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فن الحياة

 Fait Maison

وصفات منزلية 
الصنع

كتاب ذو أهمية كبيرة، عملي للغاية وبسيط، الهدف منه إضفاء 
البهجة على وجبات الغداء والعشاء. العديد من الوصفات اللذيذة 

والمقرمشة  التي يمكنك االستمتاع بها وحيدا، مع شريكك، أو مع 
العائلة  واألصدقاء. مع سيريل، أصبح صنع الطعام في المنزل 

في غاية السهولة!
 ارتدي المئزر واتبع نصائحه القيمة ووصفاته اللذيذة جدا.

FIND OUT MORE
< تم بيع 900000 نسخة في فرنسا

9782732496160 | 2020 | 112 pages 
 17x24 cm | 12.90 €

 75 designers pour un monde durable

خمسة وسبعون 
مصمما لعالم 

مستدام
في مواجهة قضايا المناخ الحاسمة والتحول الضروري في أنماط 

حياتنا، يقرر 75 مصمًما اتخاذ خطوة فعالة من خالل إعادة 
اختراع فكرة المادة ذاتها. وذلك عن طريق تحويل النفايات إلى 

أشياء جميلة معتمدين على خبرة المناطق في ذلك. هم مصممون 
ملتزمون، نشطاء، مقتنعون بمسؤوليتهم في عالم الموارد 

المهددة باالنقراض، ويدعو بعضهم البكتيريا أو الفطريات إلى 
مشاريعهم. هي ثورة في طور التشكل، تقلب عالقتنا بالطبيعة، 

وتمهد الطريق لإلنتاج المشترك مع الكائنات الحية.

9782732492483 | 2020 | 240 pages 
 22x28,5 cm | 35.00 €

غالو جونوفييف 

خمسة وسبعون مصمما 
يعملون بالتزام للتوفيق بين 

التصميم والتحديات البيئية في 
عصرنا.

لينياك سيريل 

يقدم سيريل لينياك 54 وصفة 
لذيذة مالحة/ حلوة، إلضفاء 

بعض اإلثارة على حياتنا 
اليومية.
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فن الحياة

 Infiniment macaron

ماكارون إلى ما ال 
نهاية

يدعونا بيير هيرمي الكتشاف حلوى الماكارون الصغيرة 
واللذيذة، التي أصبحت بفضل معرفته وخياله صنفا الغنى عنه 

في عالم كامل من االختالفات. يكشف للقراء أسرار صناعها 
المفضلين لديه وعملية خلق الوصفة. ويدخلهم في عالم من 

الحلويات والنكهات، يتعرفون من خالله على الماكارون بطريقة 
مختلفة. حضر عجينة الماكارون، اخبزها وتذوق، دعها تأخذك 

بعيًدا: ماكارون بال حدود، ماكارون بشكل مذهل.

9782732495163 | 2020 | 288 pages 
 24x28,5 cm | 39.00 €

 Gourmandise raisonnée

تناول األطعمة 
اللذيذة باعتدال

يقوم فريديريك باو، مدير االبتكارات في شركة فالرونا، 
باستكشاف أسس متجر معجنات صحي، من خالل نهج علمي 

وفني. تعيد المكونات والتقنيات واإليماءات رسم خطوط الشهية، 
لصالح رفاهيتنا، مع احترام الذوق واألحاسيس من الكالسيكيات 

العظيمة في المعجنات، واحترام مصدر إلهام اإلبداعات. يقدم 
الطاهي 60 وصفة لذيذة ومرجع لتحضيرات أساسية، تعتبر 

دعوات عديدة العتماد االعتدال في تناول الطعام.
RIGHTS SOLD

تم نشر العمل بـ 3 لغات : اإلنكليزية، االسبانية، واإليطالية.

9782732492568 | 2020 | 336 pages 
 22x28,5 cm | 49.00 €

بو فريديريك 

تناول األطعمة اللذيذة باعتدال، 
أو كيفية الخبز بشكل مختلف

هيرمي بيير 

عودة الماكارون "جوهرة" 
بيير هيرمي هذا العام بكتاب 

كبير وجميل.
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فن الحياة

 Le sexe selon Maïa

الجنس وفقا لمايا
مايا مازوريت كاتبة مسؤولة عن نشر عمود "الجنس وفًقا لمايا" 

في صحيفة لوموند منذ نوفمبر من عام ألفين وخمسة عشر. يحلل 
هذا العمود، األكثر قراءة واألكثر تعليًقا من منشورات الصحيفة، 
تمثيلنا للجسد، ممارساتنا الجنسية وخيالنا. نهج له صدى خاص 

في سياق حركة ميتو# حيث يتم مناقشة مفاهيم الجنس ونوع 
الجنس والرضا والمتعة والمخاطر واإلغواء على نطاق واسع. 

فليوحدنا الجنس بدالً من أن يفرقنا.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة البرتغالية

FIND OUT MORE
< تم بيع 5000 نسخة في فرنسا

9782732491707 | 2020 | 234 pages 
 17x22,5 cm | 22.90 €

 Le journal intime  
d'un touriste du bonheur

يوميات سائح 
السعادة

في رحلة استكشافية وفي تدوين روحي، يقوم هذا الكتاب المثير 
بهز االنواع األدبية وأيضا وعي اإلنسان. يشاركنا جوناثان 
ليهمان بأسلوب خال من القيود ومضحك جدا، تعاليم عديدة 
وغنية تلقاها، وكانت بشكل يومي غذاء رحلته نحو السعادة.

RIGHTS SOLD
تم النشر باللغتين الهولندية والرومانية

FIND OUT MORE
< تم بيع 50000 نسخة في فرنسا

9782732486826 | 2018 | 288 pages 
 14x22 cm | 16.90 €

ليهمان جوناثان 

رحلة الفتى الذهبي التائب إلى 
الهند بحًثا عن الحكمة!

مازوريت مايا 
شارلوت موالس

دعوة لتكثيف النشاط الجنسي 
والتخلص من اإلحساس بالذنب 

من خالل خمسين مقال
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فن الحياة

 Pâtisserie

باتيسري
يوجه كريستوف فيلدر المبدع والمعلم قرائه في رحلة تعلم صنع 

المعجنات. دروسه عبارة عن دورات حقيقية، تم تصويرها 
خطوة بخطوة، وتوضح بالتفصيل المهارات واألواني والتقنيات 
األساسية للنجاح في  صنع معجناته مثل المحترفين. تحتوي هذه 
الطبعة الموسعة على 80 صفحة إضافية مخصصة للمعجنات 

اللذيذة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل في 9 بلدان : اإلنكليزية، األلمانية، اإليطالية، 

الهولندية ...

FIND OUT MORE
 < تم بيع 400000 نسخة في فرنسا

< تم بيع 120000 نسخة حول العالم

9782732494067 | 2019 | 880 pages 
 18,5x25 | 40.50 €

 Légumes

خضار
بعد النجاح الذي حققته كتبه السابقة، يسلط ريجيس ماركون في 
هذا العمل الضوء على الخضروات ومنها الهليون والخرشوف 
واألفوكادو ... وجذر اللوتس والقلقاس والياكون، في عالم غني 
نكتشفه معه وتصنف الخضروات فيه حسب العائالت النباتية: 
)العائلة الباذنجانية، والفصيلية الكرنبية، والخيمية(، وتعرض 
على شكل ملفات تشمل الفوائد التي نحصل عليها والنصائح 

حول كيفية حفظها وطهيها. هناك ألف طريقة وطريقة الستخدام 
الخضار في تحضير الحساء أو السلطة أو المقبالت. 
كتاب يقدم فيه ريجيس ماركون أكثر من مائة وصفة.

