“طــش فــش” دار نشــر ،شــركة ال
تبغي الربح هدفها تشجيع الشباب
والمواهــب العربيــة الصاعــدة فــي
فــن الكاريكاتــور والشــرائط المصورة
والرســوم المتحركــة المنتشــرة فــي
العالــم العربــي.

سامي الخرس  /كويت ٢٠٢١ -

العدد ١٨
التاريخ ٢٠٢٢ - ٢ - ٩ :
نقود!!

فواتير الكهرباء والماء!!

د.عبداللّ ه الســبيعي /قطر ٢٠٢١ -

خالد الهاشــمي /بحرين ٢٠٢١ -

١

khalid.alhashimi.cartoon

عبدالله السبيعي طبيب عيون قطري و يعشق رسم الكاريكاتير .يرسم في جريدة الراية
القطرية.

الفنان خالد الهاشمي اكثر الرسامين شهرة في رسم الكاركتير في البحرين السيما انه يناقش
في رسوماته بشكل واعي هموم الناس ،ينتقد التصرفات الخاطئة ويعزز الجيد فيها.

يعني إيه ضمير!

إيهاب شــاكر /مصر ١٩٦٤ -

الفنان الصادق الرائع إيهاب شاكر ،وهو أحد رموز الفن التشكيلى والكاريكاتير والصحافة لمدة أكثر من ستة عقود .تخرج إيهاب فى كلية الفنون الجميلة عام  1957وبدأ عمله فى الصحافة،
تلميذا فى الكلية عام  .1953استمر العمل فى دار روز اليوسف ورسم الكاريكاتير فى صباح الخير وروز اليوسف سنوات طواال بدأها بالسلسلة الشهيرة عائلة البهلوان .وشارك مع
ً
وهو مازال
صالح جاهين وبهجت عثمان وحجازى فى نهضة هذا الفن الصحفى الجميل.

محمــد توفيق /مصر ٢٠١٢ -

محمد توفيق مصـري الجنسـية مـن مواليـد العـام  .١98٣مخرج وفنان قصص مصورة درس الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة يشغل حاليا المدير الفني
الستوديو قناة ماجد بالقاهرة .

٢

شــريف عادل /مصر ٢٠١٢ -

طبيب أسنان مصري ورسام وكاتب للكوميكس.
بدأ في نشــر الكوميكس والرســومات تحت إســم
برباطــوظ كوميكــس فــي  ٢٠١١و ُنشــرت أعمالــه
فــي العديــد مــن المجــات والجرائــد .فــي عــام
 ،٢٠١٤قــام بكتابــة ورســم مجلــة الخيــال العلمــي
الســاخر "فــوت علينــا بكــرة" .يقيــم حاليــا فــي
طوكيــو حيــث ينشــر قصــة مصــورة شــهرية
باللغــة اإلنجليزيــة فــي مجلــة ميتروبوليــس،
بعنــوان "جايچيــن فالفــل".

1

٣
2

3

الصواف
الناشر :معتز
ّ

شركة طش فش

جميع الحقوق محفوظة للرسامين

هذه الرسومات واآلراء المنشورة ال تعبر عن رأي دار النشر أو وجهة نظره.

إصدارات جديدة
عدسات الصقة

كهرباء لبنان

مطبوعــة جديــدة تضــم ثــاث قصــص مختلفــة.
بأبطــال نســائية مســتوحاه مــن قصــص حقيقيــة.
إصــدار جديــد للفنان المصري فريــد ناجي يضم ثالث
قصــص مختلفــة مــع بطــات مســتوحاة مــن حياتنــا
اليوميــة.

الكتــاب عبــارة عــن مزيــج مــن ثــاث قصــص مختلفــة
مــع أبطــال إنــاث! قصــص تمــر بهــا كل امــرأة عربيــة
فهــو يعبــر عــن االبطــال فــي واقعنــا الحالــي .مــن
االستكشــاف الشــخصي إلــى قضايــا وأنمــاط
المجتمــع مــن حولهــن والتغلــب علــى المصاعــب
ومتابعــة شــغفهن واحالمهــن...

الكاتب :فريد ناجي
الناشر :نشر ذاتي
التاريخ :تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٢١

رائعــا للمــرأة القويــة
مثــال
ً
يعــد هــذا الكتــاب
ً
فالقصــص كلهــا مســتوحاة مــن اشــياء نراهــا او مررنــا
إلهامــا .هــذا كتــاب يمكننــا
بهــا ممــا يجعلهــا أكثــر
ً
اعطائــه الوالدنــا الصاعديــن كمثــال عــن المــرأة
القويــة بجميــع اشــكالها.

العنوان :رسوم مندسة
الكاتب :خضير الحميري
الناشر :منشورات أحمد المالكي
التاريخ :تشرين أول (أكتوبر)٢٠٢١ ،

وفــق تقاليد الحاكــم العربي المبجل ،فــأن أي رأي مخالف هو رأي
ُمنــدس بالضــرورة ،وأي تظاهــرة تطالــب بالحقــوق ،هــي تظاهــرة
رفــت شــعاراتها مــن قبــل مندســين تحركهــم أجنــدات أجنبيــة
ُح ّ
مغرضــة ،واألندســاس يالحــق أيضــا كل طيــر يحــاول التغريــد خــارج
ســرب التطبيــل المعتــاد.

٤

فهد البحادي /ســوريا ٢٠٢٢ -

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
لمستوى عالمي.

لبنان على ضوء الشموع

Title: Infiltrated drawings
Author: Khudair Al Himyari
Publisher: Ahmed Almaliki Publications
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رسوم مندسة

According to the traditions of the Arab ruler, any
dissenting opinion is an intrusive opinion, and any
demonstration demanding rights is a demonstration
whose slogans have been distorted by intruders
motivated by foreign agendas, and subduction also
pursues every bird that tries to tweet outside the usual
norm.

العنوان :ماذا لو؟! وقصص أخرى
الكاتب :كتاب جماعي
الناشر :نشر ذاتي
التاريخ٢٠٢١ :

فــي الكتيــب ده بقدملكــم معظــم شــغلي كقصــص مصــورة
للكبــار مــن مجــات تــوك تــوك وجــراج وبعــض مــا نشــر علــى
الشبكة العنكبوتية وحاجات بتنشر ألول مرة أتمنى تنبسطوا
معانــا.

Title: What if?! And other stories
Author: Collective book
Publisher: Self Published
Date: 2021

ماذا لو؟
وقصص أخرى

In this brochure, I present to you most of my work
as comic strips for adults from Tok Tok and Garage
magazines and some of what was published on the
Internet and things that are published for the first
time. I hope you will enjoy with us.

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

ربــاح الصغير /االردن ١٩٧١ -

فنان كاريكاتير وناقد فني أردني راحل من أصول فلسطينية ،يعتبر رائد فن الكاريكاتير
األردني ومن رواد فن الكاريكاتير العرب باإلضافة لكونه من نقاد الفن التشكيلي المتميزين.

