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 يشكر فريق كايروكوميكس الشركاء والرعاة من المؤسسات والمراكز الثقافية
عىل مساهماتهم ودعمهم لخروج دورة هذا العام إىل الجمهور. 

CairoComix would like to thank all the partneres and sponsors 

for their contribution and support.

شكر خاص لكٍل من: إيمان حمام لدعمها الكريم للمهرجان
وهاني الطرابييل )عرب كوميكس( لمجهوده ومجموعته الخاصة يف معرض تنابلة الصبيان

شركاء الوسائط الرقمية

U.S. Embassy Cairo
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ساحة المستقلين برعايةسوق الكوميكس برعاية
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ش التحرير << كوبري قصر النيل
> > ش التحرير 

>> محمد نجيب

السادات

حرب
ت 

طلع
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ش محمد محمود
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الجامعة 
األمريكية

املتحف املصري

مسجد
عمر مكرم

ميدان
التحرير

ض  << 
عبد املنعم ريا

 الجمعة والسبت واألحد

٢٢ < ٢٤ سبتمبر  ٢٠١٧

 يومياً من ١١ ص < ٩ مساء

الدخول مجاناً )بالبطاقة الشخصية(

الجامعة األمريكية بالتحرير

تقاطع ش. محمد محمود

مع ميدان التحرير

 محطة السادات أو محمد نجيب

festival@cairocomix.com
 |    cairocomix.com

Friday, saturday and sunday

22/ 23/ 24 september 2017

from 11 am to 9 pm

Free entrance (ID required)

 

AUC Tahrir Campus

Mohammed Mahmoud st.

  sadat or Mohammed 

naguib
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يهتم كايروكوميكس بشكل خاص بتطور الحركة 
المستقلة لفن القصص المصورة يف مصر وعىل نطاق أوسع 

يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا حيث تمثل القصص 
المصورة شكال شعبًيا وفناً موازًيا لوسائط إبداعية أخرى مثل 

فنون الشارع والتحريك والسينما وفنون الفيديو والتصميم 
الجرافيكي وأيًضا حيث يهتم عادة فنانوه بواحد أو أكثر من 

هذه الفنون. يعتبر كايروكوميكس بمثابة احتفالية 
فنية تجمع جمهور القراء برسامين وكّتاب هذا الفن سواء 
المحليين منهم أو العالميين يف لقاء مباشر ال يتكرر عادة.

CairoComix is primarily concerned with 
supporting the independent art movement in 

Egypt and more broadly the Middle East and 
North Africa region and features a series of 

activities including exhibitions, lectures and 
seminars. It's an occasion for the public to meet 

with and experience the work of local, regional 
and international comics artists.

CairoComix is a popular medium with other 
creative art forms such as graffiti, animation, 

video art and graphic design.
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الجمعة
٢٢ سبتمبر

١١ ص - ٩ م سوق الكوميكس وساحة 
املستقلين: سوق القصص املصورة يف فناء 

املهرجان، إصدارات وعارضين وناشرين للقصص 
املصورة املصرية والعربية والعاملية.

ساحة النافورة وممر املالعب

 كاريكاتير مخلوف
ً
 ١ - ٢ ظهرا

يقوم الفنان مخلوف برسم بورتريهات 
كاريكاتورية للحاضرين.
بوتيك كايروكوميكس

 الفنان يعمل:
ً
٣ - ٤:٣٠ عصرا

ألفونسو ثابيكو عرض حّي مع الفنان 
ألفونسو ثابيكو )إسبانيا( ليعرض مراحل العمل 

لرسم كامل من الفكرة للتخطيط والتنفيذ.
القاعة الشرقية

 كاريكاتير مخلوف
ً
 5 عصرا

بوتيك كايروكوميكس

برنامج املجّمع
٤:٤5 - 5:٣٠ باسبور: جوش أونيل يتحدث عن 

دور املحرر ملطبوعة قصص مصورة.
5:٣٠ - ٦م األدوار الفردية:

شناوي وتقديم مشروع وصلة.
عبد الله هادية وتقديم مجلة حبكة

٦:٣٠ - ٧ م ألفونسو ثابيكو: أجيال القصة 
املصورة األسبانية.
القاعة الشرقية

٧:٣٠ م حفلة مرسومة
حفلة موسيقى يقدمها فريق بنت املصاروة 

ويصاحبها رسم مباشر على املسرح للفنانة دعاء 
العدل.