9782732489551 | 2020 | 432 pages 
 22x28,5 cm | 45.00 €

ماركون ريجيس 

مائة وصفة شهية ترافقها 
صور رائعة

فيلدر كريستوف 

مرجع ال غنى عنه : 9 سنوات 
من النجاح الوطني والدولي 

و80 صفحة جديدة.
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فن الحياة

 The Cocktail book. Le nouveau classique 
du bar : Un manuel technique et créatif

كتاب الكوكتيالت. 
كتاب البارات 

الكالسيكي 
دليل فني وإبداعيدليل فني وإبداعي

باستخدام طريقة تقنية وفنية للكوكتيالت، إليك كتاب مصمم 
كدليل لعشاق الكوكتيل. في القائمة: اكتشاف أساسيات علم الخلط، 
ومعدات المختبر والبار، والمكونات الالزمة وإيماءات البارمان. 
من خالل 60 وصفة، يقدم لنا الكتاب رؤية معاصرة للكوكتيل، 

والذي أصبح التعبير السائل عن فن التذوق. فلوريان ثيرو : 
بارمان شاب يتمتع بحياة مهنية متميزة، يدير الموقع الباريسي 

.Maison Cheval Blanc الجديد لـ

9782732494463 | 2020 | 384 pages 
 17x22,5 cm | 35.00 €

 Portugal. Art de vivre et création

البرتغال. فن 
الحياة واالبداع

نظرة موجهة إلى البرتغال اليوم بممثليها وأماكنها، من الشمال 
إلى الجنوب. رحلة متجولة للقاء الحرفيين والفنانين والمهندسين 

المعماريين والمصممين الذين ينقلون المعرفة أو يستمدون اإللهام 
منها لتعكس بشكل أفضل فن الحياة البرتغالي.

9782732492131 | 2020 | 192 pages 
 22x28,5 cm | 29.90 €

دا سيلفا سيرجيو 

اكتشاف غني بالرسوم لإلبداع 
البرتغالي المعاصر.

تيرو فلوريون 
بورتولي بينيديكن 

يفصل هذا الدليل األنيق 
والدقيق صناعة المشروبات 

الكحولية والبيتر والمشروبات 
الروحية وغيرها من العصائر.

www.editionsdelamartiniere.fr  منشورات المارتينيير www.editionsdelamartiniere.fr  منشورات المارتينيير
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تكنولوجيا، طب علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن الحياة

 Végétal

نباتي
نظًرا الرتباطه بثراء التضاريس، يعود ويليام لودوي إلى أصل 
النكهات: جودة المنتجات وتنوعها. يستكشف عائالت النباتات 

ليكتشف ما يمكن أن يقدمه لنا الكرنب المتأللئ والقرع والهليون 
والتوت الثمين. في متجر بقالة صغير ودليل للوصفات األساسية 
يأتي المرق والبيستوس والكاري والخل، الخ، في مقدمة سبعين 

وصفة مصنفة حسب أنواع الطهي : النيء، المطهو ببطئ، 
المحمص والمطهو جيدا، الخ، وأصناف مثل الفجل، الفينيغريت، 

الجريب فروت، العسل، والفانيليا.

9782732490489 | 2020 | 224 pages 
 19x25,5 cm | 35.00 €لودوي ويليام 

مطبخ يعبر عن فخامة وبساطة 
الخضار والبقوليات والحبوب 

والفطر واألعشاب.

 rf.ereinitramaledsnoitide.www منشورات المارتينيير

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art et Beaux livres.pdf
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Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com الحقوق في الخارج Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com الحقوق في الخارج
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فن الحياة

 Mes soupes bio et zéro déchet :  
75 recettes de veloutés, soupes  

et accompagnements gourmands

حسائي العضوي 
الذي ال ينتج عنه 

نفايات
خمسة وسبعون وصفة: حساء خمسة وسبعون وصفة: حساء 

ومقبالت  شهية.ومقبالت  شهية.
وصفات سهلة وسريعة التحضير، مقطعة أو مطحونة، ساخنة 

أو باردة، حلوة ومالحة، حارة، مطبوخة أو نيئة، يقدم من خاللها 
الحساء بطرق عديدة إلرضاء جميع األذواق ومفاجئتها، ففي 

هذا الكتاب، تعرض ستيفاني فوستان 57 وصفة حساء مدهشة 
ومنوعة باإلضافة إلى العديد من األفكار لمأكوالت بقوام عجائن 

قابلة للدهن لمرافقتها

9782374251899 | 2019 | 144 pages 
 17x22 cm | 13.90 €

 Ma cuisine bio et zéro déchet :  
58 recettes végétariennes pour cuisiner 

responsable et mieux se nourrir

مطبخي العضوي 
الذي ال ينتج عنه 

نفايات
ثمانية وخمسون وصفة نباتية ثمانية وخمسون وصفة نباتية 

لتحضير وتناول طعام صحي ال لتحضير وتناول طعام صحي ال 
ينتج عنه نفاياتينتج عنه نفايات

نشأت دلفين بوكار في عائلة كانت تعد طعامها وال تزال تقوم 
بذلك وتتجنب الهدر قدر اإلمكان وتستخدم األطعمة المنحدرة من 

الزراعة الخالية من المواد الكيميائية، العضوية. بفضل التربية 
التي تلقتها في عائلتها، أصبحت واثقة من أن الطعام المسؤول 

 مغٍذ بشكل أكبر من غيره، بل وهو أكثر اقتصادا.
صورت المؤلفة بشكل جميل 52 وصفة منحدرة من الزراعة 

الخالية من المواد الكيميائية، العضوية والخالية أيضا من النفايات 
و قدمتها هنا لتعزيز المأكوالت الصحية والذواقة والممتعة.

9782374251585 | 2019 | 128 pages 
 17x22 cm | 13.90 €

بوكار دلفين 

الطعام الي ال ينتج عنه نفايات 
هو طعام لذيذ و مفيد للصحة

فوستان ستيفاني 

وصفات أصلية ومبتكرة 
لتتناول الحساء بسرورعلى 

مدار السنة!

www.ruedelechiquier.net  شارع دو ليشيكييه www.ruedelechiquier.net  شارع دو ليشيكييه
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   Lionel Charlier : compta@editionsjesuites.com الحقوق في الخارج 
Mélodie Meuleman : contact@editionsjesuites.com التصدير
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فن وكتب جميلة قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب  أدب وقصص خيالية   
تكنولوجيا، طب علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

تنمية الذات - جودة الحياة

 L'empathie fait des miracles

التعاطف يصنع 
المعجزات

هناك قوة تساعدنا على التعاطف مع اآلخرين ومع أنفسنا. 
يسميها مارشال روزنبرغ، مصمم "التواصل الالعنفي"  "القوة 
اإللهية للحب". يطابق المؤلف هذه القوة بقوة الروح القدس التي 

يقدمها يسوع  من خالل قيامته، لكل متعطش الى االلتحام بالذات 
االلهية.. االخالص

  االخالص 2020 | 9782873568443 
156 pages |  20,5x13,5 cm | 15.00 €باك ميشيل 

كيف توقظ قوة الحب الكامنة 
فينا؟

 www.editionsjesuites.com دار نشر اليسوعيين
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   Solène Chabanais : solene.chabanais@albin-michel.fr الحقوق في الخارج 
Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com التصدير
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تكنولوجيا، طب علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

تنمية الذات - جودة الحياة

 La clé de votre énergie : 22 protocoles 
pour vous liberer émotionnellement

مفتاح الطاقة
22 بروتوكوال للتحرر عاطفيا22 بروتوكوال للتحرر عاطفيا
لقد مررنا جميًعا بفترات عصيبة، وبغض النظر عن العمر 

نأمل دائما أن تتوقف عن التأثير بنا، لكنها ومع كل ضربة قوية 
جديدة، تطغى وتسيطر علينا. فكيف يمكن التخلص منها فعليا، 
وكيف يمكن لإلنسان تحسين حالته بمرور الوقت، وكيف نعيد 
بناء أنفسنا، ونجد الفرح والصفاء بعد كل المحاوالت؟ بصفتي 

صحفي، قابلت رجاال ونساء لديهم نظرة مختلفة ألصول 
جروحنا الداخلية. فتغيرت حياتي وتحسنت بعد التعرف عليهم 
وعلى نظرتهم. لقد اعتمدت على هؤالء الرجال والنساء من 

معالجين وسحرة وعرافين بتقنياتهم العالجية ألتحرر إلى األبد 
من المشاعر السامة التي تنخر حياتنا وعالقتنا مع اآلخرين، 

فقررت أن أشارككم بروتوكوالت الطاقة هذه".

