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خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

 معارض من العالم 2021 *
يتم إعطاء إحاالت حقوق جديدة في كل يوم، لذلك، وللبقاء على علم بكافة التحديثات، ننصحك بالتواصل مع دار النشر
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خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

www.abcmelody.com  Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com

ABC ميلودي

 اليكتريكو 28
 مرحبا، أنا تشارلي وأنا من 

لندن
 مرحبا، أنا ليلي من نيويورك
 مرحبا، أنا مولي من ايرلندا
 تشارلي وحفلة عيد الميالد
 تشارلي والعاصفة الثلجية 

الكندية
 تشارلي واالحتفال االيرلندي

 رحلة الدب الكبير

 تعلم اللغة اإلنجليزية مع كات 
وماوس : مشاعر

 تعلم اللغة اإلنجليزية مع 
كات وماوس : الذهاب إلى 

المدرسة
 ماري من باريس

 مهمة التنين : إنقاذ األميرة
 كلبي العجوز

 أسرار في روما
 أسرار لدى المايا

 أسرار على نهر النيل
نيكو وويستيتي

في اكتشاف الغابة
 نيكو وويستيتي في رحلة 

الكتشاف السماء
 نيكو وويستيتي في رحلة 

الكتشاف قاع البحر
كتاب كبير من المفردات 

اإلنجليزية المرفقة بالصور

http://www.abcmelody.com
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 Hello, I am Charlie from London

مرحبا، أنا تشارلي 
وأنا من لندن

لننطلق مع تشارلي اإلنجليزي الصغير الذي يدعونا لزيارة 
مدينته والتعرف على يومياته بطريقة ممتعة وجديدة: لنتعرف 
على بيته وعائلته ورفقائه والباصات اإلنجليزية ذات الطوابق 

وبيغ بن وملكة إنكلترا .... تحتوي كل صفحة مزدوجة من 
الكتاب على صور مفعمة بالتفاصيل المسلية. أما المفردات فهي 

في قاموس صغير انجليزي - فرنسي مصور أيضا ومرفق 
بجمل شائعة االستخدام تساعد الرحالة الصغار على تهيئة 

أسفارهم المستقبلية إلى العاصمة اللندنية.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 6 لغات: اإليطالية، الكورية، الصينينة المبسطة، 

والصينية التقليدية

FIND OUT MORE
< تم بيع 150000 نسخة من السلسلة في العالم

9782916947266 | 2018 | 40 pages 
 22x22 cm | 16.00 €

 Electrico 28

اليكتريكو 28
يعمل أماديو سائقا للتراموي في لشبونة لكنه سائق مختلف عن 
السائقين اآلخرين. فهو يبهج الناس ويجعلهم يقعون في الحب 

بفضل ما يقوم به في قطاره إلكتريكو28 من ألعاب ماهرة 
ومسلية : هل يقعون كلهم في حب أماديو؟ نعم ما عدا أماديو 

نفسه. فبالرغم من قلبه الكبير الذي يتسع لكل شيء...هل سيجد 
سائق التراموي وأيقونة العاصمة البرتغالية في نهاية مشواره 

فتاته المميزة؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بثالث لغات : األلمانية، االسبانية، اليونانية، 

اإليطالية، البرتغالية.

9782368361047 | 2017 | 40 pages 
 23x29 cm | 14.00 €

كتب للناشئة

كالي دافيد 
ماغالي لو هوش

ماذا لو كانت قصص الحب 
تبدأ بخطوة صغيرة في 

التراموي؟

كتب للناشئة

هوسار ستيفان 
روبير يانيك 

تدعوكم هذه السلسلة إلى 
التعرف على أطفال ناطقين 
باالنجليزية في جميع أنحاء 

العالم، وهي مرفقة بتسجيالت 
صوتية للتقدم السريع في تعلم 

اإلنجليزية.