قاعة إيوارت
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السبت
 ٢٣ سبتمبر

١١ ص - ٩ م سوق الكوميكس وساحة 
املستقلين: سوق القصص املصورة يف فناء 

املهرجان، إصدارات وعارضين وناشرين للقصص 
املصورة املصرية والعربية والعاملية.

ساحة النافورة وممر املالعب

 كاريكاتير مخلوف
ً
 ١ - ٢ ظهرا

يقوم الفنان مخلوف برسم بورتريهات 
كاريكاتورية للحاضرين.
بوتيك كايروكوميكس

 الفنان يعمل:
ً
٢- ٣:٣٠ عصرا
محمد صالح

عرض حّي مع الفنان محمد صالح )مصر( 
ليعرض مراحل العمل لرسم كامل من الفكرة 

للتخطيط والتنفيذ.
القاعة الشرقية

 كاريكاتير مخلوف
ً
 5 عصرا

بوتيك كايروكوميكس

برنامج املجّمع
٤ م باسبور: تنابلة الصبيان حوار د. شهيرة 

خليل وأحمد خالد توفيق.
5:٣٠ - ٦:١5 م جوش أونيل ومروان إمام: 

الكوميكس املستقلة والتجارية
قاعة إيوارت

٧ م توقيعات
 دعاء العدل

أحمد خالد توفيق
بوتيك كايروكوميكس

٧:٣٠ - ٩ م باسبور: كارين كيروز ورواند عيسى 
)مجموعة زيز( ودعاء العدل )5٠ رسم وأكثر 

عن املرأة(  ودينا محمد )شبيك لبيك(
الساحة الرئاسية

األحد
٢٤ سبتمبر

١١ ص - ٩ م كوميك سوق وساحة 
املستقلين: سوق القصص املصورة يف فناء 

املهرجان، إصدارات وعارضين وناشرين 
للقصص املصورة املصرية والعربية والعاملية.

ساحة النافورة وممر املالعب

   الفنان   يعمل : 
ً
  ٢- ٣:٣٠ عصرا

سيف   الدين   ناشي عرض   حيّ   مع   الفنان  
 سيف   الدين   ناشي )تونس( ليعرض مراحل 

العمل لرسم كامل من الفكرة للتخطيط 
والتنفيذ.

القاعة الشرقية

برنامج املجمع
 باسبور: عرض لتطبيق رسومات: 

ً
١ - ٢ ظهرا

إسماعيل فرحات
  باسبور: الكوميكس كمنهج 

ً
٢ - ٤ عصرا

للتعليم  وشبكة الكوميكس العربية
٤:١5 - 5 م  باسبور: الفنان الفرنسي جولو 

يتحدث عن ألبومه الجديد )إستراتي!( الكاتب 
 بمصر وأحمد نادي 

ً
من رومانيا ورحلته مرورا

يقدم تجربة الشارع والكوميكس.
قاعة إيوارت

٦ - ٧ م توقيعات: يوقع الفنان جولو كتابه 
الجديد وإطالق خاص يف كايروكوميكس. 

بوتيك كايروكوميكس

٧- ٨ م األدوار الفردية: 
سيف الدين ناشي وعبد الله هادية يتحدثان 

عن مصادر اإللهام.
الساحة الرئاسية

٨ م حفل الختام وإعالن الجوائز
قاعة إيوارت
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saturday 
23 sep.
11 AM – 9 pM Comicsouk & Indie 
square
An open air comics fair,  new 
publications, exhibitors and  publishers 
of comics from Egypt, and arab world.
Fountain and courts area

1 - 2 pM Makhlouf caricature
The famous carttonist Makhlouf will be 
drawing the visitors during the festival.
CairoComix Boutique

3 - 4:30 pM Artist at Work:  Mohamed 
salah Live show with the artist 
Mohamed Salah (Egypt) working on a 
drawing starting from idea to sketches 
and execution.
oriental Hall

5 pM Makhlouf's caricature portraits
CairoComix Boutique

Al Mogamaa program
4 pM passport: Tanablet El Sobyan, 
talk panel by Dr. Shaheera Khalil and Dr. 
Ahmed Khaled Tawfik
5:30 - 6:15 pM Josh o'neill & Marwan 
Imam: Indie and main stream comics
Ewart Hall