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة القشتالية

9782226445605 | 2020 | 256 pages 
 14,5x22,5 cm | 19.90 €

كالستريميه ناتاشا 

قصة تسلط الضوء على 
التحرر من الضغوط النفسية. 

مغامرة مثيرة إلعادة ترميم 
الذات. 

www.albin-michel.fr  ألبان ميشيل
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   Carole Saudejaud : csaudejaud@editions-fayard.fr الحقوق في الخارج 
Katy Fenech : kfenech@editions-fayard.fr التصدير
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تنمية الذات - جودة الحياة

 L'Eco-anxiété : Vivre sereinement  
dans un monde abimé

القلق البيئي
العيش بهدوء في عالم متضررالعيش بهدوء في عالم متضرر

يشير القلق البيئي، أو السوالستاجيا، إلى المعاناة النفسية التي 
يتم التعرض لها في مواجهة تدمير العناصر المألوفة في بيئة 
ما. وتكشف طبيبة الصحة البيئية أليس ديسبيولز عن اآلليات 

النفسية واالجتماعية والثقافية للقلق البيئي من خالل جرد 
دولي حقيقي لهذه الحالة الطارئة في الحضارة. فتعطي القارئ 

المفاتيح الالزمة ليستعيد طريقه ويفكر مجدداً في أفعاله )الفردية 
والشاملة(.

9782213717203 | 2020 | 240 pages 
 13,5x21,5 cm | 18.00 €

ديبيول أليس 

كيف ممكن أن ننتقل من 
متفرج قلق بسبب البيئة إلى 
عنصر فاعل في تحديات 

عصره، وخاصة البيئية منها.

www.fayard.fr  فايار
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Kamel Yahia : kamel.yahia@madrigall.fr التصدير   Florence Giry : fgiry@flammarion.fr الحقوق في الخارج
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تنمية الذات - جودة الحياة

 Dialogue avec les signes du zodiaque

حوار مع األبراج
ما هي العبارات التي يمكن أن يقولها الحمل؟ كيف يرتبط مولود 
برج السرطان بأسرته ؟ ما الذي يجعل الجوزاء سعيداً ؟ ما هي 
األمراض التي تصيب برج األسد ؟ كيف يمكن جذب الميزان 
؟ ماذا تعني الصداقة لبرج الدلو؟ ولماذا برج الجدي هو أفضل 

برج ؟
يعطي هذا الدليل صوتا لمختلف أبطال دائرة األبراج كما لو كنا 

نتحدث إلى كل منهم، ومن خالل ذلك أقدم للقارئ فرصة الدخول 
في خصوصيته. إلك فارون

 بيغمار ليون 2020 | 9782756432779 
576 pages |  14x22 cm | 19.90 €إلك فارون

دليل كامل واستثنائي يجمع كل 
الدالالت ويدققها ليمكننا من 

فهم من نحن بشكل أفضل

http://editions.flammarion.com  فالماريون
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  Eva Bredin Wachter : ebredin@jclattes.fr الحقوق في الخارج 
Elsa Misson : emisson@jclattes.fr الحقوق في الخارج  
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 Les 4 temps de la renaissance :  
Le stress post-traumatique 

 n'est pas une fatalité

أزمنة النهوض 
األربعة

ً توتر ما بعد للصدمة ليس حتمياًتوتر ما بعد للصدمة ليس حتميا
الجميع معني بالوباء، إال أننا ال نعيشه بنفس الطريقة. ذلك 

ال يعني أننا مجبرون على عيش حالة سيئة بسببه، حتى وإن 
كان الوضع صعب ويهددنا كبشر. اإلجهاد والتوتر الالحق 
للجائحة أو لما بعد الصدمة ليس حتمًيا، فنحن نعرف كيفية 

تطبيق االجراءات االحترازية. عمل نتعرف من خالله على 
األفكار والتجارب الوقائية التي تساعدنا على المقاومة والنهوض 

من جديد في هذه األوقات العدائية. ستعلمنا األزمنة األربعة 
للنهوض من جديد، وهي قواعد عاطفية حقيقية، كيفية التغلب 
على الماضي القريب، والتطلع إلى الحاضر دون قلق مفرط، 

وتوقع مستقبل أفضل بتفاؤل واقعي، وتنمية لحظات البطء 
والفراغ باستخدام صيغة األفعال استناًدا إلى األبحاث الحديثة في 

علم النفس والصحة وبيولوجيا الدماغ، يقدم لنا البروفيسور لو 
جوييو وصفات وتمارين متعددة لوضعها موضع التنفيذ من أجل 

التصالح مع أنفسنا وإيجاد طريقنا الخاص.

9782709668316 | 2020 | 250 pages 
 22x14 cm | 19.90 €

 Jouissez jeunesse !

استمتع بالشباب !
كيف يمكن أن يكون هناك خطاب منطقي وتقدمي وإنساني حول 

المناخ والبيئة دون أن يسحقه التعصب األخضر؟ االنجراف 
االنهياري يمكن أن يجعلنا نخسر الحرب التكنولوجية. برفض 
االبتكار باسم المحافظة المفترضة على الطبيعة، فإننا نخاطر 
بالخروج من التاريخ أمام الصين والعمالقة األمريكيين. يجب 

أن تتخلص فرنسا من معتقداتها الخاطئة وأن تثق في التقدم مرة 
أخرى. واألمر متروك للشباب إلدراك ذلك، دون االستسالم 

للقلق البيئي الذي قد يؤدي إلى العنف السياسي. نحن لسنا قريبون 
من نهاية العالم، المغامرة البشرية بدأت للتو!

9782709666954 | 2020 | 445 pages 
 23x14 cm | 20.90 €

ألكسندر لورون 

إجابة إنسانية لالنهيار

لوجوييو ميشيل 

كيف نمأل داخلنا بالمرونة 
والمشاعر اإليجابية.
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 Ma vie en rouge et blanc

حياتي باألحمر 
واألبيض

من خالل أسلوبه في اللعب، صرامته، أفكاره المبتكرة، ترك 
أرسين فينجير - الملقب غالبا بـ "األستاذ" - بصماته على عالم 

كرة القدم وحول مهنة المدرب إلى فن. كيف أصبح ابن دوتنهايم 
في منطقة األلزاس، أحد أكثر المدربين إثارة لإلعجاب؟ كيف 
بنى فريق انفانسيبل الرائع في آرسنال؟ كيف أدار تحول هذا 
النادي القديم والتقليدي الذي نما من 70 إلى 700 موظف 

 وحصل على العديد من األلقاب؟
يستحضر أرسين فينجر كل لقاء حاسم، وكل فريق دربه - من 
 AS Cannesإلى Arsenal عبر نانسي وموناكو وناغويا 
في اليابان - ويستذكر الالعبين الذين تمكن من تجنيدهم ودعمهم 

في أفضل حاالتهم: جورج وياه، ليليان تورام، إيمانويل بيتي، 
تييري هنري وأنيلكا وكثير غيرهم. يشاركنا أهم اللحظات، 
االنتصارات الشهيرة والهزائم الرهيبة، ويشاركنا قيمه في 

مواجهة عالم كرة القدم الذي عرف سنوات سوداء والكثير من 
اإلفراط. يقدم لنا حياة مليئة بالشغف والدروس القيمة.