مرحبا باألطفال ) 5 عناوين( 
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 Hello, I am Molly from Ireland

مرحبا، أنا مولي 
من ايرلندا

لنذهب لزيارة أيرلندا مع موللي الفتاة األيرلندية التي تبلغ من 
العمر 8 سنوات! كل صفحة مزدوجة من الكتاب تسمح لنا 
باكتشاف عائلتها ومدرستها وأصدقائها ومزرعتها وخيولها.

وذلك باالعتماد على معجم مصور وقرص مضغوط يحتوي 
على القصة مجسدة في جو موسيقي أيرلندي نموذجي يمكن من 

اإلستفادة على أكمل وجه من هذه الرحلة الجميلة مع موللي.

FIND OUT MORE
< تم بيع 150000 نسخة من السلسلة في العالم

9782368362020 | 2020 | 40 pages 
 22x22 cm | 16.00 €

 Hello, I am Lily from New York City

مرحبا، أنا ليلي 
من نيويورك

تدعونا الفتاة النيويوركية ليلي لزيارة مدينتها وتجعلنا نتعرف 
على حياتها اليومية بطريقة ممتعة ومبتكرة: منزلها وعائلتها 
ورفقائها وتمثال الحرية وسنترال بارك وبروكلين. وسيكون 

المعجم االنجليزي الفرنسي الصغير المصور والمرفق في آخر 
األلبوم األداة األساسية لكل رحالة شاب وقارئ، يرغب بتعلم 

عبارات بسيطة والتواصل حيث يتواجد. هيا بنا.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ6 لغات : اإليطالية، الكورية، الفيتنامية، الصينية 

المبسطة،الصينية التقليدية.

FIND OUT MORE
< تم بيع 150000 نسخة من السلسلة في العالم

9782916947280 | 2019 | 40 pages 
 22x22 cm | 16.00 €

كتب للناشئة

هوسار ستيفان 
ريغودي ميلين 

تدعوكم هذه السلسلة إلى 
التعرف على أطفال ناطقين 

باإلنجليزية في العالم كله، وهي 
مرفقة بمصادر صوتية للتقدم 

سريعاً بتعلم االنجليزية.

كتب للناشئة

فييشي ميزي 
روبير يانيك 

تدعوكم هذه السلسلة إلى 
التعرف على أطفال ناطقين 

باإلنجليزية في العالم كله، وهي 
مرفقة بتسجيالت صوتية للتقدم 

سريعاً بتعلم اإلنجليزية.

مرحبا باألطفال )5 عنواين(  مرحبا باألطفال )5 عنواين( 
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 Charlie and the Canadian Snowstorm

تشارلي والعاصفة 
الثلجية الكندية

يسافر تشارلي وجيمس وبيير بالطائرة إلى كندا. تستقبلهم ابنة عم 
جيمس ليزا ويكتشفان هناك روعة رؤية الجبال وألواح التزلج 

والتزلج على الجليد. ولكنهما يستيقظان في صباح أحد األيام 
على عاصفة ثلجية ضخمة تعزل بيتهما الجبلي. ما العمل؟ هل 

يخرجان للحصول على المساعدة رغم خطر الضياع أو مواجهة 
الدب وجها لوجه؟ أم يخاطران بالبقاء في الداخل لعدة أيام دون 

طعام؟ وهنا تبدأ مغامرة جديدة عالية المخاطر ألصدقائنا الشباب!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الصينية المبسة واالسبانية.

9782368362211 | 2020 | 40 pages 
 16x21 cm | 11.50 €

 Charlie and the Birthday Party

تشارلي وحفلة 
عيد الميالد

سلسلة كتب باللغة اإلنجليزية في 4 مستويات مع قرص 
مضغوط لإلستماع إلى القصص والتقدم بشكل جيد باللغة 

اإلنجليزية. في عيد ميالد تشارلي، تنقل حافلة ذات طابقين 
جميع أصدقائه وهم في زي تنكري إلى رحلة احتفالية في لندن. 

