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فاتورة الكهرباء! رفع األسعار ..
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فنانة   ورسامة   قصص   مصورة   لبنانية فلسطينية   تحاول   تصوير   الواقع   بأسلوب   وثائقي   وواقعي،   حيث   تتحول   الشخصيات   في   بعض   األحيان   إلى   وحوش  . حيفاوي   هي   أيًضا   عضو   في   مجلس  
 إدارة   السمندل   للشرائط   المصورة   ومن   مؤسسي   مجموعة   زيز . 

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

من المعارض المحلية والدولية.

عالء اللقطة / فلســطين - ٢٠٢٢

نــور حيفاوي/ لبنانية فلســطينية  - ٢٠٢١ 

حمزة حجاج/ أردن - ٢٠٢٢
رسام كاريكاتير في صحيفة الغد األردنية، مواليد 1٩٨٦. عمل في مجال التصميم والدعاية 

واإلعالن والرسم اإلحترافي لدى عدة شركات محلية وعالمية، وعمل كرسام كاريكاتير في 
عدة صحف محلية وعالمية.
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من مواليد مدينة الخبر، المملكة العربية السعودية 1٩٧٦. تم نشر أعماله الفنية في العديد من المجالت المصورة منذ عام 1٩٩٨. وكان جزًءا في العديد من المشاريع 
التعليمية وآخر األعمال الفنية موجودة في مجلة ماجد.

خالــد عبد العزيز / مصر



الناشر: معتز الصّواف
شركة طش فش

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

٣

محمد ناصر 2٨ سنة، رسام و كاتب قصص مصورة من مصر، استخدم الرسم في التعبير عن مشاعري و أفكاري كما 
University College London و Scientific American استخدم الرسم في تبسيط العلوم كما فعلت مع مجلة

أحمد جعيصة رسام كاريكاتير مصري بمجلة صباح الخير. 
ورسام كوميكس وكتب أطفال وتم نشر العديد من أعماله 
في مختلف الجرائد والمواقع. وقام بنشر العديد من كتب 

األطفال والكوميكس داخل مصر وخارجها.

أحمــد جعيصة / مصر - ٢٠٢٢محمــد ناصر / مصر - ٢٠١٢



٤

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

كيلو اللحمة بكام النهاردة!

ولد جمعة فرحات في 24 أبريل 1٩41 في القاهرة. هو رسام كاريكاتير سياسي وهزلي 
مصري نشر تحت اسم جمعة، كما كان رئيس رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير.

جمعــة فرحات/ مصر - ١٩٨٨ 

إصدارات جديدة

مراد كتكت رسام كاريكاتير أردني، عمره 25 سنة. حاصل على ماجستير في شهادة الصحافة 
واإلعالم. وهو رسام حّر في المجال السياسي واالقتصادي واالجتماعي، ويعمل صحفي 

في مجال العمل والعمال.

مــراد كتكت / أردن - ٢٠٢٢

The newest edition of the Mahmoud Kahil Award  includes 
the participants and winners from this  year’s  award in 
it’s five categories. As well as a life time achievement 
award  and a  Comics Guardian Award. The book includes 
the works of variant artists from the Arab world. 

During the bread events that took place in Tunisia in 1984, an 
unidentified person called “Shabih” hacked communications 
The security forces wreaked havoc in their ranks through 
a secret radio station, and soon this mysterious figure 
transformed From the womb of this urban legend, the novel 
“The Ghost of 1984” was born.

 اإلصــدار الجديــد مــن جائــزة محمود كحيل يضــم المشــاركين والفائزين 
لجائــزة هــذا العام في خمس فئات. باإلضافــة إلى جائزة إنجازات العمر 
وجائزة راعي الشريط المصور. يتضمن الكتاب أعمال فنانين مختلفين 

من العالــم العربي.

خــالل   أحــداث   الخبــز   التــي   عرفتهــا   تونــس   ســنة 1٩٨4   ،   قــام   شــخص  
 مجهــول   الهويــة   يدعــى     “شــبّيح“  باختــراق   اتصــاالت   قــوات   األمــن   وبــث  
 الفوضــى   فــي   صفوفهــم   عبــر   محطة   راديو   ســرية .  وســرعان   مــا   تحولت  
 هــذه   الشــخصية   الغامضة   إلى   أســطورة   حضريــة   تغذيها   نظرّيات   عــّدة .  

مــن   رحــم   هــذه   األســطورة   الحضريــة   ولــدت   روايــة »    شــبح «  1٩٨4   . 

Title: Mahmoud Kahil Award 7
Editor: Dr. Lina Ghaibeh
Publisher: The Mu’taz and Rada Sawwaf Arab Comics 
Initiative at the American University of Beirut
Date: 31 March, 2022

Title: Ghost 1984, A novel of baking events
Author: Aymen Mbarek
Publisher: Soubia
Date: March, 2022

العنوان: جائزة محمود كحيل ٧
التحرير: د.لينا غيبة

الناشر: مبادرة معتز ورادا الصواف للشرائط المصورة العربية 
في الجامعة األميركية في بيروت

التاريخ: ٣1 آذار )مارس(، 2٠22

العنوان: شبح 1٩٨4، رواية ألحداث الخبز
الكاتب: أيمن مبارك

الناشر: سوبيا
التاريخ: آذار )مارس(، 2٠22

جائزة
محمد كحيل ٧

المحرر: كميل حوا
الناشر: معتز الصواف 

التاريخ: 1 نيسان )أبريل(، 2٠22

حبيب حداد
سحر الورقة البيضاء

يــكاد هــذا الكتــاب يمثــل حبيــب حــداد كّلــه: إّنــه يشــمل نســبة 
كبيــرة مــن رســومه، والمراحــل التــي شــهدها وشــهد عليهــا، 
فــي مختلف وســائل الّنشــر التي عمــل فيها والمــدن التي مّر 
بهــا، مــع تصنيــف لألعمــال حســب المواضيــع الّرئيســّية التــي 
تناولهــا: مــن لبنــان إلــى فلســطين وإلــى الّشــرق األوســط 
وأوروبــا وأميركا، إلــى الّربيع العربي وحرية الّتعبير واالقتصاد 
والمنــاخ، إلــخ. ويشــمل الكتــاب ايضــًا ســيرته الشــخصية التــي 
اســتقاها فريــق البحــث مــن مراجــع مختلفــة أهّمهــا حــوارات 

مباشــرة مــع الّرســام، لــذا فهــي ســيرة عنــه ومنــه فــي آٍن.

وعــالوًة علــى ذلــك يضــّم الكتــاب نخبــًة مــن الّشــهادات 
االســتثنائّية مــن كّتاًبــا ونّقــاٍد وصحافّييــن عرفــوه وأحّبــوه، 
وهــم أساًســا مــن خيــرة مــن قّيمــوا هــذا الفــن ومدارســه. 
فهــذا ليــس كتــاب أّلفــه مؤلــف واحــد، بــل هــو جمــٌع مــن 
األقــالم التــي ُتقــّدم حبيــب حــداد بأمانــٍة وصــدٍق وشــمولّيٍة 

قــد ال يضاهيهــا كتــاٌب ُخــطَّ بقلــٍم واحــد.

شبح ١٩٨٤
رواية ألحداث الخبز

رفع األسعار!