RIGHTS SOLD
تم بيع الحقوق في 18 بلد : ألمانيا، الصين، كوريا الجنوبية، 

اسبانيا، فلندا، هنغاريا، إيطاليا، اليابان، هولندا، بولونيا، روسيا، 
سلوفينيا، تايوان، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة.

9782709666336 | 2020 | 270 pages 
 22x14 cm | 20.00 €

فينجير أرسين 

المدرب األسطوري، والمدير 
المتميز، أرسين فينجر يروي 

قصته ألول مرة.
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 Coronavirus, quel minus !

كورونا فيروس، 
ياله من خاسر

عشر قصص ترويها لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس 
وعشرسنوات لتهدئة القلق الذي يشعرون به بسبب فيروس 
كورونا والحجر واالضطرابات التي يعيشونها في حياتهم 

اليومية. مع نصائح عملية لآلباء للتحدث معهم بأسلوب تصويري 
وشاعري، وكذلك مقترحات لطرق لتخفيف مخاوفهم وتوترهم.

 لودوك براتيك 2020 | 9791028519360 
160 pages |  13x18 cm | 14.90 €

 Activez vos talents : 
 Ils peuvent changer le monde !

تنشيط المواهب
يمكنه تغيير العالم !يمكنه تغيير العالم !

يشارك المؤلف في هذا الكتاب كل األسئلة التي يمكننا جميًعا أن 
نطرحها على أنفسنا للعيش في هذا العالم، وللعيش "مع" هذا 

العالم، ولكن أيًضا جميع السبل المفتوحة لعالم آخر. قراءة أساسية 
 لمن يسألون أنفسهم السؤال: ماذا سأفعل غًدا؟

الدليل إلطالق العنان لمواهبك ولتصبح فعاال في إحداث تغيير!

 أليزيو 2020 | 9782379351075 
518  pages |  14,5x22,5 cm | 25.00 €دارديون ماتيور 

الدليل إلطالق العنان لمواهبك 
ولتصبح فعاال في إحداث تغيير

كاركان صوفي 

يمكننا التحدث عن كل شيء، 
لكن علينا االنتباه إلى الطريقة 

التي نتحدث بها
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 Histoires du soir  
pour les adultes qui ont peur du noir :  

Des histoires méditatives  
pour le bien-être psychique

قصص للقراءة 
مساء لمن يخاف 
الظالم من الكبار

قصص تأملية للشعور بالراحة قصص تأملية للشعور بالراحة 
واالسترخاء النفسيينواالسترخاء النفسيين

من قال أن قراءة قصة ليالً هي فقط حق  من حقوق األطفال 
لمساعدتهم على النوم؟ يحتاج البالغون أيًضا إلى لحظة 

االسترخاء هذه من أجل تخفيف الضغط برفق بعد أيامهم 
المزدحمة. سوف تتعرف في هذا الكتاب على 03 قصة تأملية، 
تعرض بلطف وشاعرية القضايا التي قد نواجهها بشكل يومي: 

الشك، الخوف، االمتنان، الضعف، إلخ. وتوفر القصص من 
خالل قوتها في االيحاء، الراحة والثقة واالسترضاء

 لو دوك براتيك 2020 | 9791028517731  
127 pages |  17x22 cm | 14.90 €

 Et si la méditation était la solution ? : 
Répondre aux besoins et desires des ados

ماذا لو كان التأمل 
هو الحل؟

تلبية حاجات ورغبات المراهقينتلبية حاجات ورغبات المراهقين
لدى ماتيو بريجيجير ذكريات سيئة عن المدرسة. بفضل ممارسة 

التأمل، تمكن من التغلب على أخطائه وتقبلها. في هذا الكتاب، 
يرجع المؤلف إلى تجربته ويقدم المفاتيح األساسية ليتمكن 

المراهق من ايجاد طريقه الخاص من خالل التغلب على العديد 
من العقبات في هذه الفترة المضطربة )التوتر والقلق وفرط 

الحساسية وانعدام الثقة ...(.

 لو دوك براتيك 2020 | 9791028518493 
186 pages |  15x21 cm | 17.00 €

بريجيجير ماثيو 

الطريقة التي تهدأ أبنائنا 
المراهقين

آن شترلوت سانغام

قصص لالسترخاء قبل النوم
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 Les 4 sagesses du yoga :  
Trouvez votre trésor intérieur

حكم اليوغا 
األربعة

ابحث عن كنزك الداخليابحث عن كنزك الداخلي
يشارك ستيفان أيرولت في هذا الكتاب المبادئ األربعة لحكمة 

اليوغي لنستوحي منها بشكل يومي  وللوصول إلى السالم 
الداخلي. يوضح لنا أن اليوغا ال تقتصر على المواقف مثل تحية 
الشمس ! إنها قبل كل شيء روحانية معاصرة يمكن أن تساعد 

للوصول إلى السعادة وإعادة االتصال بكنزنا الداخلي.

 لودوك براتيك2020 | 9791028517953  
253 pages |  15x21 cm | 17.00 €

 La méthode chrono-dodo

طريقة كرونو-
دودو

يستنسخ الكثير منا بال وعي أنماًطا من التراث العابر لألجيال، 
وعندما يكون له تأثير سلبي، يمكن لعالج كوكبة األسرة 

المساعدة في استعادة الكمال الداخلي والشعور بانطالقة جديدة. 
يتم من بعد ذلك الكشف عن ما هو مخفي، كما يمكن لنا جميعا 

ايجاد مكانتنا: نحن، اآلباء واألسالف. يوضح المؤلف بالتفصيل 
نهجه الشخصي تجاه الكوكبة األسرية ويوضح وجهة نظره من 
خالل الشهادات التي تم جمعها خالل الجلسات. يدعونا إلى فهم 
أفضل لما يلعبه هذا األسلوب من علم الوراثة النفسي النظامي 
الذي يزيل العوائق غير المعلنة، ويسمح بإدراك التغيير الذي 

يشعر به األشخاص الذين يلجأون إليه.

 لودوك براتيك2019 | 9791028514655 
223 pages |  15x21 cm | 17.00 €

أوج بيكارت

مساعدة الطفل ليتمكن من النوم 
بشكل جيد

ايرولت ستيفان 

دع حكمة اليوغا تنتشر كل 
يوم.
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تنمية الذات - جودة الحياة

 Se réaliser grâce aux anges :  
Accueillir leurs messages  

pour retrouver sa lumière intérieure

اثبات النفس 
بفضل المالئكة

رحب برسائلهم لتجد نورك رحب برسائلهم لتجد نورك 
الداخليالداخلي

بعد أن كانت ضحية حادث سيارة، أصبحت فيرجيني روبرت 
استسماعية. فهي تتلقى منذ ذلك الحين تعاليم المالئكة ورسائلها 
القيمة. وألول مرة، اختارت هذه الخبيرة في رعاية المالئكية 

مشاركة الدروس التي تلقتها، في إطار يحترم هذه الحكمة .