الجميع موجود هناك: بيتر بان وجيمس بوند وهاري بوتر وملكة 
إنجلترا! تبدأ الحفلة على سطح الحافلة المكشوفة، لكن الغيوم تنذر 

بالخطر. أثناء نزولهم بحًثا عن مأوى، يالحظ األطفال أن هدايا 
تشارلي مفقودة ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الصينية المبسطة واإلسبانية

9782368360941 | 2016 | 40 pages 
 16x21 cm | 11.50 €

فيني سو 
روبير يانسك 
بورديه دانييل 

أهالً بكم في لندن مع تشارلي!

كتب للناشئة

فييشي ميزي 
فيراري أناليسا 

في مغامرته الرابعة عشرة 
يزور تشارلي كندا وتواجهه 

 هناك... عاصفة ثلجية!

مرحبا باألطفال القراء )14 عنوانا(  مرحبا باألطفال القراء )14 عنوانا( 
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 Le voyage de Grand Ours

رحلة الدب الكبير
يشعر الدب الكبير وهو جالس وحيدا على قطعته الجليدية بالملل 
الشديد. في يوم من األيام، أثناء إمساكه بصنارة الصيد الخاصة 

به، يرى قطعة كبيرة من الجليد تتحرك وعليها شيء صغير 
ملون لم ير شيًئا مثله هنا من قبل! فكل شيء هنا أبيض اللون.

من أين يمكن أن يأتي هذا الشيء الغريب؟ يقفز الدب الكبير فجأة 
على طرف قطعة الجليد وينجرف مع الشيء الصغير األحمر 

واألخضر واألزرق. وهنا تبدأ مغامرة رائعة بلقاء حيوانات غير 
عادية ومناظر طبيعية ملونة ورائعة وأصدقاء جدد.

9782368362044 | 2020 | 40 pages 
 23x29 cm | 14.00 €

 Charlie and the Irish Party

تشارلي واالحتفال 
االيرلندي

يستقل تشارلي وستيال وبيير العبارة في رحلة إلى أيرلندا. وبعد 
عبور حافل باألحداث، تأخذهم عمة تشارلي إلى مزرعتها في 
الريف األيرلندي األخضر. تجهز العمة سارة مفاجأة لألطفال: 

يقام في البلدة المجاورة كورك العرض الخاص بعيد القديس 
باتريك العظيم بعرباته وراقصيه وأزيائه الخضراء. إنها فرصة 
ألصدقائنا الثالثة الكتشاف أكبر احتفال يقام في أيرلندا ... والذي 

سيصبحون أبطاله على عكس كل التوقعات!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين : الصينية المبسطة وااليرلندية

9782368361931 | 2020 | 40 pages 
 16x21 cm | 11.50 €

كتب للناشئة

فييشي ميزي 
فيراري أناليزا 

يكتشف تشارلي وأصدقاؤه 
التقاليد االحتفالية األيرلندية 

الكبيرة ذات األلوان العديدة ...

كتب للناشئة

نادين بران كوسم
بولون سيباستيان 

هيا لنذهب مع الدب الكبير في 
مغامرة غير عادية إلى نبع 

األلوان!

مرحبا باألطفال القراء )14 عنوانا( 
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 Learn English 
 with Cat and Mouse. Go to School

تعلم اللغة 
اإلنجليزية مع كات 
وماوس : الذهاب 

إلى المدرسة
تعلم اللغة اإلنجليزية مع هذه المجموعة من الكتب هي بداية 

ممتعة للتعرف على هذه اللغة في 3 مستويات لألطفال من عمر 
4 سنوات. وهي تحتوي على رسوم توضيحية ملونة وحوارات 
شيقة وممتعة ومرفقة بالموسيقى وبقائمة بالكلمات والعبارات أو 

بلعبة ممتعة للتحدث مع القط والفأر في نهاية كل كتاب.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ3 لغات : الصينية المبسطة، االسبانية واإليطالية.

