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 يشكر مهرجان كايروكوميكس الشركاء والرعاة من المؤسسات

والمراكز الثقافية على مساهماتهم ودعمهم لدورة هذا العام.

CairoComix would like to thank all the sponsors 

and partners for their contributions and support.

مركز محمود مختار الثقايف
٥ ش التحرير، الجزيرة.

Mahmoud Mokhtar 
Cultural Center.

5 Tahrir St. El Gazirah.
  Opera 

محطة األوبرا. الخميس والسبت واألحد
١٠ و١٢ و١٣ نوفمرب ٢٠٢٢

 يومياً من ١٢ ظ إىل ٨ م)الخميس ١٠م( 
الدخول مجاناً.

Thursday, Saturday and Sunday
10/ 12/ 13 November 2022

from 12 to 8 pm (Thursday 10 pm)

Free entrance.

cairocomix.com
cairocomix.festival

تنظيم

بدعم من

بالشراكة مع
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سبع   سنوات ويستكمل 
كايروكوميكس دوره بفتح أبوابه 
لجمهور ومحبي الفن التاسع، 

هذا الفن الذي أثبت وجوده في 
المنطقة العربية خالل األعوام 

السابقة بأيدي صّناعه من الكتاب 
والرسامين ودور النشر الكبيرة 
والمستقلة. يواصل المهرجان 

إلقاء الضوء على اإلصدارات 
الجديدة وفنانيها داخل وخارج 
الوطن العربي وأيضًا تجارب 

مماثلة وملهمة يقدمها ضيوف 
المهرجان من حول العالم. 

كالعادة، نحن في انتظار 
 حماسكم لدورة هذا العام

من كايروكوميكس!

Seven years already and 
CairoComix is still opening its 

doors for al lovers of the 9th art, 
that marked its existence in the 

region during the last decade, by 
its artists, authors, publishers 

and independents.  
The festival is still focusing on 

the new editions and artists  
from Arab world and also  

similar inspiring models from 
around the world. Looking 

for your enthusiasm as usual 
to this edition of 

CairoComix!
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 ضخم متهّور وصغري عصبي!
إنهم أبطال مغامرات القطب الجنوبي التي نرشت يف 

مجلة عالء الدين يف نهاية التسعينيات، بطريق وعّم 
نورس للكاتب والرسام: ُبرجي. 

يّضم املعرض صفحات قصص 
مصورة أصلية للشخصيات تعرض 

للمرة األوىل وأيضاً صفحات ملونة 
مطبوعة.

جمال يس العربي، ُبرجي من 
مواليد  الجزائر ١٩٥٦،  نرش قصصاً 

مصورة وكاريكاتري يف عدة صحف 
جزائرية ساهم يف تأسيس بعضها. 

انتقل للقاهرة يف بداية التسعينيات 
ونرش قصصاً مصورة مسلسلة 
بالعربية يف مجلة عالء الدين 
 ُجمعت يف ألبومات من إصدار دار الرشوق كما تُرجم

بعضها للفرنسية.

تصميم املعرض: شناوي

Big Clumsy and A Little Grumpy!
They are the heroes of the South 
Pole adventures that were 
published in Aladdin magazine by 
end of the nineties: penguin and 
Uncle Seagull, created by: Bordji.
The exhibition includes printed 
and original pages being shown for 
the first time.

Djamel Si Larbi, Bordji, born in 
Algeria in 1956, published comics 
and caricatures in several Algerian 
newspapers, which he co-founded 
some of them. He moved to Cairo 
in the early nineties and started 
publishing comics in Aladdin 
magazine, then some was 
collected in albums by Dar Al-
Shorouk and also translated 
to French.

Exhibition design: Shennawy
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مركز محمود مختار
يس قاعة إيز
١٠ و١٢ و١٣ نوفمبر ٢٠٢٢
Mahmoud Mokhtar 
Musuem, Isis hall
10/ 12/ 13 November 2022
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مع نهاية ديسمرب ١٩٨٣، قررت الحكومة 

التونسية رفع الدعم عن مشتقات الحبوب 
عماًل بتوصيات صندوق  النقد الدويل. 