 لودوك براتيك 2020 | 9791028517632  
173 pages |  15x21 cm | 17.00 €

 Les constellations familiales :  
Se libérer de son histoire, 

 accueillir son présent

الكوكبات األسرية
حرر نفسك من تاريخك، رحب حرر نفسك من تاريخك، رحب 

بحاضركبحاضرك
يستنسخ الكثير منا بال وعي أنماًطا من التراث العابر لألجيال، 

وعندما يكون له تأثير سلبي، يمكن لعالج كوكبة األسرة 
المساعدة في استعادة الكمال الداخلي والشعور بانطالقة جديدة. 
يتم من بعد ذلك الكشف عن ما هو مخفي، كما يمكن لنا جميعا 

ايجاد مكانتنا: نحن، اآلباء واألسالف. يوضح المؤلف بالتفصيل 
نهجه الشخصي تجاه الكوكبة األسرية ويوضح وجهة نظره من 
خالل الشهادات التي تم جمعها خالل الجلسات. يدعونا إلى فهم 
أفضل لما يلعبه هذا األسلوب من علم الوراثة النفسي النظامي 
الذي يزيل العوائق غير المعلنة، ويسمح بإدراك التغيير الذي 

يشعر به األشخاص الذين يلجأون إليه,

 لودوك براتيك 2020 | 9791028517656 
192 pages |  15x21 cm | 17.00 €

جان كريستوف بوناس

تقنية قوية للتخلص من معوقات 
الطاقة العائلية.

روبرت فيرجيني 

تواصل مع جماعتك المالئكية
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 Tout le monde n'a pas eu la chance  
de rater ses études : Comment devenir 

libre, vivre à fond et réussir  
en dehors du système

لم يحظ الجميع بفرصة 
عدم النجاح في 

دراستهم
كيف تصبح حراً، كيف تعيش على كيف تصبح حراً، كيف تعيش على 

أكمل وجه لتكون ناجحاً خارج النظامأكمل وجه لتكون ناجحاً خارج النظام

هل سئمت من نمط حياتك الذي تكرره كل يوم : ركوب 
المترو-الذهاب للعمل والعودة للنوم، أم سئمت من تلك الدراسات 
الالمتناهية التي تتعلم فيها غالبا أشياء غير مفيدة؟ يعرض الكتاب 

كيفية كسر الروتين والنجاح خارج النظام باتباع هذه الطريقة 
خطوة بخطوة بناًء على خبرة مئات من رواد األعمال، باالستناد 

إلى أكثر من أربعمئة مرجع علمي. يدعونا الكتاب أيضا لفهم 
حدود نظام التعليم ولماذا أصبح عتيًقا وباليا مع مرور الوقت، 

اخترق تعليمك من خالل زيادة معدل الذكاء لديك، واكتشف كيف 
تتعلم حًقا بشكل فعال وكيف تصبح حًرا من خالل إنشاء شركتك 

الخاصة التي ستكون في خدمة حياتك ومعيشتك، بدالً من أن 
تكون حياتك في خدمة عملك ... باختصار، انضم إلى الحركة 

المتنامية للمتمردين األذكياء.

 أليزو 2019 | 9782379350313 
587 pages |  16,50x23 cm | 27.00 €

 Secrets de guérisseuse :  
Renouer avec les pouvoirs 

extraordinaires de votre energie

أسرار معالجة
اعادة التواصل مع القوى الغير اعادة التواصل مع القوى الغير 

عادية لطاقتكعادية لطاقتك
في جميع أنحاء العالم ومنذ فجر التاريخ، تم تناقل الصالوات 

والتعاويذ التي تخفف األلم وتشفي االلتواء أو تخفف من حرارة 
الحروق من جيل إلى جيل. ولسنوات عديدة، حدث هذا النقل 
بشكل سري، كما لو كانت السرية شرًطا لفعاليته. ولكن حان 
الوقت الذي يمكننا أن نكون فيه معالجين ألنفسنا و لعائالتنا 

وأصدقائنا، ليتمكن الجميع من االستفادة من هذه المعرفة. لقد 
حان الوقت لنتمكن جميًعا من الوصول إلى هذه المعلومات 

والصلوات والعالجات.

 باتريك لودوك 2020 | 9791028516758 
277 pages |  15x21 cm | 18.00 €

ليال ريورهي

العالج بالمغناطيسية  والوقاية 
بالطاقة

روالند أوليفييه 

ال يناسب نظام التعليم 
الكالسيكي األشخاص الثائرين 

األذكياء ...
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 Trouvez votre équilibre émotionnel 
avec la Sophrologie : Stress, anxieté, 

épuisement… 20 pratiques inédites  
pour éviter que ça déborde

إيجاد التوازن العاطفي عن 
طريق السفرولوجيا

اإلجهاد والقلق واإلرهاق ... اإلجهاد والقلق واإلرهاق ... 
2020 ممارسة جديدة لمنع  هذه  ممارسة جديدة لمنع  هذه 
المشاعر من الفيضان بداخلناالمشاعر من الفيضان بداخلنا

ننتقل طوال اليوم من عاطفة إلى أخرى: من الفرح إلى الغضب 
مرورا بالحزن أو الخوف، كل ما نشعر به من عواطف صحيح، 

حتى تلك التي نجدها سلبية. ولكن ماذا تفعل في حالة حدوث 
"فائض" عاطفي؟ عندما نشعر باإلرهاق من عواطفنا، فإن 

اللجوء إلى السفرولوجيا هو الحل الطبيعي لتعلم إيجاد الهدوء 
والصفاء. في هذا العمل الذي يمكن للجميع قراءته، تقوم كاثرين 
أليوتا بتقييم آلية المشاعر وتأثيرها على أجسادنا. يسمح الكتاب 

بتحديد ملف المواصفات الشخصية العاطفية بفضل اختبار 
مخصص : وبذلك نتمكن من فهم كيف نتصرف أمام العواطف، 

وهو أمر ضروري يسمح لنا باستقبالها بشكل أفضل عندما 
تطغى علينا. بعد ذلك، تقدم المؤلفة سلسلة من االسترخاءات 

الديناميكية والتصورات ليتمكن القارء من ايجاد الهدوء، باالستناد 
للمشاعر التي مر بها. يمكن اعتبار هذا الكتاب حليفا أساسيا 

لتجربة المشاعر بشكل أفضل يوميا والوصول لحالة هادئة على 
المدى الطويل

 لودوك براتيك 2020 | 9791028518486 
223 pages |  15x21 cm | 18.00 €

اليوتا كاترين 

اكتشف القوى العظيمة للعالج 
باالسفرولوجيا
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 Guide des compléments alimentaires  
pour sportifs

دليل المكمالت 
الغذائية للرياضيين

دليل تغذية أساسي للرياضيين المحترفين، يعتمد هذا الكتاب 
على بحث علمي مكثف لشرح دور المكمالت الغذائية. سيتعلم 
الرياضيون من خالله كيفية اختيار المكمالت الغذائية الخاصة 

بهم، وأي منها فعال وكيفية تناولها بشكل صحيح. يشمل هذا 
الدليل مسحا من األهداف الرياضية المحددة إلى الوقاية من 

اإلصابات، ويعد ضرورًيا للرياضيين الجادين الذين يتطلعون 
إلى تحسين أدائهم البدني.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين االسبانية والبولونية

9782711425501 | 2019 | 208 pages 
 19,5x25,5 cm | 21.90 €

 Guide de musculation pour les sportifs

دليل كمال أجسام 
للرياضيين

تعد تمارين التقوية مهمة للتدريب الرياضي، ليس فقط لتقوية 
العضالت، ولكن أيًضا لتسخين الجسم والتعافي بشكل أسرع بعد 

التدريب. يقارن هذا الدليل السمات المورفولوجية للرياضيين 
ذوي األداء العالي في مختلف الرياضات، وينصح بممارسة 
تمارين وباألشكال المختلفة منها، ويقدم مجموعة من برامج 

وأهداف التقوية الخاصة والمناسبة لكل رياضة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة اإلنكليزية