FIND OUT MORE
< تم بيع 100000 نسخة في العالم

9782368361665 | 2019 | 40 pages 
 24x24 cm | 14.00 €

 Learn English  
with Cat and Mouse. Feelings

تعلم اللغة 
اإلنجليزية مع كات 
وماوس : مشاعر

فلنتابع األصدقاء في السيرك في رحلتهم المليئة باإلثارة ! إنه من 
غير اللطيف الشعور بالتعب والغضب أو التعاسة ... لكن األمر 

يصبح سهالً بوجود صديق مخلص!
تقدم هذه السلسلة من الكتب المرفقة بمضغوطات صوتية تمهيداً 

لتعلم اإلنجليزية عبر طرح مواضيع بطريقة مسلية.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ ثالث لغات : الصينية المبسطة، االسبانية 

واإليطالية.

FIND OUT MORE
< تم بيع 100000 نسخة في العالم

9782368362068 | 2019 | 36 pages 
 24x24 cm | 14.00 €

كتب للناشئة

هوسار ستيفان 
ميهيه لوييك 

تحظى هذه المجموعة باهتمام 
معلمي رياض األطفال 

والمدارس االبتدائية

كتب للناشئة

هوسار ستيفان 
ميهيه لوييك 

أشياء جديدة للتعلم، أصدقاء 
جدد وحقيبة مليئة بالمفاجئات.

تعلم اإلنكليزية مع كات وماوس )عشر عناوين(  تعلم اللغة اإلنكليزية مع كات وماوس )10 عناوين( 
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 Mission Dragon. Princesse en détresse

مهمة التنين : 
إنقاذ األميرة

عندما يصطدم تنين خالل طيرانه بجنية سيئة المزاج، يحدث 
االصطدام حتما احتكاكا وشرراًً. لكن بدالً من الغضب والتناحر، 

ربما يكون من األولى التعاون، وال سيما أن هناك في مكان ما 
في الغابة أميرة تنتظر من ينقذها. إنها لوسيل ابنة الجنية كالون 

بالمعمودية، التي اختطفت من قبل أحد الفرسان وها هو التنيندوغ 
يشرع في مهمة غير متوقعة. ولكن المشكلة تكمن في أن يعطيه 

الفرسان األزرار.

9782368362181 | 2020 | 40 pages 
 23x29 cm | 14.00 €

 Marie de Paris

ماري من باريس
تأخذنا ماري الباريسية الفتاة الفرنسية الصغيرة في جولة 

لزيارة مدينتها وتجعلنا نكتشف عالمها الصغير بطريقة ممتعة 
ومبتكرة: منزلها وعائلتها ورفيقاتها ومدرستها والقوارب النهرية 

ومونمارتر وحديقة لوكسمبورج ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بأربع لغات : الكورية، الفيتنامية، الصينية 

المبسطة، والصينية التقليدية.

FIND OUT MORE
< تم بيع 400000 نسخة من العمل في العالم

9782368361498 | 2018 | 40 pages 
 22x22 cm | 14.00 €

كتب للناشئة

بيليغريني ايزابيل 
كاميا غاروش

سلسلة لألطفال حول العالم، 
يفتحون لكم أبواب منازلهم 
ويطلعونكم على عاداتهم، 

مرفق معها  تسجيل صوتي 
يمكنكم من الدخول إلى الجو 

المحلي للمكان

كتب للناشئة

فاليري جولييت 
أنا أبارسيو كتاال

سلسة من الحكايات تغير 
نظرتنا المسبقة عن القصص

مهمة التنين ) عنوانين(  تعال معي لزيارة مدينتي )12 عنوانا( 
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 Mystères à Rome

أسرار في روما
شارك رومان وأميتيس وجاسبر مع صفهم الخامس في تدريب 
أثري في روما، تحت إشراف معلم مجنون قليال. خالل أعمال 
التنقيب، اكتشفوا قبًرا إتروسكًيا يعود وفًقا لإلشارات المنقوشة 
على التابوت الحجري، ربما إللٍه شريٍر. لكن أليس من الخطر 
إيقاظ إله قادر على إلقاء الصواعق على المدينة؟ وماذا حدث 