أثار هذ القرار موجة استياء يف األوساط 
الشعبّية وكانت السوق األسبوعية ملدينة 

دوز يف الجنوب التونيس مرسح أوىل 
املظاهرات ضد هذا اإلجراء.  قام شخص 

مجهول الهوّية يدعى شبّيح -تصغري 
شبح بالدارجة التونسية- باخرتاق 

اتصاالت قوات األمن وبث الفوىض يف 
صفوفهم عرب محطة راديو رسّية.

من رحم هذه األسطورة وُلدت رواية شبح 
١٩٨٤ سيناريو أيمن مبارك ورسم 

سيف الدين نايش كمحاولة من املؤلفني، 
الختالق صورة حّية لهذه الشخصية التي 

ظلت  لغزاً حتى اليوم!

مركز محمود مختار
يس قاعة إيز

١٠ و١٢ و١٣ نوفمبر ٢٠٢٢
Mahmoud Mokhtar 

Musuem, Isis hall
10/ 12/ 13 November 2022

By the end of December 1983, 
the Tunisian government 

has decided to remove the 
subvention on the oats, 

according to IMF’s conditions.
The decision has provoqued  

The anger of the middle popular 
class. The weekly market of 

Doz city was the stage of the 
early manifisations against that 

decision. An incognito, called 
Shbayeh - the deminitive of 
Shabah (Fantom) in tunisian 

dialect- has accessed the police 
radio communications and 

create a chaos! The graphic 
novel Fantom 1984 by Seif 

Eddine Nechi & Ayman 
Mbarek was born out of this 

legend to draw a live image of 
that mysterious person.
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The explosion of a NASA flight after take-off, which is 

triggered by an act of sabotage.  Because of the terrorist 
connection, alert level 5 is then declared, and the 

five astronauts in the base on Mars are completely cut off 
from the world and out of communication 

radius. The resulting  emergency pushes 
everyone involved to their limit until the 

inevitable happens.

Max de Radiguès was born in Brussels 
in 1982.  He graduated from the Institut 

Saint-Luc Bruxelles in 2004 where he also teaches 
comics. He works as an editor for the independent comics 

publisher L’employé du moi and for Éditions Sarbacane.  
Radiguès was awarded the Prix de Lycéens at 

 Angoulême Comics Festival in 2018.

أثناء إطالق ناسا لرحلة للفضاء، انفجرت بعد اإلقالع مبارشة نتاج 
عمل تخريبي. رفع مصدر الهجوم التخريبي مستوى التنبيه إىل 

خمسة. لتعزيز أمن جميع املواقع وجميع املهام الجارية، يف هذا 
السياق، تجد قاعدة املريخ، حيث يعيش خمسة رواد فضاء منعزلني، 

نفسها معزولة أكرث عن العالم وجميع االتصاالت مع الخارج محظورة. 
 تدريجًيا، يتصاعد التوتر ويدفع الجميع إىل أقىص حدوده.. إىل مصري

ال مفّر منه!

 ُولد ماكس دي راديجيز بربوكسل عام ١٩٨2. تخرج من معهد
 سان لوك يف عام 2004 ويعمل به معلّماً للقصص املصورة.

 L’Employé du يعمل أيضاً كمحرر لنارش القصص املصورة املستقلة
Mois وإلصدارات Sarbacane. حصل راديجيز عىل جائزة املدارس 

يف مهرجان أنجوالم بفرنسا يف عام 20١٨.

مركز محمود مختار
يس قاعة إيز

١٠ و١٢ و١٣ نوفمبر ٢٠٢٢
Mahmoud Mokhtar 

Musuem, Isis hall
10/ 12/ 13 November 2022
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ComicSouk offers for the seventh 
year the largest gathering of 

Independent artists, publishing 
houses and bookstores from Egypt 

and the Arab region.  
The BOUTIQUE offers recent 

Arab and international publications 
usually unavailable elsewhere 
in Egypt, besides the festival’s 

products and prints. It's the comics 
BOUTIQUE that we've always 

dreamed of!

