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يتم إعطاء إحاالت حقوق جديدة في كل يوم، لذلك، وللبقاء على علم بكافة التحديثات، ننصحك بالتواصل مع دار النشر
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Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Le Corps des femmes :  
Ce que les artistes ont voulu  

faire de nous

جسد المرأة
ما أراد الفنانون صنعه مناما أراد الفنانون صنعه منا

كانت النساء هدًفا لجميع األوهام والتخيالت منذ عصور ما 
قبل التاريخ ومنذ فينوس ويلندورف. سواء كن آلهة أو بغايا، 

عذارى أو ساحرات، أمهات محّبات أو بنات يمارسن الجنس: 
فقد تم تجسيدهن وتمثيلهن، وعرضهن بشكل مفرط بنظرة يغلب 
عليها الطابع الذكوري. من خالل أيقونات مذهلة، من بوتيتشيلي 

إلى سيندي شيرمان، ومن بيكاسو إلى فريدا كاهلو والعديد من 
الفنانين البارزين اآلخرين، يعرض هذا الكتاب  سردا لتطور 

مكانة المرأة ورحلة عبر تحررها الجنسي والسياسي.

9782226455970 | 2020 | 176 pages 
 20x27 cm | 35.00 €

لور أدلير

مقاربة جديدة لتاريخ الفن من 
خالل تطور التمثيل الفني 

للجسم االنثوي

www.albin-michel.fr/jeunesse  ألبان ميشيل للناشئة

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.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
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Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr الحقوق في الخارج Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Ainsi de suite

وهلم جرا
يبدأ العمل الذي يحمل عنوان "وهلم جرا" بهذه السلسلة ويستمر 

من خالل إنجازات قيد اإلنتاج تقدم أعماال ووجهات نظر 
لم يسبق طرح العديد منها. تشكل العديد من المحادثات بين 

الفنانة والكاتبة ماري ديسبليشين خيطا ًمشتركاً يسمح للقارئ 
اإلحاطة بما في هذا الكتاب الرائع لصوفي كالي من خالل رحلة 

 موضوعية جمعت ما يقرب من ثالثين سلسلة.
يبدأ هذا الكتاب من حيث انتهت األحداث في "رأيتني "، وهو 

أول عمل متعلق بالماضي من أعمال الفنان التي تم إنتاجها بين 
عامي 1979 و 2003، والتي انتهت بـ "غير مكتمل".

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االنكليزية

FIND OUT MORE
 < تم بيع 3500 نسخة في فرنسا
< تم بيع 7500 نسخة في العالم

 منشورات كزافييه بارال 2017 | 9782365110464 
508 pages |  17x24 cm | 65.00 €

 A Criminal investigation

تحقيق جنائي
في هذا الكتاب نقرأ قصة نتتبع فيها واتابه المفتش  خالل عمله 

عندما كان يستجوب شهودا ً )عماال في مصنع المدابغ، ورجال 
شرطة الحي...( ويسير في أكثر األحياء خطورة في طوكيو - 

بحاناتها وجسورها وممراتها ومستشفياتها -بحًثا عن القاتل. عمل 
فيه أكثر من مجرد تحقيق للشرطة، إذ يكشف مقطع فيديو لواتابه 
النقاب عن طوكيو في خمسينيات القرن الماضي، وظهورها بهذه 

الطريقة أمر نادر.

RIGHTS SOLD
منشورات بيالنغ

FIND OUT MORE
< تم بيع 7000 نسخة في فرنسا 

 منشورات كزافييه بارال 2011 | 9782915173826   
100 pages |  21x29 cm | 47.00 €

فاتاب يوكيشي 

يسمح ألول مرة لمصور 
بمرافقة الشرطة لتوثيق قضية

صوفي كال

في مكان ما بين كتالوج 
مشروح وكتاب فني، يجمع 

كتاب "وهلم جرا" كل أعمال 
صوفي كال من عام 2003.