7 pM Book signing
Doaa Eladl
Ahmed Khalid Tawfik
CairoComix Boutique

7:30 – 9:00 pM passport
Karen Keyrouz and Rawand Issa (ZEEZ 
Collective) Doaa ElAdl (50 cartoons & 
more about woman), Dina Mohamed 
(shobeik lubeik)
presidential Area

sunday
24 sep.
11 AM – 9 pM Comicsouk & Indie square
An open air comics fair,  new publications, 
exhibitors and  publishers of comics from 
Egypt, and arab world.
Fountain and courts area

3 - 4:30 pM Artist at Work:  seif 
Eddine nechi Live show with the artist 
Seif Eddine Nechi (Tunisia) working on a 
drawing starting from idea to sketches and 
execution.
oriental Hall

Al Mogamaa program
1 - 2 pM passport: Presneting Rusumat 
Application : Ismael Farahat
2-4 pM passport: Comics as 
Educational tool - Arabic Comics 
network.

4:15- 5:00 pM passport:  The French 
artist Golo presents his new album 
IsTrATI! and talks about the Romanian 
writer's journey in Egypt. Ahmed nady's 
presentation of comics in the street 
experience.
Ewart Hall
6 - 7 pM Book signing
Golo and exclusive release of IsTrATI! in 
Cairo.
CairoComix Boutique

7 - 8 pM one Man show: Seif Eddine 
Nechi and and Abdullah Hadia talk about 
inspiration sources.

presidential Area
8 pM closing and awards ceremony
Ewart Hall
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Friday 
22 sep.
11 AM – 9 pM Comicsouk & Indie 
square
An open air comics fair,  new 
publications, exhibitors and  
publishers of comics from Egypt, and 
arab world.
Fountain and courts area

1 - 2 pM Makhlouf caricature
The famous carttonist Makhlouf will 
be drawing the visitors during the 
festival.
CairoComix Boutique

3 - 4:30 pM Artist at Work: Alfonso 
ZapicoLive show with the artist 
Alfonso Zapico (spain) working on a 
drawing starting from idea to sketches 
and execution.
oriental Hall

5 pM Makhlouf caricature portraits
CairoComix Boutique

Al Mogamaa program
4:45 - 5:30 pM passport : Josh 
O'Neill, being an editor editor of 
comics publications.
5:30-6 pM one Man show: 
Shennawy, Wassla project 
presentation & Abdullah Hadia: 
presents Habka Magazine

6:30 - 7 pM Alfonso Zapico: spanish 
Comics Generations
oriental Hall

7:30 Drawing Concert
With Bent Al Masarwa Band along 
with live illustrations on stage by Doaa 
Eladl
Ewart Hall
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حفل موسيقى ورسم

بنت المصاروة
ودعــاء الـعـدل

الجامعة األمريكية

بالتحرير

مسرح إيوارت

٢٢ سبتمبر

الساعة ٧:٣٠ م

AUC Tahrir

Campus

Ewart Hall

22 september

7:30 pm

دعاء العدل
Doaa Eladl

يم
ظ

تن
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العرض المعروف عالمياً بنفس اإلسم، 
يقدمه لكم الفريق الغنائي بنت 

المصاروة المعروفين بجرأة أغانيهم، 
وتصاحبهم الفنانة دعاء العدل 

بعمل رسوم تعرض مباشرة خلف 
الفريق.

بنت المصاروة مجموعة فنية تحلم 
بمجتمع مصري مبدع، يحمل يف وجدانه 

ذاكرة موسيقية وقصصية لتجارب 
مغايرة، تعبر عن اختالف االختيار 

وترسخ للمساواة.
دعاء العدل رسامة كاريكاتير عملت 

بالدستور األصىل وروزا اليوسف وصباح 
الخير وترسم حالياً بالمصرى اليوم.

حائزة عىل جائزة التفوق الصحفي يف 
مجال الكاريكاتير لعام ٢٠٠٩

The worldwide well known 
show is presented by Bent Al 

Masarwa music band who is 
known by their daring lyrics, 

with the drawings of Doaa 
Eladl being projected live 

behind the band.
Bent Al Masarwa is an 

art collective that believes 
in an innovative Egyptian 

society which has a musical 
heritage reflecting stories 

about different experiences 
and choices that reinforces 

equality.
Doaa Eladl is a Political 

cartoonist worked for Al Dostor, 
Rosa Al Youssef and Sabah 

El Kheir.currently works at Al 
Masry Al Youm.

Won The Egyptian  Journalists' 
union Award for the best 

cartoonist in 2009.