للعام السابع يقدم سوق الكوميكس 
أكبر تجمع لناشري القصص المصورة 

والمطبوعات التي صدرت في الفترة 
األخيرة وحققت نجاحًا بارزًا. موعدكم مع 
دور النشر الكبرى والمكتبات في مصر 

والعالم العربي والعارضين المستقلين. 
يواصل بوتيك كايروكوميكس تقديم 

اإلصدارت العربية والعالمية التي تجدونها 
للمرة األولى بمصر باإلضافة لمنتجات 

 ومطبوعات المهرجان المختلفة.
 إنه بوتيك القصص المصورة كما

نتمناه جميعًا!

 العارضون
 Exhibitors

الفن التاسع  •  مركز المحروسة
بوتيك كايروكوميكس  •  كُتبنا
 الُعصبة  •  مُكوك  •  ضاد جيم

Art Rush Studio  •  آثارنا المتغربة 
مكتبة البلد • ُطش ِفش  •  عصير الكتب

يون دار البلسم  •  كوميكسار  • فانتاز
Art for Ness  •  مجلة سمير 

The Ink-Jection
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           Indie
   Square

ساحة المستقلين
 هي ممر طاوالت عرض الفنانين إلنتاجهم

من رسوم ومطبوعات أصلية محدودة النسخ.
Indie Square is the independent exhibitors' alley selling 

their original artwork and limited edition publications.

العارضون
سلمى صالح

أحمد الحبشي
Smozii lozii

أحمد عبد المحسن + مصطفى هويدي
مجلة هووبس

هيام العباس + ساندي عماد
أوشا شان

ورشة إسكندرية + إيلوجن كوميكس
عبدالرحمن حماد

مها ياسين + سارة عطوة 
توفيق

يوسف شبانة
محمود رفعت

نهى بحر + دينا بحر
أحمد زكريا شرف + إسراء الهادي

محمد طه
كبارة كوميكس

محمد علي
سمية خالد

عرب كوميكس
باسم هيرمينا + مريم هاني

حنان الكرارجى
فريد ناجي

ناصر جونيور
هجرسى

مويرة علي+ هنا حسن
بولين لوسير

يزو مصر ر
زهران + محمد ناجي 

قهوة الفقرا
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يز خالد عبد العز
khaled Abdelaziz

السبت
12 November

3 pm

هل أنتم من قراء ومحبي القصص املصورة؟ 

هل أنتم رسامون ولديكم الفضول ملشاهدة 

كواليس الصناعة ألعمال فنانني آخرين؟ نقدم 

لكم فعالية ورشة الفنان التي تتيح للجمهور 

الدخول ملرسم فنان/ة قصص مصورة 

ومشاهدة خطوات عمل رسم أو صفحة كاملة 

بداية من الفكرة إىل التنفيذ بأسلوب كل فنان، 

مرة بالرسم التقليدي باألقالم أو األحبار ومرة 

بواسطة برامج رقمية ولوح للرسم.

Are you an avid comics fan? Are you 
an artist who is curious about how 
others engage in the creative process? 
Artist@Work is the opportunity 
to watch the production stages of 
a comic from an idea to execution. 
Experience the work of comics artists 
and see how they employ different 
styles and techniques ranging from 
traditional drawing pen and paper to 
the digital illustration.
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ماكس دي راديجيز
Max de Radigués

 السبت
12 November

4:30 pm

أمينة أمونياك
Amina Amoniak

الخميس
10 November

4 pm

آنـا أونـثـيـنا 
Ana Oncina

األحد
13 November

3 pm
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الـخميس
١٠ نوفمبر

١2 ظ - ١٠ م االفتتاح للجمهور وسوق 
الكوميكس وساحة المستقلين

الساحة الرئيسية

٤ م ورشة الفنان:
 أمينة أمونياك عرض حّي مع الفنانة

 لمراحل العمل على رسم كامل
من الفكرة إلى التخطيط والتنفيذ.