EXB أتولييه  www.exb.fr EXB أتولييه  www.exb.fr

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.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
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Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr الحقوق في الخارج Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Des Oiseaux Pentti Sammallahti

طيور بينتي 
ساماالهتي

شاطئ البحر، والمستنقعات، والحدائق، والسهول الالمتناهية، 
وأوراق أشجار الغابات، والمناظر الطبيعية الثلجية ... في 

هذه المساحات المعزولة حول العالم، تكشف الطيور بطريقة 
متقنة وشاعرية عن وجودها. كقصص مرئية، تشهد صور 

بينتي سامالالهتي باألبيض واألسود على العينه االستثنائية في 
الحصول على التفاصيل، واإلضاءة التي تنحت المساحات، 

والصامتة منها أيضا التي يظهر فيها الوجود البشري أو الحيواني 
فجأة. تجربة الصورة هذه ذات شقين: فباإلضافة إلى براعتها 

السردية، فإن استخدام عملية ثنائية اللون مع البياض النقي 
مثل ريش البجع أو طيور النحام الوردي، في مواجهة األسود 

العميق، يخلق تالعبا بالنسيج ويجسد بقوة عالما تحتل فيه الطيور 
مكانة فريدة.

FIND OUT MORE
< تم بيع 2500  نسخة فرنسية و 1500 نسخة إنكليزية في 

فرنسا
 منشورات كزافييه بارال

  
 النسخة الفرنسية 9782365112086

 2018 |  النسخة االنكليزية 9782365112154
120 pages |  20,5x26 cm | 35.00 €

 Des Oiseaux Leila Jeffreys

طيور
 ليلى جيفري

باستخدام ثقافة فن االنتظار، تقدم لنا ليلى جيفريز معرًضا من 
الصور الغريبة والشديدة الواقعية بنفس الوقت، غنية بالكوكاتو 
وبالببغاوات البرية وبالماس الخماسي األلوان، وبأنواع غريبة 

أخرى ذات ألوان متنوعة. في المقابل، يكشف كل طائر رشيق 
ومؤذ وشرس وفخور وخجول ومتصنع تم تصويره عن 

شخصيته، وكأنه يريد التحاور مع المشاهد. 
 أسلوب يؤكد من خالله على التجسيم المشترك بين اإلنسان 

والحيوان.

FIND OUT MORE
< تم بيع 500 نسخة فرنسية و650 نسخة إنكليزية في فرنسا

منشورات كزافييه بارال 

النسخة الفرنسية 9782365112321  
  النسخة االنكليزية 2020 | 978236511258

96 pages |  20,5x26 cm | 35.00 €

جيفري ليلى 

رحلة إلى الغابات واألحراش 
االستوائية عبر العالم للقاء 

أنواع مذهلة من الطيور

سماالهتي بينتي 

خفايا عالم الطيور المصورة 
من قبل بينتي ساماالهتي

EXB أتولييه  www.exb.fr EXB أتولييه  www.exb.fr

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.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
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Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr الحقوق في الخارج Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Évolution

تطور
مذهلة، غامضة، أنيقة أو مثيرة للسخرية، تحمل الهياكل العظمية 

للفقاريات التي تعيش اليوم على األرض، آثار تطور لعدة 
مليارات من السنين. تخيل كزافييه بارال وجان بابتيست دي 
بانافيو هذا الكتاب الذي ُنشر باالشتراك مع المتحف الوطني 
للتاريخ الطبيعي، وأُنتج بالتعاون مع متحف المحيطات في 

موناكو، ومتحف التاريخ الطبيعي في مرسيليا، ومتحف التاريخ 
الطبيعي في تولوز، ومتحف فراجونارد وومدرسة ألفورت 

الوطنية البيطرية. تقدم هذه الطبعة المنقحة والموسعة ما يقارب 
مائتي نوع مختلف، بما في ذلك خمسة عشرة عينة جديدة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بثالث لغات : الصينية، اإلنكليزية، واليابانية.

FIND OUT MORE
 < تم بيع 6000 نسخة في فرنسا

< عدد النسخ المباعة في العالم : الصين 23000، الواليات 
المتحدة 2500، اليابان 6200.