Drawing Concert: Bent Al masarwa & Doaa ElAdl
22 September at 7:30 pm | AUC Tahrir Campus | Ewart Hall

بنت المصاروة
Bent Al Masarwa
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جوش أونيل

كاتب وناشر ومحرر 

أمريكي للقصص 

المصورة والكتب 

الفنية، هو أيضاً 

صاحب منشورات 

لوكست موونودار نشر 

بيهايڤ المتخصصة يف 

الكتب الجرافيكية.

رواند عيسى

رسامة ومؤلفة وعضو 

مؤسس لمجموعة زيز 

كوميكس.

كارين كيروز

رسامة ومؤلفة وعضو 

مؤسس لمجموعة زيز 

كوميكس.
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لينا مرهج

رسامة ومؤلفة وأحد 

مؤسسي مطبوعة 

السمندل اللبنانية

عضوة لجنة 

التحكيم لمسابقات 

كايروكوميكس ٢٠١٧

ألفونسو ثابيكو

رسام ومؤلف قصص 

مصورة أسباني وضيف 

شرف معرض مسارات 

الكوميكس اإلسبانية.

سيف الدين ناشي

رسام ومؤلف قصص 

مصورة من تونس ومؤسس 

موقع سوبيا ومؤسس 

مشارك يف مطبوعة مخبر 

.٦١٧
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جاليري

مارجو فيون

٢٢ - ٢٤ سبتمبر

Margo Veillon 

Gallery

22 - 24 september

ة  
جل

 م
من

ح 
ري

ص
بت

 ©

ثالثة صبيان ِمبقلَظين، شملول 
وبهلول وتمبول، شديدي الكسل 
والبدانة، ويف حالة جوع دائمة، ومع 

ذلك عندهم طاقة هائلة لعمليات 
النصب ُمحكمة التخطيط، وهدفهم 

الوحيد واألهم هو المكسب السريع »من 
غير ال ُشغلة وال َمْشغلة!«. 

يف مجلة سمير سنة ١٩٦٤ كان أول 
ظهور لـهم، ويف أول مشهد من 

صفحات القصة كان وصفهم: ٣ صبيان 
كسالنين يعيشون يف مملكة، ياكلوا 
ويشربوا وساعة الشغل يهربوا! إنها 

شخصيات تنابلة الصبيان التي أبدعها 
الفنان حجازي.

تنابلة الصبيان هم شخصيات المعرض 
الرئيسي هذا العام الذي يتضمن رسوماً 
ونسخ مطبوعة من صفحات قصصهم 

المصورة.  

Three chubby kids, shamloul, 
Bahloul and Tamboul. 

In their first appearance in 
Samir magazine in 1964, they 

were introduced as such: 
“Three lazy boys live in a 

Kingdom. They eat, they drink, 
but when it’s time to work, 

they’ll do absolutely anything 
to escape!” With the motto: 

“No work, No fuss, no problem!” 
the three boys come up with 

elaborate schemes to swindle 
others out of their money while 
they remain idle. The exhibition 

will allow visitors to see the 
distinguished work of Hegazy, 
one of the key contributors to 

samir magazine.
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مع

E
xH
IBI
TI

on
s

الصفحة المقابلة

تنابلة الصبيان

والنسر المسحور

نشرت بمجلة سمير

سنة 1979.

إىل األسفل

بوستر المعرض.
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ألول مرة تفتح كايروكوميكس لفنانينا ومتذوقي القصة 
المصورة العرب نافذة عىل مدرسة شديدة الخصوصية ذات 
عطاء فني كبير: القصة المصورة اإلسبانية. تتعرفون عليها يف 
معرض مسارات خالل أعمال لعشرة من أعالم القصة المصورة 
األسبانية من أجيال مختلفة وبحضور الفنان ألفونس ثابيكو.
ينظم المعرض مؤسسة الفنار

CairoComix sheds the light for the first time on  

a very unique school with a great artistic input:  

the Spanish comics. through the exhibition Sendas 

the work of ten of its most prominent comics artists 

from different generations, in attendance of the artist 

Alfonso Zapico.  

Organised by Fundación Al Fanar.

جاليري

المستقبل

٢٢ - ٢٤ سبتمبر

Future Gallery

22-24 september
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معرض
القصص
املصورة
الصحفية بّره

الكادر

محمد صالح
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مشروع »بّره الكادر« تّم بالتعاون بين مزج للثقافة 

والفنون« ومؤسسة mict ببرلين يف الفترة من أكتوبر 

2015 حتى ديسمبر 2016، وذلك من أجل انتاج كوميكس 

لينشر عىل كٍل من موقعي مراسلون ومزج.