قاعة نهضة مصر

٥ م توقيعات الفنانين:
يقوم الفنانون بتوقيع أعمالهم المتاحة 
للبيع لدى الناشرين بسوق الكوميكس.

ساحة التوقيعات

اللقاءات الفنية
٦ م آرت فور ناس مع إيناس بّكوش 

مؤسسة ومديرة الجاليري وسيرين بطالب 
ونورس جالل فريق العمل.

 
٧ م  مويرة علي تحدثنا الفنانة عن كتاب 

يون لوريون والفكرة واإلقامة  لور
 الدراسية بغرب فرنسا.

 ٧:٤٥ م الُعصبة
 وساموسوسيال

 مع جون ماهر ويوسف
 زيدان وأميرة سمير
وشريف عبد الفتاح.

 مسرح الساحة
الرئيسية

األحــد
١٣ نوفمبر

١2 ظ - ٨ م االفتتاح للجمهور وسوق 
الكوميكس وساحة المستقلين

الساحة الرئيسية

 ٣ م ورشة الفنان:
آنا أونثينا عرض حّي مع الفنانة لمراحل 

العمل على رسم كامل من الفكرة إلى 
التخطيط والتنفيذ.

قاعة نهضة مصر

٤ م توقيعات الفنانين:
يقوم الفنانون بتوقيع أعمالهم المتاحة 
للبيع لدى الناشرين بسوق الكوميكس.

ساحة التوقيعات

اللقاءات الفنية
٥:٣٠ م ماكس دي راديجيز

يقدم الفنان البلجيكي في حوار مفتوح 
مشواره الفني وعمله كرسام ومحرر 

 للقصص المصورة.

 ٦:١٥ م شكيب أبو حمدانيحدثنا
 عن كتابه وأسلوب القصة

 المصّورة التجريبية.

٧ م واقع افتراضي:
يحدثنا الفنانون: رشا أبو المعاطي 

ومحمد عبد الخالق وأحمد عبد المحسن 
عن الكتاب ويدير الحوار: فريد ناجي.

 مسرح الساحة
الرئيسية

 ٨ م ختام
المهرجان

الســبــت
١2 نوفمبر

١2 ظ - ٨ م االفتتاح للجمهور وسوق 
الكوميكس وساحة المستقلين

الساحة الرئيسية

 ٣ م ورشة الفنان:
يز عرض حّي مع الفنان  خالد عبد العز

لمراحل العمل على رسم كامل من 
الفكرة إلى التخطيط والتنفيذ.

قاعة نهضة مصر

٤:٣٠ عصرًا ورشة الفنان:
ماكس دي راديجيز  عرض حّي مع الفنان 

لمراحل العمل على رسم كامل من 
الفكرة إلى التخطيط والتنفيذ.

قاعة نهضة مصر

٤ م توقيعات الفنانين:
يقوم الفنانون بتوقيع أعمالهم المتاحة 
للبيع لدى الناشرين بسوق الكوميكس.

ساحة التوقيعات

اللقاءات الفنية
ية )..+.( للشرائط المرسومة  ٥:٣٠ م دور

يحدثنا جورج خوري )جاد( ولينة غيبة 
ية )..+.( التي يتم  وشناوي عن الدور

إطالقها خالل المهرجان.

٦:١٥ م آنا أونثـيـنا تحدثنا الفنانة عن 
مشوارها الفني وكتب القصص 

المصورة التي نشرتها.

٧ م د. لينا مرهج ود. إيناس خنسة
تقدم الفنانتان كتابهما »حدثتني 

وقالت« من الفكرة ومراحل العمل.
مسرح الساحة الرئيسية
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Thursday 
10 November
12 pm-10 pm festival & Comic 
Souk opening for public. 
Main court and Isis hall

4 pm Artist@Work: 
Amina Amoniak Live drawing with 
the artist demonstrating different 
techniques from the idea to final 
artwork.
Nahdet Misr Gallery

         5 pm Book signing:
           Artists signing their latest          
             publications
             Signing Hall

             
              Artist Talk
6 pm Art for Ness With Ines 
Baccouche, founder and director 
with gallery team: Syrine Bettaleb 
and Nawres Jalel.

