“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.

أمحد رمحة  /أردن

العدد ٣
التارخي ٢٠١٩ - ٤ - ٣ :
هذا اإلصدار يو ّزع جمانًا لك هشرين

املياه!!

إرهاب

فادي أبو حسن  /فلسطني

دمحم عفيفة  /فلسطني

١

الفنان فادي أبو حسن فلسطيين اجلنسية .نرشت أمعاله يف العديد من الصحف .وهو رئيس حترير
شبكة « .»Cartoon Home Network Internationalوغضو يف « »Cartooning for peaceيف فرنسا.

الفنان دمحم عفيفة فلسطيين املولد  ١٩٧٢وأردين اجلنسية واإلقامة .درس التصممي الداخيل يف لكية
املجمتع العريب وخت ّرج مهنا بهشادة الدبلوم عام .١٩٩٣

خيل نسوي فمل عن...

خضري امحلريي  /عراق
فنان عرايق ،يعمـل حاليًا رسـا ًم للاكرياكتـور فـي جريـدة «الصبـاح» بغـداد و ينشـر رسـومه فـي جملـة الشـبكة العراقيـة ،مكـا يعمـل رسـا ًم فـي جملـة (كـه ب) الاكرياكتوريـة السـاخرة .

اكرن كريوز  /لبنان

٢

١

رسامة لبنانية ،من املؤسسني املشاركني "لزيز كوميكس" .إهنا يف حالة حبث دامئة عن جممتعها الصعب
ُولدت اكرن كريوز يف بريوت عام  ،١٩٩٢ويه ّ
ونفهسا .وتطلق عناوين رواياهتا من خالل وجهة نظرها الخشصية.

٣

٢

الصواف
النارش :معزت
ّ
رشكة طش فش
مجيع احلقوق حمفوظة للرسامني
هذه الرسومات واآلراء املنشورة ال تعرب عن رأي دار النرش أو وجهة نظره.

جهز نفسك ...بدأ مومس الطلبات!!..

سوريا

الصواف  /لبنان
معزت
ّ

فارس غرابيت  /سوريا

رجل أمعال لبناين مقمي يف لبنان .خترج من اجلامعة األمريكية يف بريوت عام  .١٩٧٤حائز عىل هشادة
باكلوريوس يف اهلندسة املعامرية.

الفنان فارس غرابيت سوري اجلنسية ،درس ونال هشادة مممص غرافييك .شارك بعدة معارض بني
سوريا ،مرص ،تركيا،فرنسا ،بلجياك ،يابان ...و قام بنرش مخس كتب كرتون حىت هذا اليوم.

يس السيد ١٩٦٠ -

حنظلة رمز فلسطني ١٩٨٢ -

٤

أمحد حيجازي  /مرص
انه رسام الاكرياكتور املرصي الساخر أمحد جحازي ،الذي ولد يف مدينة اإلسكندرية عام  .١٩٣٦اكن
يرمس حبرية وطالقة ،وتنساب خطوطه عىل الورق من دون رقيب أو حسيب .وتويف يف  ٢١أكتوبر /ترشين
األول  ٢٠١١عن معر يناهز  ٧٥عامًا.
لملراجعة أو لملشاركة يف إصدارتنا القادمة،
ميكنمك التواصل معنا عىل التايل

نايج العيل  /فلسطني

من منا ال يعرف حنظلة رمز الفلسطيين املعذب والقوي رمغ لك الصعاب اليت تواجهه  ،يه الخشصية
اليت ابتدعها نايج العيل ووقع هبا رسوماته ،واغتيل بسبهبا يف العامصة الربيطانية .ولد حنظلة يف ٥
حزيران العام  ،١٩٦٧واكن مبثابة األيقونة اليت متثل االهنزام والضعف يف األنمظة العربية.