مع بداية التجربة قام أربعة من الرسامين بالتفاعل مع 

األحداث التي كانت تجري يف مصر وأنتجوا شرائط مصورة 
قصيرة.

ويف 2016 تطّورت التجربة لتشمل رسامين من مصر وليبيا 

والجزائر والمغرب وتونس إلنتاج 

قصص صحفية مرسومة، ويف 

أكتوبر من العام نفسه بتونس كان 

أول لقاء بين الرسامين والصحفيين 

يف ورشة عمل استمرت 5 أيام، كان 

الهدف منها إنتاج قصص تتجاوز 

ما يقدمه العمل الصحفي وذلك 

عبر تخيل ورسم سيناريوهات تعجز 

الصحافة عن تقديمها، ودخول 

الكوميكس إىل األماكن التي يمنع 

الصحفي من دخولها أو تناول 

الموضوعات التي ال تستطيع 

الصحافة أن ترصدها.

شي
 نا

ين
لد

ف ا
سي

ّراد
لو

ل 
وا

ن

جاليري

التراث

٢٢ - ٢٤

سبتمبر

Heritage

Gallery

22 - 24

september
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ألفونسو ثابيكو
رسام وكاتب قصص من مواليد 

أستورياس بإسبانيا.

 يقيم ثابيكو حالياً يف مدينة 

أنجوالم بجنوب فرنسا.
Alfonso Zapico

born in Blimea in Asturias, 
Spain, is a storyteller 

and freelance illustrator. 
He lives in Angouleme, 

France.

سيف الدين ناشي 
رسام تونسي عمل لسنوات يف 

اإلعالنات كمدير ابتكار. شارك 

يف تأسيس مجلة مخبر ٦١٩ ثم 

تأسيس مدّونة سوبيا لنشر أعمال 

الكوميكس مع أيمن مبارك.
seif Eddine nechi

Born in Tunis in June 1974.
 worked for years in 

advertising as art director.
co-founder of the comics 

magazine lab 619, then 
co-founder with Aymen 

Mbarek of the blog BD 
Soubia.

محمد صالح اسماعيل
من مواليد القاهرة ١٩٨٣خريج كلية 

الفنون الجميلة جامعة حلوان، قسم 

التصوير، يكتب ويرسم القصص 

المصورة وروايات الخيال العلمى 

واألغانى الشعبية.
Mohamed salah

Born in Cairo 1983, 
bachelor of fine arts, 

painting.
Writes and illustrates 

comics, fiction and 
folkloric music.

هل أنتم من قراء ومحبي القصص المصورة؟ هل أنتم رسامين ولديكم الفضول لمشاهدة كواليس الصناعة 

ألعمال فنانين آخرين؟ نقدم لكم فعالية الفنان يعمل التي تتيح للجمهور الدخول لمرسم فنان أو فنانة قصص 

مصورة ومشاركته يف 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.
The Artist at Work... Are you an avid comics fan? Are you an artist who is curious 

about how others engage in the creative process? CairoComix offers you the 
opportunity to participate in the different stages involved in the production of a 

comic - from idea to execution - and even make a comic yourself! Experience the 
work of comics artists first hand and see how they employ different styles and 

techniques ranging from traditional pen and paper to the latest graphics software.
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للعام الثالث يقدم سوق 
الكوميكس أكبر تجمع لناشري 

القصص المصورة والمطبوعات 
التي صدرت يف الفترة األخيرة 

وحققت نجاحاً بارزا. موعدكم مع 
دور النشر الكبرى والمكتبات يف 
مصر والعالم العربي والعارضين 

المستقلين.
 يواصل بوتيك كايروكوميكس 

تقديم الجديد من اإلصدارت 
العربية والعالمية التي تجدونها 

للمرة األوىل بمصر باإلضافة 
لمنتجات ومطبوعات المهرجان 

 المختلفة.
إنه بوتيك القصص المصورة

كما نتمناه جميعاً!