9782711425280 | 2019 | 288 pages 
 19,5x25,5 cm | 24.90 €

دوالفييه فريديريك 
غانديل ميكائيل 

كيف ترفع من ادائك أثناء 
التمارين

دوالفييه فريديرك 
غانديل ميكائيل 

دليل للرياضيين الذين يتطلعون 
إلى تكييف نظامهم الغذائي 

لتحسين أدائهم.
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 Le corps en yoga : À la lumière  
de l'anatomie pour une pratique  

plus consciente et plus respectueuse

الجسم في 
ممارسة اليوغا

في ضوء علم التشريح لممارسة في ضوء علم التشريح لممارسة 
أكثر وعًيا واحتراًماأكثر وعًيا واحتراًما

تعتبر معرفة أساسيات علم التشريح أمرا ضروريا بالنسبة 
لممارسة اليوغا. باإلضافة إلى تعليم الموضعية الصحيحة 

للحوض والعمود الفقري وحزام الكتف لللحصول على أساس 
ثابت، يتضمن هذا الكتاب جلسات يوغا توضح النقاط النظرية 
التي تمت مناقشتها وأكثر من مائتي رسم توضيحي تشريحي 

ووضعي في متناول القراء. يعتبر العمل مناسب تماًما للمعلمين 
وللطالب، وضروري لفهم الجسم بشكل أفضل في ممارسة 

اليوغا. 
 

9782711426003 | 2020 | 240 pages 
 21x21 cm | 25.00 €

جييار باسكال 
دوروتيه هرمو

تعلم كيفية تحريك جسمك 
بشكل صحيح أثناء ممارسة 

اليوغا.
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ترفيه

 Couture maison durable :  
20 projets zéro déchet pour remplacer 

les objets jetables du quotidien

الخياطة المنزلية 
المستدامة

2020مشروع خال من النفايات مشروع خال من النفايات 
الستبدال المستهلكات اليومية التي الستبدال المستهلكات اليومية التي 

ترمىترمى
في نهج مسؤول بيئًيا وسعي للوصول إلى نهج مستدام وخال 
من النفايات، تقدم ساره ديسبواس عشرين مشروعا للخياطة، 

وأفكارا سهلة التنفيذ، الستبدال األشياء التي نرميها بشكل يومي 
: حقيبة كبيرة الحجم، وعاء شارلوت، مربعات مزيلة للمكياج، 

كيس للتسوق، حافظة للصابون. .. و يرفق مع المشاريع كل 
اإلرشادات األولية والتقنيات والغرز، وشروحات مفصلة 

وتعليمات مصورة خطوة بخطوة.

 لينيديت 2020 | 9782350323848  
93 pages |  22x22 cm | 19.00 €

 9 mois pour broder les indispensables  
de bébé : 20 Projets dans l'air du temps 

pour équiper bébé

9 أشهر للتفنن 
بأساسيات الطفل

عشرون فكرة عصرية لتجهيز عشرون فكرة عصرية لتجهيز 
طفلكطفلك

في فترة الحمل، يتباطأ الزمن ويصبح الوقت جيدا للبدأ بأفكار 
ابداعية. حان الوقت الستخدام يديك للراحة واالستعداد لوصول 

الطفل.
 متعة صناعة احتياجات الطفل الجميلة !

 لينيديت 2020 | 9782350323831 
102 pages |  21,5x28,5 cm | 23.00 €

ديسبواس ساره 

أفكار مبتكرة من أجل طفلك

ديسبواس سارة 

خياطة األشياء اليومية بنفسك
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 50 activités à faire avec les végétaux

خمسون نشاطا 
باستخدام النباتات

يحتوي هذا الكتاب على العديد من أفكار األشغال اليدوية 
باستخدام النباتات، وأيضا لتنفيذ مشاريع فنية وتجميلية، 

وتزينيةـ،الخ. تعلم على سبيل المثال الحياكة بالنباتات أو صنع 
أصباغ نباتية طبيعية. يتضمن كل مشروع نظرة عامة على 
المواد النباتية الضرورية والتعليمات خطوة بخطوة توضح 

بالصور. تلهم هذه المشاريع المبتكرة اإلبداع لدى القراء وتجذب 
جمهوًرا كبيًرا.

9782711425785 | 2020 | 144 pages 
 17x24 cm | 14.90 €

 000 1 Trucs & astuces du cavalier

ألف نصيحة 
وحيلة من حيل 

الفرسان
سواء كان مبتدًئا أو خبيًرا أو محترًفا، غالًبا ما يواجه الفارس 
صعوبات أو أسئلة تتعلق بأمور، كمالبسه أو معداته التقنية أو 
النقل أو التدريب أو الترويض. يقدم هذا الكتاب للقارئ حلوالً 

ونصائح مفيدة لتوفير الوقت والمساعدة وتوفير المال. دليل 
أساسي ومصور بالكامل للمتسابق، تجمع هذه النسخة السابعة 

المنقحة والموسعة أفضل نصائح الركوب.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االسبانية

9782711425884 | 2020 | 192 pages 
 17x24 cm | 19.90 €

لوكس كلود 

كتاب ال غنى عنه لجميع 
الفرسان

بونال كريستيل 

خمسون مشروع أشغال يدوية 
باستخدام عناصر نباتية
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ترفيه

 Initiation au shiatsu pour chevaux

تعريف بالشياستو 
لرعاية الخيول

عالج شياتسو هو مزيج من طرق مختلفة، مثل شد األطراف 
وتدويرها ويعتبر مفيد لجميع الخيول. سيجد القراء عرضا عاما 

مفصال عن الشياتسو والطب الصيني التقليدي، باإلضافة إلى 
جلسات العالج العملي مع توضيح اإلرشادات خطوة بخطوة. 
سيساعد هذا الكتاب الفرسان على تحسين رفاهية خيولهم من 

خالل عالج الخيول بالشياتسو.

9782711425969 | 2020 | 176 pages 
 17x24 cm | 26.00 €

 50 jeux et activités 
 pour éduquer votre cheval

خمسون لعبة 
ونشاطا لتربية 

حصانك
طور التواصل مع حصانك من خالل هذه األنشطة الترفيهية 
والتعليمية. في هذا الدليل المصور بالكامل، سيجد القراء 05 
لعبة ونشاًطا، وثالثة مستويات مختلفة، والعديد من "نصائح 

الخبراء" لمساعدتهم على متابعة التمارين بسهولة. من المبتدئين 
إلى الفرسان ذوي الخبرة، يعتبر هذا الكتاب مخصص ألي 

شخص يتطلع إلى االرتباط بخيله واالستمتاع في تربيتهم!

9782711425365 | 2019 | 128 pages 
 17x24 cm | 19.90 €

لوكس كلود 

ألعاب تعليمية لتقوية الروابط 
بين الحصان والفارس.

بيرنو كريستيل 

طريقة رعاية تسمح بالحفاظ 
على الحالة الصحية المثلى 

للحصان.

 www.vigotmaloine.com منشورات فيغو www.vigotmaloine.com منشورات فيغو

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Young Adult.pdf


   ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021  

Romain Vigot : rvigot@maloine.fr التصدير   Sarah Larsen : slarsen@vigot.fr الحقوق في الخارج Romain Vigot : rvigot@maloine.fr التصدير   Sarah Larsen : slarsen@vigot.fr الحقوق في الخارج

  5...  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36   

فن وكتب جميلة قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب  أدب وقصص خيالية   
تكنولوجيا، طب علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

ترفيه

 Je dessine des plantes superjolies

أرسم نباتات 
جميلة جدا

تعرف على كيفية رسم الطبيعة وتلوينها بأشكال وألوان نابضة 
بالحياة. سيجد الفنان الهاوي الشغوف في هذا الكتاب عرًضا 

تفصيلًيا لألدوات الالزمة، و 80 نوًعا مختلًفا من الزهور 
والنباتات لرسمها، باإلضافة إلى أفكار لخلق تراكيب منها. 