7 pm Moira Ali will talk about her 
book: L'Orient and the artistic 
residency in west of France.

7:45 pm El3osba & Samusocial 
With John Maher, Yousef Zidan, 
Amira Samir and Sherif Abdelfattah.
Main court theater

Saturday 
12 November
12 pm-8 pm festival & Comic Souk
opening for public.
Main court and Isis hall

3 pm Artist@Work: 
Khaled Abdelaziz Live drawing with the 
artist demonstrating different techniques  
from the idea to final artwork.
Nahdet Misr Gallery

4:30 pm Artist@Work: 
Max de Radigués Live drawing with the 
artist demonstrating different techniques  
from the idea to final artwork.
Nahdet Misr Gallery

4 pm Book signing:
Artists book signing their latest 
publications
Signing Hall

Artist Talk
5:30 pm The Arabic comics review 
(..+.) George Khoury (JAD), Lina Ghaibeh 
and Shennawy will tell us about the new 
review launched during the festival.

6:15 pm Ana Oncina in open talk about 
her work parcour and her published 
comics.

7 pm Lena Merhej & Ines Khanseh
Will present their new book "She said" 
from the idea and the work process.
Main court theater

Sunday
13 November
12 pm-8 pm festival & Comic 
Souk opening for public. 
Main court and Isis hall

3 pm Artist@Work: 
Ana Oncina Live drawing 
with the artist demonstrating 
different techniques  from the 
idea to final artwork.
Nahdet Misr Gallery

4 pm Book signing:
Artists signing their latest 
publications
Signing Hall

Artist Talk
5:30 pm Max de Radigués Open 
talk about his parcour as an artist 
and comics editor.

6:15 pm Shakeeb Abu Hamdan 
presents his latest book and the 
experimental comics style.

7 pm Virtual Reality 
collective book with participants: 
Ahmed Abdelmohsen, Rasha 
Abo Elmaaty and Mohamed 
Abdelkhalik, moderated by: 
Farid Nagy. 

8 pm Festival Closing
Main court theater
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revistazotea.com أنا أونـثـيـنا. رسم مصاحب لحوار معها عىل موقع

كروكيتا 
وإمباناديا 
)١(

آنا أونثينا، 
إصدار

الكوبوال، 
إسبانيا

آنا أونثـينا رسامة قصص مصورة إسبانية، معروفة بشكل خاص 

يف إسبانيا وإيطاليا وفرنسا. حصل كتابها األول كروكيتا 

وإمباناديا )إسم أكلتان شهريتان يف إسبانيا( عىل جائزة الكتاب 

األكرث شعبية يف مهرجان برشلونة 20١٥.

 تدير وترسم يف مطبوعة ڤولتيو أيضاً الصادرة يف إسبانيا.

 صنفتها مجلة فوربس كأكرث شخصية مؤثرة

تحت سن الـ ٣0 يف مجال الفنون.

Ana Oncina (born 1989) is a Spanish comic book 

illustrator and author, particularly very known in Spain, 

Italy and France. Her first book, Croqueta y empanadilla 

(2014), won the Popular Prize at 

Barcelona International Comic 

Book Fair in 2015. Oncina also 

coordinates the comics publication 

Voltio, in which she also contributes 

as an author. Forbes magazine has 

placed her among its most influential 

under 30s in the category of Art.
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صفحة من كتاب Alerte 5 ملاكس دي راديجيز. إصدار كاسرتمان 105.202١

ُولد ماكس دي راديجيز بربوكسل عام 

١٩٨2. تخرج من معهد سان لوك يف عام 

 2004 ويعمل به معلّماً للقصص املصورة.

يعمل أيضاً كمحرر لنارش القصص 

 L’Employé du املصورة املستقلة

Mois وإلصدارات Sarbacane. حصل 
راديجيز عىل جائزة املدارس يف مهرجان 

أنجوالم بفرنسا يف عام 20١٨.