لألستاذ الذي وجدت جثته في التابوت الحجري؟

9782368362013 | 2020 | 96 pages 
 13x18 cm | 9.00 €

 Mon Vieux Toutou

كلبي العجوز
ال تنفصل نينون عن كلبها العجوز هيكتور، فهما يركضان مًعا، 
ويقفزان مًعا في كل مكان، ويستمتعان دائًما مًعا. لكن في اليوم 

الذي بدأ هيكتور يتعب فيه كثيراً أوضحت لها والدتها أن رفيقها 
المفضل أصبح اآلن عجوزاً. وبالرغم من قلقها بعض الشيء، 

تقرر نينون أن تجعل هذا اليوم الجديد هو األكثر روعة واألكثر 
جنوًنا بالنسبة لهيكتور. إنها قصة صداقة جميلة بين طفلة صغيرة 

وكلبها الحبيب.

9782368361993 | 2020 | 40 pages 
 23x29 cm | 14.00 €

كتب للناشئة

نادين بران كوسم
بيفاريتي ماريون 

ألبوم مليء بالدفء يعلمنا كيف 
نقول  إلى اللقاء

كتب للناشئة

ألوانغ لويس 
أالن سورجيه

مجموعة ال غنى عنها من 
الروايات للرحالة من عمر 7 

-11 عاماً.

أسرار )11 عنوانا( 
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 Mystères sur le Nil

أسرار على نهر 
النيل

فاز صف أليكس موري برحلة بالباخرة في نهر النيل. ركب 
طالب الصف الخامس في سوبيك التي تشبه إلى حد كبير 

سفينة القراصنة، وتجولوا في النيل و زاروا المعابد والمقابر.
لكن رحلتهم لم تكن خالية من المخاطر: فباإلضافة إلى خطر 

التماسيح، يتابع القراصنة تقدم الباخرة ويحاولون الهجوم عليها. 
ويتم االعتداء على سائحين في أحد المعابد أمام أعين الطالب. ما 

الذي يبحث عنه قطاع الطرق؟ هل هناك سر في السوبك؟

FIND OUT MORE
Jeunesse Antiquités 2020 تم اختيار العمل لجائزة >

9782368362006 | 2020 | 96 pages 
 13x18 cm | 9.00 €

 Mystères chez les Mayas

أسرار لدى المايا
يسافر صف أليكس موري إلى المكسيك في بلد المايا. وأثناء 
التنقل بالزورق، يضيع بعض الطالب في الغابة، ويشعرون 
أن الغابة تطاردهم فيهربون، ولكي يتمكنوا من الهرب ممن 
يطاردهم من الوحوش البرية والُمهربين، يندفعون إلى كهف 

عميق يؤدي إلى مدينة للمايا ما زالت تبدو مأهولة وفي أحسن 
حال! للحفاظ على سرهم، هل سيسمح شعب المايا لألطفال 

بالرحيل؟

9782368362198 | 2020 | 96 pages 
 13x18 cm | 9.00 €

كتب للناشئة

االن ألوانغ
أالون سورجيه

مجموعة ال غنى عنها من 
الروايات للرحالة من عمر 7 

-11 عاماً.

كتب للناشئة

ألوانغ لويس 
أالن سورجيه

مجموعة ال غنى عنها من 
الروايات للرحالة من عمر 7 

-11 عاماً.

أسرار )11 عنوانا(  أسرار )11 عنوانا( 
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ABC ميلودي

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 Nico et Ouistiti explorent le ciel

نيكو وويستيتي 
في رحلة الكتشاف 

السماء
العنوان الثالث من سلسلة قصة نيكو: عندما يعود نيكو إلى 

الحظيرة السرية يجد أن ويستيتي متأهب لقيادة اآللة المنطادية 
الكبيرة التي ستنقلهم إلى السماء والفضاء. أثناء لقاءات مفاجئة مع 

السحب التي بدت بهيئة خراف ورجل أخضر صغير مضحك 
وأميرات السماء العظيمات و بابا نويل في محنة، وتستمر 

المغامرة بمهمة مثيرة جديدة إلى الكوكب السكري.