برعاية

Comicsouk offers for the 
third consecutive year 

the largest gathering of 
Independents, publishing 

houses and bookstores 
from Egypt and the Arab 

region. The BoUTIQUE 
offers most of the recent 

Arab and international 
publications usually 

unavailable in Egypt, in 
addition to the festival’s 

products and prints.  
The BoUTIQUE will 

be hard to resist!
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عارضون: الُعصبة • دار 
التنوير • دار تويا • 
طش فش • عالء الدين 
• برباطوز كوميكس • 
ڤيرجن ميجا ستورز • 
دار كتابي • دار الشجرة 
• الورقة اسالم جاويش 
• ستوديو 15/3 • 
ُتوك ُتوك • إعصار • 
مزج • كتبنا • مجلة 
ميكي • مجلة سمير 
 • overpower •
ستوديو أوفيوس • دار 
خليل • ناشرون: ميريت 
للنشر • تيبار • دار 
الصنوبر • العربي للنشر 
• دار كوميكس • دار قنبز 
•دار العين • دار الشروق • 
الفن التاسع • 
إصدارات: أنا وأنا • 
كثير من الحب • تحت 
السيطرة • تأثير الجرادة 
• ١٨ يوم • عجين القمر 
• حواديت الخطاطين 
• المحاكمة )كافكا( • 
خطايا األبرياء • جابو • 
َنَظر • بيروت لن تبكي • 
أوتوستراد • ألوان العار • 
مترو • الطوبجي • مجلة 
قنبز • السمندل • مخبر 
• ٦١٩

ساحة المستقلين هي ممر طاوالت عرض 
الفنانين إلنتاجهم المستقل ومطبوعات أصلية 

 محدودة النسخ.
هذه الفعالية برعاية تطبيق رسومات.
Indie square is the independant 

exhibitors' alley, selling their artworks 
and limited edition publications.

Supported by rusumat.

أحمد نجيب • بوابة الكوميكس
حنان الكرارجي • دينا محمد • سمر الجيار

Mess • MiniMax
red Marker 2611 • Z Comics

شوقش • عرب كوميكس • محمد طه • 
يوسف شبانة

برعاية

rusumat.co

املستقلينساحة
Indie square
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عىل عكس الفكرة الشائعة للمجّمع، يقدم نظيره يف 
كايروكوميكس الفرصة كملتقـى لصنّاع ومحبي القصة 
المصورة يف مصر والعالم، يف برنامج يضم عنوانين رئيسيين:
باسبور: تجربة تخطت حدودها! وخرجت نحو جمهور أوسع يف 
المنطقة العربية أو عالمياً.
األدوار الفردية: عروض فردية لمشروعات وتجارب أّثر 
أصحابها يف مشهد القصة المصورة.
تقام لقاءات المجمع يف قاعة إيوارت ويف ساحة قصر الجامعة 
التي تّطل أيضاً عىل المجمع األصيل!
on the opposite from the idea we all have of 
Al Mogamaa, ours in Cairocomix  is more 
presented as a forum for the professionals 
and fans of comics in Egypt and the world, in a 
program under tow headlines:
passport: a project has passed its limits! and has 
reached a bigger audience in the arab world or 
globally.
one Man show: individual presentations for 
projects and experiences that had influence on 
the comics scene.

مسرح إيوارت
والساحة الرئاسية،

رجاء مراجعة الجدول 
اليومي لمعرفة 

المواعيد.
Ewart Hall

& The 
pressidential 

palace.
Check the daily 

program 

Al Mogamma

ت
ليا

عا
ف

A
CT
IV
IT
IE
s



25

عرض مشروع: وصلة
يقدم شناوي مدير مؤسسة الفن التاسع 
مشروع وصلة: لتوزيع مطبوعات 
القصص المصورة يف المنطقة العربية 
والعالم. بينما تطورت مطبوعات القصص 
المصورة بشكل ملفت يف السنوات األخيرة، 
تبقى مشكلة التوزيع هي األكبر بين 
ناشري وصانعي هذه المطبوعات،  وهنا 
يأتي الحل مع وصلة!
Wassla project: Presented 
by shennawy, The 9th Art 
Director: Wassla is a peer 
to peer comics distribution 

network 
website.
Although the 
independant 
comics 
publications 
have made 
a huge step 
recently, the 
distribution 
remains the 

biggest obstacle. And Here 
comes Wassla!