 Max de Radiguès was born in

 Brussels in 1982.  He graduated from

 Saint-Luc Institut Bruxelles in 2004

.where he also teaches comics 

 He is an editor for the independent

 comics publisher L’employé du

 moi and for Éditions Sarbacane.

 Radiguès was awarded the Prix de

 Lycéens at  Angoulême Comics

.Festival in 2018

© Christopher Diaz

 العمر
الصعب.

إصدار 
إمبلوييه 

دو موا
20١٦

األخوان.
إصدار 
سارباكان
20١٩

 الغري
مرّوضون

يبقون
وحيدين.

إصدار 
سارباكان

20١٩
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شكيب أبو حمدان موسيقي ورسام ومهندس صوت 

مقيم ببريوت. ينرش أعماله البرصية يف شكل مطبوعات 

وتجهيزات مرسومة يعيد فيها استخدام رسوم ونصوص 

منشورة بالفعل بجانب رسومه ونصوصه الشخصية 

إلظهار الغرابة يف كيفية بناء النصوص التاريخية. نرش 

كتابه حياة كحياتي، هذا محال لدى إصدارات 

 السمندل

عام 202١. 

Shakeeb Abu 

Hamdan is an 

artist, musician 

and recording 

engineer based 

in Beirut. His 

visual work takes 

the form of 

publications and 

print/ drawing 

installations in 

which he uses 

found images 

and texts 

alongside his 

own writings and 

drawings to examine the strange ways that 

historical narrative is constructed.

His book A Life Like Mine, That’s 

Impossible was published by 

Samandal Comics in 2021.

(..+.) هي دورية مهتمة بفنون الرشائط 
املرسومة يف الوطن العربي، تطلق عددها 

األول خالل املهرجان. يحدثنا جورج 

خوري )جاد(، مؤسس الدورية عن 

طبيعة محتواها وإطالق دعوة للكتاب 

والرسامني للمشاركة يف األعداد القادمة.  

بمشاركة شناوي ولينا غيبة مديرة 

مبادرة معتز ورادا الصواف للرشائط 

املصورة العربية بالجامعة األمريكية 

ببريوت.

(.+..) is a new publication about 

comics in the arab world. Its first 

issue will be launched during 

CairoComix. George Khoury 

(JAD), the founder, will talk about 

its content and a call for writers 

to submit to the next issues. With 

participation of Shennawy and 

Lina Ghaibeh, Director of Mu'taz 

and Rada Sawwaf Arab Comics 

Initiative at AUB.

مويرة عيل رسامة قصص مصورة 

ومصممة مرصية، أقامت ملدة عامني يف 

غرب فرنسا لدراسة املاجستري. وثّقت فرتة 

إقامتها ومالحظاتها مع رسومها يف كتيب 

بعنوان لوريون لوريون نرشته بشكل 

مستقل. تحدثنا مويرة عن فرتة إقامتها 

وفكرة وتنفيذ الكتاب.

Moira Ali is an Egyptian comics 

artist and graphic 

designer. She went 

for two years to 

west of France to 

study MA visual 

arts for journalism. 

In her self published 

book, L'orient 

Lorient she tells her notes 

and drawings during that residency. 

Moira will tell us more about her 

book and self publishing.

غالف العدد 
األول من دورية

).+..(

غالف كتاب
 لوريون، لوريون

مويرةعيل.

1

Moira Ali
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Comics for awareness, is the 

cooperation between El3osba 

(The League) with Samusocial 

International about street 

children conditions and how to 

support them. The author John 

Maher and the Artist Youssef 

Zidan, with the participation of 

Samusocial members: 

Amira Samir and Sherif Abdel 

Fattah, will talk about the result 

of cooperation and the role of 

community awareness in comics.

د. إيناس خنسه أستاذة يف الجامعة 

األمريكية ببريوت وعضوة هيئة التحرير 

يف املكتبة العربية لألدب. د. لينا مرهج 

فنّانة وخبرية يف الرسد البرصي. درّست يف 

جامعات مختلفة يف بريوت ومن مؤسيس 

جمعية السمندل الكوميكس املعروفة 

عاملًيا. رسمت أكرث من ٣0 كتاًبا لألطفال 

وقّدمت عدداً من أفالم الرسوم املتحركة 

والقصص املصّورة. حدثتني وقالت هو 

 افتتاحية مرشوع بحثي ثقايف تعّده

 خنسه عن النساء واإلبداع يف

عصور ما قبل الحداثة.