 منشورات كزافييه بارال 2015 | 9782915173741 
424 pages |  17x24 cm | 39.00 €

 Des Oiseaux Terri Weifenbach

طيور تيري 
وينفينباخ

تتأرجح بين الخيال والواقع، يبدو أن هذه الصور قد التقطت 
خلسة بينما كانت الطيور تتسابق بأقصى سرعة، وترقص في 

السماء، وتهبط، وتبقى ثابتة، وتعقد اجتماعات. تتنوع ألوان 
الحديقة مع توالي الفصول، الفاتحة والمشبعة. تالعب بين 

التفاصيل غير الواضحة والواضحة تماًما، والتوقف عند صورة 
تجسد بدقة واقًعا حيوًيا. تم أخذ صور تيري وينفينباخ في حديقته 

الشخصية في واشنطن العاصمة، لتغمرنا  أعماله باألشياء 
الصغيرة للغاية، وتنقلنا إلى عالم رائع وحيوي. هذا العمل جزء 

من مجموعة طيور، التي تحتفل من خالل نظرة العديد من 
الفنانين بحضورها األساسي والضعيف في عالم يبدون فيه 

ضعفاء.

FIND OUT MORE
< تم بيع 950 نسخة فرنسية و750 نسخة إنكليزية في فرنسا

 منشورات كزافييه بارال - النسخة الفرنسية 9782365112178 
 9782365112376النسخة االنكليزية 2019 | 

96 pages |  20,5x26 cm | 35.00 €

وينفينباخ تيري 

العالم السري لطبيعة مأهولة 
بالطيور التي تعشعش في 

الحدائق الحضرية

بارال اكزافييه 
جان باتيست دي باناجيو

غرييس باتريك 

يقتفي هذا الكتاب أثر تاريخنا 
الذي حفظت عظامه ذاكرته

EXB أتولييه  www.exb.fr EXB أتولييه  www.exb.fr

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.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
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Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr الحقوق في الخارج Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 India

الهند
تشهد هذه الصور على تميز المصور في اهتمامه برواية 

القصص واألماكن العامة والمشاهد الغير متوقعة. يقول هاري 
جرويرت إنه يحتاج إلى السفر ليشعر بالعالم ويعبر عنه 

بالصور. ألكثر من ثالثين عاًما عبر شبه الجزيرة الهندية، 
ذهب من والية غوجارات إلى والية كيراال، استطاع اإلحاطة 
بعض الشيء بجوهر هذا البلد ذي االساطير العديدة. شوارع 
تعج بالنشاط في نيودلهي أو كلكتا، وقرى متواضعة في تاميل 
نادو أو راجستان، غيتس المدن الدينية الكبرى في بيناريس أو 

فاراناسي ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة اإلنكليزية

FIND OUT MORE
 < تم بيع 3000 نسخة في فرنسا

< تم بيه 2500 نسخة في المملكة المتحدة

 منشورات كزافييه بارال 2020 | 9782365112758  
|  29x23,5 cm | 45.00 € 208 pages

 Florae

فلورا
تثير األزهار كمواضيع للدراسة منذ أقدم العصور العديد من 
األسئلة حول أصول الكائنات الحية وتشهد أيضا على عالقتنا 

بالطبيعة. في مفترق طرق تاريخ العلم والفن، يدعو هذا الكتاب 
إلى االستكشاف: من صفحات أقدم األعشاب المحفوظة في 

العالم، إلى زخارف أوروبا في العصور الوسطى، ومن حدائق 
أباطرة الصين إلى حدائق سالطين الباب العالي في بالد الشرق 
ومن الساعة الزهرية الخيالية التي تخيلها كارل ليني إلى الرق 
الشهير في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي ... تم تصميم هذا 

العمل الغني بالنقوش والمخطوطات والوثائق القديمة المستخرجة 
تحديدا من مكتبة فرنسا الوطنية والمكتبة البريطانية ومكتبة 

الفاتيكان، بالتعاون مع دار المجوهرات الراقية فان كليف.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 8 لغات لـ فان كليف و أربيل

FIND OUT MORE
< تم بيع 2000 من النسخة الفرنسية 1000و من النسخة 

 اإلنكليزية في فرنسا
< تم بيع 15000 نسخة إنكليزية في العالم

 منشورات كزافييه بارال 
 9782365112628 النسخة الفرنسية

  9782365112635 النسخة االنكليزية 2020 |  
20 pages4 pages |  20,5x26 cm | 55.00 €

جماعي عمل 

رقيقة وضعيفة وعمرها 
قصير، للزينة وذات قيمة

هي الزهور المبهرة

هاري غروياريت

تحكي حوالي 150 صورة، 
معظمها غير منشورة من قبل، 

عن الهند الخالدة والحديثة.