جولو، مؤلف ورسام قصص مصورة 
فرنسي، أصدر مؤخرًا ألبوم بعنوان 
إستراتي! من دار نشر أكت سود الفرنسية، 
عن حياة الشاعر الروماني الذي تنقل يف 

حياته بين 
بلدان عديدة 
ومنها مصر.
صدر الكتاب 
يف ٢١ سبتمبر 
وحرص جولو 
عىل أن يكون 
توقيعه 
األول يف 
كايروكوميكس
Golo,  the 
french 
author has 
released 
his new 

album IsTrATI! from Actes 
Sud BD, about the Romanian 
writer who travelled in several 
countries which Egypt is one of 
them. The album was released in 
21 September and Golo wanted 
to have its first signature in 
CairoComix!  
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جوش أونيل
كاتب وناشر ومحرر أمريكي للقصص 
المصورة والكتب الفنية، هو أيضاً 
صاحب منشورات لوكست موون الحائزة 
عىل جائزتي ويل آيزنر وهارڤي. ودار 
نشر بيهايڤ المتخصصة يف الكتب 

الجرافيكية، وهو 
يقيم يف فيالديلفيا.
Josh o'neill 
is an American 
publisher, 
author, and 
editor of 
comics and art 
books. He is the 
publisher and 
co-founder of 

the Eisner and Harvey Award-
winning Locust Moon, and 
the new graphic arts press 
Beehive Books. He is based in 
Philadelphia.

ألفونسو ثابيكو
رسام وكاتب قصص من مواليد أستورياس 
بإسبانيا. نشر عدة روايات مصورة منها 
“مقهى بودابست” التي حازت عىل جائزة 
توتان يف برشلونة عام ٢٠١. وقد قضى 
عدة أشهر يف دبلن ويف مسقط رأس 
جيمس جويس لقيامه بدراسة وجمع 

معلومات لروايته 
“جيمس جويس، 
بورتريه لمواطن من 
دبلن” التي حازت 
عىل جائزة إسبانيا 
الوطنية عام ٢٠١٢. 
يقيم ثابيكو حالياً 
يف مدينة أنجوالم 
بجنوب فرنسا.
Alfonso 
Zapico, born 
in Blimea in 

Asturias, Spain, is a storyteller 
and freelance illustrator who 
has published several graphic 
works, including the novel 
Cafe Budapest, which won 
the Josep Toutain Prize at the 
2010 Barcelona International 
Comic Fair. He spent months 
in Dublin and other of Joyce's 
home cities researching James 
Joyce: portrait of a Dubliner, 
which won Spain's National 
Comic Prize in 2012. He lives in 
Angouleme, France.

Al Mogamma



إطالق مشروع شبكة
الكوميكس العربية

يف مبادرة هي األوىل من نوعها يف الوطن 
العربي، بدأت مؤسسة تامر للتعليم 
المجتمعي، بالتعاون مع كل من مركز خليل 
السكاكيني )فلسطين(، وكشك كوميكس 
)مصر(، وسكفكف )المغرب(، والكرتون 
التوأم- كوكب الرسامين )مصر( بتنفيذ 
مبادرة إلنشاء شبكة عربية تجمع بين 
فناني القصة المصورة العرب، من شباب 
ورسامين، وتسعى إىل نشر اإلبداعات 
العربية يف هذا الفن عىل المستويين 

العربي والدويل.
 المتحدثون:
 حنين خيري
 وعمرو حسين ود.
 بينجامين ديكس
ومونيكا كاريون

Arabic Comics network - 
Launch Event
Content: launching & 
Introducing the Arabic Comics 
Network initiative and platform
Tamer institute along with 
its partners Khalil Al Sakakini 
(Palestine), Koshk Comics 
(Egypt), Skefkef (Morocco) 
and Twin cartoon- Kawkab El 
Rasameen (Egypt) started an 
initiative to create an Arabic 
comics network for young 
and established Arab comics 
artists to share their creations 
regionally and internationally.27

كارين كيروز
رسامة ومؤلفة وعضو
 مؤسس لمجموعة زيز
كوميكس
ورواند عيسى
رسامة ومؤلفة وعضو
 مؤسس لمجموعة زيز
كوميكس
karen keyrouz
Illustrator, author and 
co-founder of ZEEZ 
Comics Collective.
rawand Issa
Illustrator, author and 
co-founder of ZEEZ 
Comics Collective
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عبد الله هادية
كاتب ورسام ليبي يحدثنا عن مجلة حبكة 
للقصص المصورة )مانجا( وظروف النشر 

والتوزيع يف ليبيا.
Abdullah 
Hadia is an 
illustrator and 
author from 
Libya. He is 
founder of 
Habka mannga 
publication in 
arabic.

سيف الدين ناشي
رسام تونسي عمل لسنوات يف اإلعالنات 

كمدير ابتكار. شارك يف تأسيس مجلة مخبر 

٦١٩ ثم تأسيس مدّونة سوبيا لنشر أعمال 

الكوميكس مع أيمن مبارك.
seif Eddine nechi
Born in Tunis in June 1974.

 worked 
for years in 
advertising as 
art director.
co-founder 
of the comics 
magazine lab 
619, then co-
founder with 
Aymen Mbarek 
of the blog BD 
Soubia.