Dr. Inas Khansa is a professor at 

the AUB and a member of the 

editorial board of the Arab Library 

of Literature. Dr. Lena Merhej is an 

artist and expert in visual narration. 

She has taught at different 

universities in Beirut and is one of 

the founders of the world-

renowned Samandal Comics 

Association. She has drawn more 

than 30 children's books and made 

many animated films and comics. 

She Said is the initiator of a cultural 

research project 

that Khansa is 

preparing on 

women and 

creativity in 

pre-modern 

times.

مشاركة الكوميكس يف نرش التوعية، 

وتعاون كوميكس الُعصبة مع مؤسسة 

ساموسوسيال يف نرش التوعية الخاصة 

باألطفال من ظروف الشارع، وكيفية 

دعمهم. املؤلف جون ماهر والرسام 

يوسف زيدان بمشاركة من أعضاء 

ساموسوسيال أمرية سمري ورشيف 

عبد الفتاح سيتحدثون عن التعاون ودور 

القصة املصورة يف التوعية املجتمعية.

Art for Ness is an online 

art gallery promoting and 

highlighting the illustrators, 

comics artists and 

designers' art work from 

North Africa and the Middle 

East. Ines Baccouche,  

the founder with the team: 

Nawres Jalel and Syrine 

Bettaleb will tell us about 

the gallery, selected 

artwork and the marketing 

zone.

آرت فور ناس هو معرض 

فني أونالين ومتنقل أيضاً، 

يلقى الضوء ويرّوج ألعمال 

فنانني ورسامني قصص مصورة 

ومصممني من شمال إفريقيا 

والرشق األوسط. تحدثنا إيناس 

بكّوش، مؤسسة ومديرة املوقع 

مع نورس جالل وسريين 

 بطالب من فريق العمل،

عن طبيعة األعمال الفنية 

وخريطة مبيعات املوقع.

غالف
العدد األخري
من العصبة.

حدثتني 
وقالت
إصدار 
املحروسة. 
2022
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واقع إفرتايض هو كتاب قصص مصورة جماعي نتاج فاعلية 

24 ساعة كوميكس الذي نظمتها معهد جوتة باإلسكندرية 

بالتعاون مع ورشة إسكندرية ومشاركة ١٥ رسام كوميكس ليعربوا 

بقصصهم املصورة عن الواقع اإلفرتاىض الذى أصبحنا نعيش فيه، 

بعد تحول عاملنا إىل عالم امليتافريس، كيف يبدو هذا العالم املوازى ؟ 

وماذا يخفي لنا وكيف سيؤثر علينا ؟ 

 يحدثنا من الفنانني املشاركني: رشا أبو املعاطي ومحمد

عبد الخالق وأحمد عبد 

املحسن عن التجربة ورأيهم 

يف دخول  العالم االفرتايض عىل 

املجال الفني مثل تقنية الذكاء 

 اإلصطناعي. يدير الحوار:

فريد ناجي.

Virtual Reality 

is a collective comic book 

published by: Goethe 

Institute Alexandria, 

as the result of 24 Hours 

Comics event they 

organized with Alexandria 

Workshop and 15 comics 

artist, to express their 

view of the virtual reality 

in that we live now. After 

the transformation to the 

Metaverse, What does this 

world look like? What does 

it hide for us, and how will 

it affect us? The artists 

Ahmed Abdelmohsen, 

Rasha Abo Elmaaty and Mohamed Abdelkhalik will 

talk about the experienc and their opinion about the 

virtual world in the artistic field such as the technology of 

the AI . Moderator: Farid Nagy

واقع
افرتايض.

إصدار معهد 
جوتة

 وورشة 
إسكندرية
2022
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