EXB أتولييه  www.exb.fr EXB أتولييه  www.exb.fr
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فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 L'intérieur de la nuit

في قلب الليل
كان جورج شيراس )1942-1859( مراقًبا مرهفاً لعالم 

الحيوانات ورائًدا في "تصوير الحياة البرية"، وكان أيًضا أول 
من كشف، في مطلع القرن العشرين، من خالل صور فالش 

مذهلة، عن الحياة الليلية لحيوانات الغابة. من اللقطات المتحركة 
المأخوذة من زورقه إلى الحيل الفوتوغرافية التي طورها )يأخذ 

الحيوان نفسه الصورة بمجرد االصطدام بسلك(، نجح في 
التقاط الغزالن والوشق والنيص وطيور مختلفة. تسمح لنا هذه 
الدراسة األولى بإعادة اكتشاف عمل شيراس، فتقدم في صيغة 

حميمية مجموعة مختارة من صورها التي يثريها كتابة شاعرية 
للفيلسوف والكاتب جان كريستوف بيلي.

FIND OUT MORE
< تم بيع 2000 نسخة فرنسية و2000 من النسخة اإلنكليزية 

في فرنسا

 منشورات كزافييه بارال - النسخة الفرنسية( 978236511076 
  2015 | 9782365110914النسخة االنكليزية 

96 pages |  22x28 cm | 39.00 €

 L'esprit des hommes de la Terre de Feu

روح رجال تييرا 
ديل فويغو

يكتشف مارتن جوسيند أثناء بحثه عن شعوب مجهولة، حضارة 
ستختفي قريًبا مع وصول المستعمرين الغربيين -المبشرين 

والمنقبين عن الذهب والرعاة والمغامرين اآلخرين ... فيقرر 
في التزام شخصي للغاية تصوير هؤالء الرجال بأنماط حياتهم 
ومعتقداتهم الغريبة جداً بالنسبة ألوروبي. غاص مارتن في هذا 

األمر كلًيا: خالل أربع رحالت، استمرت حتى عام 1924، 
قام بجمع عادات وطقوس وكلمات شعوب سيلكنام ويامانا 

وكاويسكار. األمر الذي جعله مفتوًنا بما يراه ودفعه ذلك ألخذ 
أكثر من ألف صورة، تعتبر شهادة فريدة لروح هذه الشعوب 

في أرض النهايات، ونصًبا تذكارًيا لذكرى شعوب أرض النار 
)تييرا ديل فويغو( بقدر ما هي وثائق أنثروبولوجية استثنائية.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ3 لغات: األلمانية، اإلنكليزية، واالسبانية.

FIND OUT MORE
 < تم بيع 3500 نسخة في فرنسا

< تم بيع 1500 نسخة في ألمانيا، 2000 في إسبانيا، 2000 
في المملكة المتحدة

 منشورات كزافييه بارال 2015 | 9782365110433 
300 pages |  25x31 cm | 60.00 €

غوسيند مارتن 

يعتبر مارتن غوسيند من 
الغربيين القالئل الذين عاشوا 
بين شعوب السيلكنام واليامانا 

والكاويسكار

جورج شيراس

عرض لعمل ج. شيراس الذي 
يصور ليالً حيوانات برية 
عديدة في الواليات المتحدة 

وكندا
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Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr الحقوق في الخارج Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Londres 1959

لندن 1959
خالل شتاء عام 1958، ذهب سيرجيو الرين )-1931

2012( إلى لندن لبضعة أشهر فقط. وفي األجواء الخاصة جداً 
للعاصمة البريطانية، انتقى الموضوعات التي تهمه وركز على 
ظالل المدينة. في هذا الجو البارد والرطب، نجد ظالًما ملموًسا 