باألسلوب التوضيحي الجذاب للمؤلف، سيشعر القراء بالحرية 
في االبتعاد عن الرموز الكالسيكية والبدء في مغامرة رسم 

النباتات الخاصة به.

9782711425815 | 2020 | 112 pages 
 19,5x21 cm | 14.90 €

 Je dessine des animaux :  
65 modèles d'animaux sauvages,  

de la ferme et bébés animaux !

تعلم كيفية رسم 
الحيوانات

خمسة وستون نموذًجا من خمسة وستون نموذًجا من 
الحيوانات البرية وحيوانات الحيوانات البرية وحيوانات 

المزرعة وصغار الحيوانات!المزرعة وصغار الحيوانات!
من الحيوانات الصغيرة والجذابة إلى الكبيرة والقوية، ومن 

جميع األشكال واألحجام. سيعلمك هذا الكتاب كيفية رسم صغار 
حيوانات، وكذلك الحيوانات البرية أو حيوانات المزرعة. 

ُيقدم أكثر من 60 عرًضا تعليمًيا خطوة بخطوة، مراحل سهلة 
المتابعة وكيفية رسم حيواناتك المفضلة من البداية إلى النهاية. كل 

ما تحتاجه هو قلم رصاص وورقة لتحويل األشكال والخطوط 
البسيطة إلى عروض واقعية. مثالي للمبتدئين!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االنكليزية

9782711422579 | 2013 | 144 pagse
 22x31 cm | 14.90 €

بودنون تيري 

تعلم كيفية رسم الحيوانات من 
جميع األشكال واألحجام.

دورش فيكتوريا 

تعلم خطوة بخطوة كيفية رسم 
وتلوين زهور جميلة ونباتات 

مختلفة ...
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 La peinture à l'aérographe :  
Techniques et réalisations

الرسم بالرش
تقنيات وإنجازاتتقنيات وإنجازات

يقدم هذا الدليل المصور بالكامل للمبتدئين الرسم بالرش باستخدام 
البخاخة ويساعد الفنانين ذوي الخبرة على إتقان أسلوبهم. يشرح 
المؤلف 11 مشروًعا بالتفصيل ويعرض المشاكل األكثر شيوًعا 
في هذا الفن مثل استخدام البخاخة وكيفية الحصول على الحجم 

وتجنب األخطاء أو إصالحها. سيساعد هذا الكتاب الفنانين على 
إتقان فن الرسم باستخدام البخاخة؛ انطالقا من التقليد إلى خلق 

أعمالهم الخاصة.

 أوليس 2019 | 9782844152541  
80 pages |  19x26 cm | 14.90 €

 Jeux d'aquarelle :  
Technique de « l'humide sur humide »

ألعاب ألوان مائية
تقنية الرطب على الرطبتقنية الرطب على الرطب

من الصعب إتقان الجمع بين الماء والورق والحبر، لكن هذا 
الكتاب يقدم تمارين ممتعة لتعلم التقنيات األساسية لأللوان 

المائية. سيجد الفنانون الكثير من األنشطة التعليمية والشروحات 
التفصيلية للتقنيات المستخدمة في مجموعة متنوعة من أعمال 

األلوان المائية. مناسب لكل من المبتدئين الجدد في مجال األلوان 
المائية والرسامين ذوي الخبرة، ومن المؤكد أن هذا الدليل 

المعروض بوضوح سيكون مصدر إلهام!

 أوليس 2019 | 9782844152527 
128 pages |  21,5 28 cm | 19.90 €

غانيو ايزابيل 

استمتع أثناء تعلم تقنيات الرسم 
باأللوان المائية الرطبة وإتقانها 

على الرطب.

جان جاك غوندو

تعلم التقنيات األساسية للرسم 
بالرش
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 Le Modelage :  
Têtes et expressions

القولبة
وجوه وتعبيراتوجوه وتعبيرات

يعتبر البورتريه موضوًعا شائًعا للدراسة في مجال النحت لكونه 
مثالي لتعلم التمثيل الوفي للنسب. يعرض هذا الدليل المصور 
األدوات الالزمة، وتقنيات التشطيب المختلفة، ويشرح تشريح 
الرأس ونسبه. ويوضح كيفية تمثيل المشاعر الرئيسية ويقدم 
إرشادات خطوة بخطوة للقيام بذلك. عمل مناسب للمبتدئين 

والفنانين ذوي الخبرة على حد سواء، وهو دليل أساسي لنحت 
الصور.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 4 لغات : األلمانية، اإلنكليزية، الصينية المبسطة 

والهولندية.

 أوليس 2019 | 9782844152534  
80 pages |  19x26 cm | 14.90 €

 La peinture à l'huile :  
Peinture au couteau

الرسم باستخدام 
األلوان الزيتية

رسم باستخدام السكينرسم باستخدام السكين
من سماء غائمة كبيرة إلى ساق زهرة حساسة، يمكن لسكين 

الطالء القيام بكل ذلك من خالل اختالفات بسيطة في الموضع 
والزاوية والضغط. مع العروض التوضيحية المصورة بالكامل، 
يعلم هذا الكتاب التقنيات األساسية للرسم بالسكين ويشرح كيفية 

تكوين العمق والحجم، وكيفية خلق جو من خالل مجموعة ألوان 
معينة، وانعكاسات، وظالل، وحركة إلخراج أعمال رائعة 

مرسومة بالسكين.

  أوليس2020 | 9782844152596   
128 pages |  21,5x26,8 cm | 19.90 €

ليستراد نيلي 

تعلم الرسم باأللوان الزيتية 
وبالسكين، خطوة بخطوة.

هيلدر بيريت 

تعرف على كيفية نحت 
صور شخصية نابضة بالحياة 

باستخدام إرشادات مصورة 
خطوة بخطوة.
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 Le stretching pour votre cheval :  
Des mouvements simples et sans risque 

pour le bien être de votre monture

تمارين التمدد 
لحصانك

حركات بسيطة وخالية من حركات بسيطة وخالية من 
المخاطر من أجل رفاهية المخاطر من أجل رفاهية 

حصانكحصانك
باالستناد إلى تقنيات تقويم العظام والعصبية العضلية وتمارين 

التمدد، يعد تمدد الخيول أمًرا ضرورًيا لتسخين الخيل واستعادته 
لطاقته وإعادة تأهيله. يشرح هذا الكتاب أساسيات علم التشريح 

وعلم وظائف األعضاء الالزمة لممارسة التمدد، ويتضمن 
أكثر من 100 صورة في حاالت معينة، توضح تنفيذ الحركات 
األساسية لرفاهية الحصان. سيتعلم الفارس إلى جانب الرعاية، 

فهم حصانه بشكل أفضل.

9782711425891 | 2020 | 128 pages 
 24x17 cm | 25.00 €

 Le Modelage : Les animaux

القولبة
الحيواناتالحيوانات

يخبرنا العمل كيف يمكننا من أشكال بسيطة صناعة أجمل 
منحوتات للحيوانات. يتضمن هذا الدليل التعليمي نظرة عامة 

عن تقنيات النحت األساسية، ويسرد األدوات والمواد الالزمة، 
ويشرح كيفية تحقيق نتائج واقعية من خالل اإلرشادات 

الموضحة خطوة بخطوة والنصائح القيمة. عمل مناسب للنحاتين 
المبتدئين و المتمرسين على حد سواء، اكتشف طرًقا بسيطة 

إلنشاء أعمال واقعية.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين األلمانية والصينية المبسطة.

 أوليس 2019 | 9782844152589  
80 pages |  19x26 cm | 14.90 €

شازو فيليب 

تعلم كيفية نحت الحيوانات 
خطوة بخطوة.