Al Mogamma

د. شهيرة خليل
 رئيسة تحرير مجلة سمير
 وصاحبة تجربة رائدة يف

 مجال
 ثقافة
 .الطفل

Dr. shahira khalil
Editor en Chef of 
Samir magazine and a 
pioneer experience in 
children's education.

د. أحمد خالد توفيق
طبيب وأديب مصري، ويعتبر أول 
كاتب عربي يف مجال أدب الرعب 
واألشهر يف مجال أدب الشباب 
والفانتازيا والخيال العلمي ويلقب 
بالعراب  

Dr. Ahmed 
khaled 
Tawfik
is an 
Egyptian 
author and 
a doctor, 

who has written more than 
200 paperbacks. He is the 
first contemporary Arab 
writer of horror and science 
fiction.
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دعاء العدل
رسامة كاريكاتير عملت 
بالدستور األصىل وروزا 
اليوسف وصباح الخير وترسم 
حالياً بالمصرى اليوم.

حائزة عىل جائزة التفوق 
الصحفي يف مجال 
الكاريكاتير لعام ٢٠٠٩
Doaa Eladl is a 
Political cartoonist 
worked for Al Dostor, 
Rosa Al Youssef 
and Sabah El Kheir.
currently works at Al 
Masry Al Youm.
Won The Egyptian  
Journalists' union 
Award for the best 
cartoonist in 2009.

دينا محمد
رسامة ومؤلفة قصص
مصورة، درست الفنون
بالجامعة األمريكية بالقاهرة
وأنهت دراستها بمشروع
ألبوم قصة مصورة: شبيك
لبيك والذي نشرته بشكل
مستقل فيما بعد.
Deena Mohamed
Illustrator and
comics author,
studied fine
arts at AUC and
had her album:
Shobeik Lobeik as a
graduation project.
She self published
the same album one
year later.

إسماعيل فرحات: تطبيق 
رسومات

اقرأ واكتشف الكوميكس التي تحبها عىل 
هاتفك أو جهازك الذكي باللغة العربية، 
اإلنجلزية و الفرنسية.
Ismail Farhat: rUsUMAT 
comics application
Read and discover comics you 
love on your phone and tablet in 
Arabic, English and French.

أحمد نادي
نشر القصص المصورة يف الشارع، تجربة 
أحمد نادي بين نشر قصة مصورة يف 
الشارع وكيف يستقبلها الجمهور.

Ahmed nady
Comics 
published in 
street, is an 
experience 
Nady had 

in Cairo and Germany and 
what are the reactions in both 
socities. 



30

كاريكاتير
مخلوف!
سيقوم الفنان مخلوف يوميا لمدة 
ساعتين برسم ضيوف المهرجان 
كاريكاتير يف بوتيك كايروكوميكس، 
ال تفوت فرصتك! 
 بوتيك كايروكوميكس

Makhlouf 
Carricature
The famous carricaturist will 
be drawing portraits twice 
everyday in CairoComix 
Boutique,
Don't miss it!

دعاء العدل
توقع الفنانة كتابها ٥٠ 
رسمة وأكثر عن المرأة،

Doaa Eladl 
The artist is signing 
her book "50 drawing 
and more about 
woman"

جولو
يوقع الفنان ألبومه الجديد 
إستراتي! يف إطالق خاص 
بكايروكوميكس

Golo
The artist is signing his 
new album ISTRATI! in 
exclusive relaese for 
CairoComix
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جاليري
مارجو
ڤييون

Margo
Veillon
Gallery

القاعة
الشرقية

Oriental
Hall

قاعة
إيوارت

التذكارية
 Ewart

Memorial
Hall

ساحة 
النافورة

 Fountain
Area

الكافيتيريا

ممرات املالعب

قاعة
التراث

Legacy Gallery
قاعة

املستقبل
Future Gallery

ن
جا

هر
 امل

طة
ري

خ

1 معرض تنابلة الصبيان 2 الفنان يعمل • المجمع 
3 معرض مسارات الكوميكس اإلسبانية 4 معرض برة الكادر

5 المجّمع • حفلة مرسومة وتوزيع الجوائز 6 سوق الكوميكس 7 المجّمع
8 ساحة المستقلين

الساحة
الرئاسية

 Presidential
Area

1

2

5

78

6

43