سمح له "بتجسيد عالم األشباح". انضم بعد ذلك إلى وكالة  صور 
ماغنوم للسفر وسافر حول العالم، قبل أن يتقاعد في الريف 
التشيلي ويتخلى عن التصوير. تم إثراء هذه الطبعة الجديدة 

بالصور غير المنشورة وبالمجموعات المرئية التي كان سيرجيو 
الرين قد ذكرها بنفسه في مراسالته العديدة. أكمل هذا العمل 
بنص للكاتب التشيلي روبرتو بوالنو، ُكتب خصيًصا لمرافقة 

أعمال مواطنه في عام 1999، باإلضافة إلى مقال بقلم أنييس 
سيري، المديرة الفنية لمؤسسة هنري كارتييه بريسون.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين اإلنكليزية واالسبانية

FIND OUT MORE
 < تم بيع 3000 نسخة في فرنسا

< عدد النسخ المباعة في العالم : اسبانيا 2000، الواليات 
المتحدة 1500، المملكة المتحدة 3500.

 منشورات كزافييه بارال 2020 | 9782365112734 
176 pages |  18,5x24,5 cm | 39.00 €

 La Lecture des Pierres

قراءة األحجار
شغف الكاتب األكاديمي، روجر كيلوا، في وقت مبكر بـ 

"األحجار الغريبة التي تجذب االنتباه من خالل شيء غير 
مألوف في شكلها أو من خالل غرابة ملحوظة في رسمها أو 

لونها". ولهذا نجده يتكلم عن عالم المعادن من خالل رؤية 
شخصية للغاية، تنبثق من الفن والعلوم الطبيعية، صورة جديدة 

للكون. وتصحب هذه الجولة المرئية لمجموعة روجر كيلوا 
إعادة إصدار لنصوصه الشهيرة: أحجار وكتابة األحجار والعقيق 
المتناقض. تتحدث هذه النصوص الوصفية والتأملية عن ميزات 
المعادن، وتعمل قراءتها على نشر السعادة التي ألهمتها لروجيه 

 كيلوا.
تم انتاج الكتاب بالتعاون مع المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في 

باريس )MNHN(، والذي حصل على تبرع لجزء كبير من 
المجموعة.

FIND OUT MORE
< تم بيع 5000 نسخة في فرنسا

 منشورات كزافييه بارال 2014 | 9782365110570 
432 pages |  19x25 cm | 55.00 €

كيلوا روجيه 

يكشف هذا العمل عن أجمل 
األحجار المأخوذة من مجموعة 
روجيه كيلوا بصورها التي لم 

يسبق نشرها.

سيرجيو الران، أنييس سيري

طبعة جديدة ألول بحث عن 
أهمية المصور
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Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr الحقوق في الخارج Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Masahisa Fukase

ماساهيسا فوكاس
يرجع هذا العمل إلى الوراء ويعرض أعمال المصور الياباني 
)1934- 2021( المخصصة لوالده، والتي تخص القطط، 

والصور الذاتية التي تم التقاطها في حوض االستحمام. جرب 
الفنان الطباعة التركيبية، واللصق، والتصوير الفوتوغرافي 
المعاد صياغته بالرسم أو حتى بوالرويد. تطلعنا نصوص 

سيمون بيكر، مدير البيت األوروبي للتصوير الفوتوغرافي، 
وتومو كوسوغا، مدير أرشيف ماساهيسا فوكاس، على الجوانب 

المتعددة لعمله حيث تلتقي الدراما بالسخرية بقدر ما تلتقي 
باالستفزاز.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين اإلنكليزية واليابانية

FIND OUT MORE
< تم بيع 2000 من النسخة الفرنسية و2000 من النسخة 

 اإلنكليزية في فرنسا
< عدد النسخ المباعة في العالم : الواليات المتحدة 1000 

واليابان2500.