جان ميشيل بودار

لتحسين أداء الحصان وتسكين 
آالمه
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 Modelage du corps humain :  
Pieds, mains, tête

قولبة ونحت جسم 
اإلنسان

األقدام، األيدي، الرأساألقدام، األيدي، الرأس
يعتبر الرأس واليدين والقدمين بشكل عام أكثر أجزاء الجسم 

صعوبة في النحت. يوفر هذا الدليل المصور بشكل غني نظرة 
عامة تشريحية ألجزاء الجسم هذه، ويشرح كيفية نحتها خطوة 

بخطوة مع نصائح قيمة، مما يضمن نتائج دقيقة وواقعية مع 
تجنب األخطاء الشائعة. دليل أساسي للمبتدئين أو النحاتين ذوي 

الخبرة الذين يتطلعون إلى تحسين تفاصيل منحوتاتهم.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ3 لغات : األلمانية، الصينية المبسطة، الهولندية.

 أوليس 2020 | 9782844152619  
80 pages |  19x26 cm | 14.90 €

 Le stylo 3D :  
Dessiner en trois dimensions

القلم الثالثي 
األبعاد

الرسم الثالثي األبعادالرسم الثالثي األبعاد
يعد الرسم بالقلم ثالثي األبعاد تقنية مبتكرة ال تتطلب مهارات 
خاصة وتروق لمجموعة واسعة من الفنانين. في هذا الدليل، 

سيجد القراء كيفية اختيار األدوات المناسبة وكيفية استخدامها، 
مرفقة بالتدريبات العملية والتعليمات الموضحة خطوة بخطوة 
إلنشاء أعمال ثالثية األبعاد. العمل غني باألفكار الملهمة من 
التصاميم المسطحة إلى األعمال الضخمة واألقنعة ومشاريع 

الديكور.

 أوليس 2020 | 9782844152626  
80 pages |  19x26 cm | 14.90 €

ماري روزي

وأخيًرا كتاب يشرح تقنيات 
هذه األداة الجديدة، القلم ثالثي 

األبعاد.

شازو فيليب 

تعلم كيفية نحت أدق مالمح 
جسم اإلنسان: القدمين واليدين 

والرأس.
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 Osez l'abstrait :  
Techniques et expression personnelle

تجرأ التجريدي
تقنيات وتعبير شخصيتقنيات وتعبير شخصي

بالنسبة لألعمال الفنية التجريدية، تعتبر لعبة األلوان واألشكال 
والخطوط والمواضيع مهمة. يقدم هذا الكتاب للفنان التجريدي 
الطموح مفاهيم أساسية، كالتكوين والتوازن، مع تشجيع تنمية 

اإلبداع الشخصي. سيجد القراء فيه أنشطة تعليمية ودروس 
تقنية والعديد من األعمال الفنية الملهمة. طور تقنياتك في الرسم 

التجريدي وأطلق العنان ألسلوبك اإلبداعي!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الصينية المبسطة

 أوليس 2019 | 9782844152572  
80 pages |  19x26 cm | 14.90 €

 Modélisme et couture (vol. 1) : 
 Maîtriser les bases du patron,  

de la coupe à plat et de l'assemblage

صنع الموديالت 
 والخياطة

 )المجلد 1(
إتقان أساسيات باترونات الخياطة إتقان أساسيات باترونات الخياطة 

والقص المسطح والتجميعوالقص المسطح والتجميع
يقدم هذا الكتاب الذي كتبه أستاذ في مدرسة أزياء في باريس، 
لقراء الموضة المتحمسين - سواء كانوا هواة أو محترفين في 

المستقبل - مفاتيح تصميم الباترونات بدقة. سيجد القراء نصائح 
عملية وإرشادات مصورة حول كيفية صنع المالبس مثل 

البنطلونات والتنانير وأنواع مختلفة من األكمام. هذا الدليل العملي 
ضروري لتعلم تقنيات صنع النماذج االحترافية.

9782711424238 | 2017 | 272 pages 
 19,5x27,5 cm | 39.00 €

جونوفي باتريك 

كتاب تعليمي يعرض األسس 
األساسية للخياطة العصرية.

جوليان كيرار شاك

تعلم كيفية تصور األعمال 
الفنية المجردة وتطوير التعبير 

اإلبداعي الخاص بك.
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 Réussir ses galops 1 à 4 :  
Préparation aux examens  

fédéraux d'équitation

النجاح في ركوب 
 الخيل من 
1 إلى 4

التحضير المتحانات الفروسية التحضير المتحانات الفروسية 
الفيدراليةالفيدرالية

يغطي هذا الدليل الكامل خطوة بخطوة برنامج ركوب الخيل من 
1 إلى 4 لمرافقة المتدرب في إتقان ممارسته على ظهور الخيل، 
والعمل على األقدام، والعناية بالحصان أو المهر والتعامل معه. 

يتضمن دروًسا بسيطة ومفصلة ومعلومات وتقنيات أساسية 
وأكثر من 150 رسًما توضيحًيا و 50 مقطع فيديو تعليمي. 

سيكون هذا الدليل مفتاحك لتصبح متسابًقا متمرًسا. 

9782711425532 | 2019 | 224 pages 
 19,5x26 cm | 22.00 €

 Pastel sec : Visages du monde

باستيل جاف
وجوه من العالموجوه من العالم

البورتريه الجيد عملي يبرز روح النموذج ويحكي قصته. 
تعتبر تقنية الباستيل باألصابع مناسبة لتمثيل المشاعر. يقدم هذا 
الدليل الغني بالصور بالكامل نظرة عامة على األدوات والمواد 

الضرورية، والبرامج التعليمية خطوة بخطوة، ويسمح بإلقاء 
نظرة متعمقة على صور الوجوه المختلفة من جميع أنحاء العالم. 
مع هذا الكتاب، سيكتشف القراء التقنيات الالزمة إلنشاء صور 

واقعية بألوان الباستيل.

 اوليس 2020 | 9782844152510 
128 pages |  12,5x28 cm | 19.90 €

ايف روسيل

تعرف على كيفية إنشاء صور 
شخصية  واقعية ونابضة 

بالحياة بألوان الباستيل الجافة.

هنري غييوم 

كل ما تحتاج معرفته لمراجعة 
واجتياز اختبارات ركوب 

الخيل من 1 إلى 4.

 www.vigotmaloine.com منشورات فيغو www.vigotmaloine.com منشورات فيغو

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art et Beaux livres.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Bande dessinee et Roman graphique.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Jeunesse.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Young Adult.pdf


   ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021  

Romain Vigot : rvigot@maloine.fr التصدير   Sarah Larsen : slarsen@vigot.fr الحقوق في الخارج

  5...  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36   

فن وكتب جميلة قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب  أدب وقصص خيالية   
تكنولوجيا، طب علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

ترفيه

 Survivre : Apprendre à faire face

من أجل البقاء
تعلم المواجهةتعلم المواجهة

الكتاب هو دليل عملي مصور لتنمية المهارات الالزمة للبقاء في 
البرية. سواء كان ذلك كإجراء احترازي أثناء التنزه أو في حالة 

وقوع كارثة، فمن المفيد أن تكون مستعًدا. من خالله يتعلم القراء 
التقنيات الجسدية والعقلية للتفاعل بسرعة، والمهارات الضروري 

اتقانها والمعدات األساسية التي يجب أن تكون في متناول اليد. 
باستخدام هذا الدليل، يمكن تجهيز القراء لمواجهة أي كارثة 

والبقاء على قيد الحياة في البرية.

9782711425181 | 2019 | 144 pages 
 15x21 cm | 14.90 €

لوكس كلود 

يقدم هذا الدليل العملي جميع 
مفاتيح التعامل مع المواقف 
الصعبة في وسط الطبيعة.
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