كاريكاتير أردني من مواليد عمان عام  .1973تتناول رسومات حجاج الحياة االجتماعية للناس واألمور التي تشغل املجتمع األردني ،خاصة تلك التي تركز على فئة الشباب ،وذلك من
خالل شخصيتي عطا وعطوة .كما ينشر رسومات تتناول الوضع السياسي في الشرق األوسط والعالم.

فريد ناجي  /مصر ٢٠٢١ -

فنّان املدينة املعاصرة  ،يستلهم فنّه من ناسها وشوارعها وكذلك زواياها املضيئة ،حمل فريد ناجي ريشت ُه ا ّلتي مألها بأحالم املدن ومضى الى الكوميكس ليثبت نفسه .ولد فريد ناجي في مصر
في  ٣٠تشرين الثاني (نوفمبر) عام  ،١٩٨٩وهو خريج كل ّية الفنون الجميلة قسم الجرافيك سنة .٢٠١٢

٢

خالد عبد العزيز  /مصر ٢٠١٥ -

من مواليد مدينة الخبر ،اململكة العربية السعودية  .١٩٧٦تم نشر أعماله الفنية في العديد من املجالت املصورة منذ عام  .١٩٩٨وكان جز ًءا في العديد من املشاريع التعليمية وآخر األعمال الفنية موجودة
في مجلة ماجد.

٣
هاني صالح  /مصر ٢٠١٧ -

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 وتصميم أغلفة الكتب.

الصواف
الناشر :معتز
ّ
شركة طش فش

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

لقاءات القاهرة

ترقية!

محمد سباعنة  /فلسطني ٢٠٢١ -

عبداهلل عمران  /اململكة العربية السعودية ٢٠٢١ -

محمــد ســباعنة  .حاصــل علــى شــهادة املاجســتير فــي الفنــون مــن بريطانيــا يعمــل رســام كاريكاتيــر
لعــدة صحــف ومواقــع عربيــه وعامليــة .نشــر كتابــة االول فــي الواليــات املتحــده وبريطانيــا واســبانيا و اقــام
العديــد مــن املعــارض واملحاضــرات حــول العالــم.

عبــداهلل آل عمــران مــن اململكــة العربيــة الســعودية .هــو مــدرس تربيــة فنيــة و رســام تشــكيلي ..إتجــه لفــن
الكاريكاتيــر عــام  .٢٠٠٨كمــا عمــل فــي عــدة صحــف محليــة وشــارك فــي عــدة مســابقات ومعــارض محليــة
وخارجية.

الربيع العربي..

مؤتمر الخريف للسالم

٤

الربيع
العربي

موفق فرزات /سوريا ١٩٨٩ -

تنوعــت رحلتــه الفنيــة الطويلــة بــن العمــل كرســام كاريكاتيــر ولوحــات فنيــة فض ـ ً
ا عــن عملــه كمخــرج
صحفــي .نجــح بفنــه وفكــره فــي خدمــة الصحافــة الكويتيــة ألكثــر مــن ثالثــة عقــود .حصــل علــى العديــد
مــن الجوائــز العامليــة لرســوماته الســاخرة حــول القضايــا العربيــة والعامليــة.
للمراجعة أو للمشاركة في إصدارتنا القادمة،
يمكنكم التواصل معنا على التالي

حامد نجيب  /مصر ١٩٧٤ -

بــرع فــي رســم الكاريكاتيــر السياســي واالجتماعــي .واعتبــره الكثيــرون أحــد أشــهر رســامي الكاريكاتيــر
القالئــل الذيــن نجحــوا فــي إبــراز موهبتهــم والتأكيــد علــى خصوصيتهــم خــارج حــدود مصــر .عمــل فــي
عــدة مجــات مثــل روزاليوســف وصبــاح الخيــر ،وكان ينشــر الكاريكاتيــر السياســي بمجلــة املصــور.