منشورات كزافييه بارال  9782365111775 | النسخة الفرنسية       
  9782365112024النسخة االنكليزية 2018 | 

416 pages |  19,5x26 cm | 65.00 €

 Mars, une exploration photographique

استكشاف 
فوتوغرافي 

للمريخ
اختار اكزافييه بارال من بين عشرات اآلالف من الصور التي 
التقطها جهاز استشعار النازا م.ر.و،  سلسلة من مائة وخمسين 
صورة تم جمعها في الكتاب وأرفقت بنصوص تسمح لنا بفك 

رموزها. تستحضر هذه الصور الجميلة للغاية في بعض األحيان 
الرسم التجريدي فتجذب إليها عشاق الفن وعشاق العلوم.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين اإلنكليزية والصينية.

FIND OUT MORE
 < تم بيع 1500 نسخة في فرنسا

< عدد النسخ المباعة في العالم : الصين5000، الواليات 
المتحدة 3000.

 منشورات كزافييه بارال2017 | 9782365111232 
296 pages |  17,5x23,5 cm | 39.00 €

بارال اكزافييه 
فرونسوا روكار
ماكوين ألفريد 

مناظر غير متوقعة نحتتها 
الريح منذ أكثر من ثالثة 

مليارات من السنين

فوكاس ماساهيسا 

مجمل أعمال ماساهيسا فوكاس 
الفنية مقدمة في 62 سلسلة

EXB أتولييه  www.exb.fr EXB أتولييه  www.exb.fr
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Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr الحقوق في الخارج Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Ruines

آثار
ر كوديلكا 200 موقع أثري بنفس الشكل البانورامي وكان  صوَّ
هذا ثمرة 82 عاًما من التجول في 20 دولة. يرى البعض أنه 

عاد إليها عدة مرات، وأحياًنا عشرات المرات، على مدى فترات 
مختلفة، بحًثا عن "أفضل صورة". إلى جانب الرؤية الرومانسية 
والخالبة لهذه المواقع، فإن اإلطارات المذهلة لجوزيف كوديلكا، 
والتي غالًبا ما تتدفق مع األرض من األعلى أو األسفل، ولقطاته 
باألبيض واألسود ذات التباين القوي، تجعلنا نعيد اكتشاف بعض 

األماكن األسطورية مثل دلفي وبومبييي.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين اإلنكليزية واإليطالية

FIND OUT MORE
 < تم بيع 2000 نسخة في فرنسا

< عدد النسخ المباعة في العالم: الواليات المتحدة 2000، 
المملكة المتحدة 2600، إيطاليا 1600

 منشورات كزافييه بارال2020 | 9782365112611  
368 pages |  31,5x24 cm | 55.00 €

 Rachel, Monique…

راشيل، مونيك ...
لقد أزعجها "عدم ظهور حياتها في عملي. عندما وضعت آلة 

تصويري أسفل السرير حين كانت تحتضر، ألنني كنت أخشى 
أن تلفظ نفسها األخير في غيابي، ألنني أردت أن أكون هناك 

وأسمع كلمتها األخيرة، صاحت: أخيًرا". تتحدث صوفي كالي 
عن مونيك من خالل مقتطفات من يوميات حميمية وصور 
فوتوغرافية من ألبومات العائلة وتقدم التركيب الخاص بها 

الذي تم إنشاؤه في قصر طوكيو تكريًما لوالدتها التي توفيت في 
عام2007. لكن هذا الكتاب هو قبل كل شيء كائن حقيقي صمم 

برفقة الفنان.

FIND OUT MORE
< تم بيع 5000  من النسخة الفرنسية 1000و من النسخة 

اإلنكليزية في فرنسا

 منشورات كزافييه بارال|  
 9782915173789 النسخة الفرنسية 

  2017 | 9782365111171النسخة اإلنكليزية
20 pages4 pages |  17x24 cm | 49.00 €

صوفي كال

"أسمت نفسها تباعا باألسماء 
التالية: راشيل، مونيك، زيندلر، 
كال، باجليرو، كونثير، سيندلر. 
كانت أمي تحب أن نتكلم عنها"

كوديلكا جوزيف 

عرض ألعمال جوزيف 
كوديلكا المنجزة في أماكن 

أثرية على حافة البحر 
المتوسط
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Céline Moulard : c.moulard@atelierexb.fr الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Sergio Larrain