9782368361917 | 2020 | 48 pages 
 24x31 cm | 16.00 €

 Nico et Ouistiti explorent la forêt

نيكو وويستيتي 
في اكتشاف الغابة
هذا هو العنوان الثاني لقصة ويستيتي الذي يتأهب هنا لإلقالع 
وهو ممسك بمقود االلة الجديدة الطائرة. عندما يصل نيكو إلى 
الحظيرة السرية، يجب االحتراس من االضطرابات الجوية! 
سيتم االتجاه الى الغابة التي تخفي العديد من المفاجآت: العديد 

من " مثلي أنا " لويستيتي ومجموعة من األصدقاء الجدد الذين 
يبدون جميًعا في عجلة من أمرهم ... ألى أين يذهبون لالختفاء 

تحت األرض؟ بين لقاءات خارجة عن المألوف وصاالت 
للعرض موجودة تحت األرض، هناك لغز جديد على نيكو 

وويستيتي استكشافه.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االيطالية

9782368361917 | 2020 | 48 pages 
 24x31 cm | 16.00 €

كتب للناشئة

نادين بران كوسم
أنا أبارسيو كتاال

تقود هذه المغامرة الثانية لنينو 
و ويستيتي إلى قلب الغابة ... 

ومركز األرض!

كتب للناشئة

نادين بران كوسم
انا ابارسيو كاتاال

تستمر سلسلة مغامرينا في 
الفضاء...وتخبئ معها الكثير 

من المفاجآت ! والمزيد 
من الصفحات البانورامية 

التفصيلية.

نيكو وويستيتي )3 عناوين(  نيكو وويستيتي )3 عناوين( 



   خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021  

ABC ميلودي

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   

 The Big Book of English  
Words and Pictures

كتاب كبير
من المفردات

اإلنجليزية
المرفقة بالصور

يتألف هذا الكتاب المصور والشامل والجذاب من 51 صفحة 
مزدوجة مخصصة لعرض المواضيع، ويقدم لألطفال المفردات 

األساسية في اللغة اإلنجليزية. تعرض الصفحة اليسرى 
المفردات المصورة التي تمكنهم من التعرف على أكثر من 200 

كلمة، و تقدم الصفحة اليمنى هذه المفردات في عرض ممتع 
على سبيل المكافأة على ما أنجزوه، جميع العناصر مجتمعة في 

لعبة "البحث والعثور" لتحفيز فضول الطفل.

9782368361702 | 2017 | 40 pages 
 24x31 cm | 14.00 €

 Nico et Ouistiti  
explorent les fonds marins

نيكو وويستيتي 
في رحلة الكتشاف 

قاع البحر
كل يوم، ما إن يحل الليل، حتى يذهب نيكو إلى مكانه السري: 
حظيرة اآلالت التي يجد فيها ويستيتي، صديقه االفضل والدائم.
في هذه الليلة، يقوم صديقانا بضبط اإلعدادات النهائية آللتهما 

الجديدة: وهي غواصة الستكشاف قاع البحار. يجب االحتراس 
من االهتزازات!

غوص كبير بانتظارهم ورحلة أولى مليئة باألحاسيس 
واإلثارات. المزيد من اإلثارة بانتظار نينو و ويستيتي بين 

اللقاءات الجميلة والمغامرات المائية المثيرة، والكثير من الدهشة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بااليطالية

9782368361979 | 2019 | 48 pages 
 24x31 cm | 16.00 €

كتب للناشئة

نادين بران كوسم
أنا أبارسيو كتاال

تعالوا للقاء الصديقين المكتشفين  
نيكو وويستتي من خالل 

األلبومات ذات الصفحات 
البانورامية.

كتب للناشئة

آن صوفي كايري
بونفوا اليكساندر 
هوسار ستيفن 

كتاب مصور كبير لفئة السنتين 
فما فوق الكتشاف الكلمات 

األولية المستخدمة في الحياة 
اليومية مرفقة بتقنية اإلم  ب 3 

الصوتية.

نيكو وويستيتي )3 عناوين( 
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