سيرجيو الران
دراسة تمت تحت إدارة أنييس سير التي كان لها مراسالت 

طويلة مع ماغنوم وعملت معه أيضا للحفاظ على تراثه 
الفوتوغرافي. تنقسم هذه الدراسة إلى محورين رئيسيين : أمريكا 

الالتينية وأوروبا. مجموعة مختارة من أكثر من 200 صورة 
فوتوغرافية تثريها سيرة ذاتية ورسائل ورسومات وكتابات 

تجعلنا ندخل إلى أعماق عالم هذا الفنان االستثنائي.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ3 لغات : اإلنكليزية، األلمانية والصينية.

FIND OUT MORE
 < تم بيع 4800 نسخة في فرنسا

< عدد النسخ المباعة في العالم : ألمانيا 2000، الصين 2000، 
الواليات المتحدة 2000.

 منشورات كزافييه بارال2013 | 9782365110204  
400 pages |  21x29 cm | 65.00 €

سيرجيو الران
سير أنييس 

أول دراسة شاملة عن أعمال 
سيرجيو الران

EXB أتولييه  www.exb.fr
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isabelle du Pasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr الحقوق في الخارج    isabelle du Pasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr الحقوق في الخارج 
isabelle dupasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr التصدير

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Album à colorier Nina Childress

ألبوم للتلوين- نينا 
تشايلدرس

يتكون هذا األلبوم من 24 لوحة للفنانة نينا تشايلدرس، األستاذة 
في الفنون الجميلة في باريس. والتي أثبتت جدارتها في الرسم في 

إطار التشكيل الحر في أوائل الثمانينيات مع األخوين ريبولين. 
يكمل األلبوم سيرة ذاتية ومقابلة مع نينا تشايلدرس فيسمح لك 

بالدخول في عمق عالمها الفني مع تقديم معلومات فنية لمقاربة 
الرسم والتلوين فيه. يطرح األلبوم عرًضا رائًعا للفنانين الناشئين.

9782840568018 | 2020 | 40 pages 
 21,5x29 cm | 14.50 €

 Album à colorier François Boisrond

ألبوم للتلوين 
- فرونسوا 

بواسرون
يتكون هذا األلبوم الملون من 24 لوحة، لفرانسوا بواسروند، 

تسمح لنا بتتبع رحلته من بداياته ضمن حركة التشكيل الحر حتى 
اليوم. ويكمل أيضا  مع عرض للسيرة الذاتية ولقاء مع المؤلف، 
فيسمح لك بالدخول والتعرف على عالمه الفني، باإلضافة لتقديم 

معلومات فنية لمقاربة الرسم والتلوين فيه.
 عرض رائع للفنانين الناشئين.

9782840568070 | 2020 | 40 pages 
 21,5x29 cm | 14.50 €

بيجا أناييل 

كتاب يقع بين دراسة حالة فنان 
معاصر والبوم صور للتلوين

بيجا أناييل 

كتاب يقع بين دراسة حالة فنان 
معاصر والبوم صور للتلوين

www.beauxarts.fr  فنون جميلة منشوارت باريس www.beauxarts.fr  فنون جميلة منشوارت باريس

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.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 2121  

  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...30   

isabelle du Pasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr الحقوق في الخارج isabelle du Pasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Hypnose : Art et hypnotisme  
de Mesmer à nos jours

تنويم مغناطيسي
الفن والتنويم المغناطيسي من الفن والتنويم المغناطيسي من 

ميسنير إلى يومنا هذاميسنير إلى يومنا هذا
التنويم المغناطيسي، الذي نادًرا ما يذكر في تاريخ الفن، يشهد 

حالًيا اهتماما ملحوظا. يبدو أنه ال ُينسب الفضل إلى الدور الذي 
لعبه التنويم المغناطيسي في مجال الخلق بالرغم من كونه منتشًرا 

في كل مكان، كما رأينا في أعمال غوستاف كوربيه وأوغست 
رودين وسلفادور دالي وآندي وارهول وتوني أورسلر. على 

مفترق  العديد من الطرق في العديد من المجاالت - تاريخ الفن،  
تاريخ العلوم والثقافة الشعبية - ُيظهر هذا الكتاب الغني بالرسوم 

اإليضاحية كيف أن البحث عن الكفاءة في الفن قد أكد نفسه خالل 
العصور الحديثة، من خالل إعطاء الخيال دوًرا بارًزا في إنشاء 

األعمال الخالدة التي تبهرنا.

9782840567929 | 2020 | 369 pages 
 23,5x30 cm | 39.00 €

 Essais et traités anatomiques

االختبارات 
والعالجات 
التشريحية

تبهر اللوحات التشريحية لجاك فابيان غوتييه داغوتي 
)1711-1785( المؤرخين وعشاق الفن بقدر إبهارها لألطباء 

والجراحين.   شغف النحات جوتيه داجوتي بإعادة إنتاج األعمال 
الفنية والعلمية، فطور الطباعة التي تعتمد على أربعة ألوان لهذه 

اللوحات، مما أعطى مطبوعاته جمااًل ال يمكن إنكاره. تمت 
إعادة إنتاج كامل األطروحات – علم العضالت الكامل وتشريح 

الرأس، والتشريح العام لألحشاء، ولحاملي صفات الجنس 
اآلخر، والعرض التشريحي لبنية جسم اإلنسان -: 68 لوحة 
ملونة تحتل كل واحدة منها كامل الصفحة ومصحوبة بنسخة 

حديثة من مفاتيحها التفسيرية.

9782840561691 | 2020 | 276 
 24,5x32 cm | 39.00 €

مورييس باتريك 
بيتوزيه لو  كورين 
آن ماري غارسيا

إعادة طباعة لوحات تشريحية 
شهيرة من القرن السابع عشر

باسكال روسو

إعادة قراءة للروابط الوثيقة 
التي حافظت عليها ممارسات 
الفنان مع قصة ثقافية للتنويم 

المغناطيسي.

www.beauxarts.fr  فنون جميلة منشوارت باريس www.beauxarts.fr  فنون جميلة منشوارت باريس
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isabelle du Pasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr الحقوق في الخارج isabelle du Pasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Patrick Tosani : Gratitudes

باتريك توساني
االمتناناالمتنان

يعمل المصور والفنان التشكيلي باتريك توساني منذ عام 
1976 على تطوير عمل حول التصوير الفوتوغرافي تكون 
أسئلة المساحة والحجم مركزية فيه. إذ تشكل عملية التصوير 

وإمكانياتها، وحدودها، والعالقة بالواقع موضع تساؤل دائم من 
 خالل سلسلة من األشياء، والجسد، والمالبس.

س الفنان في الفنون الجميلة في باريس من 2004 إلى  درَّ
2019

9782840567660 | 2020 | 112 pages 
 12x16 cm | 10.00 €

 Le dessin à Bologne :  
Carrache, Guerchin, Dominiquin,  

chefs d'œuvres des Beaux-Arts de Paris

الرسم في بولونيا
كاراش ، غيرشين ، دومينيكين ، كاراش ، غيرشين ، دومينيكين ، 
روائع الفنون الجميلة في باريسروائع الفنون الجميلة في باريس
تم تسليط الضوء على بولونيا، وهي المدينة المتميزة بزخرفة 

كنائسها وقصورها الهائلة. في دراسات جمعت المناظر الطبيعية 
والمشاهد الدينية أو صوراً لشخصيات ذات رسومات تصنعية 

لباروكية، لنجد فيها زخرفة ألوراق لـكاراش وغيرشين سيمون 
كانتاريني وإليزابيتا سيراني التي افتتحت ورشة عمل لتدريب 

الرسامات. ونكتشف أيضا مشاريعاً قام بها دومينيكو ماريا 
كانوتي وبياجيو بوبيني أوبارتولوميو باسيروتي باإلضافة إلى 

الصورالمتكلفة لبوريني.

9782840567684 | 2020 | 128 pages 
 20x22,5 cm | 25.00 €

باتاال غابرييل 
بروجرول ايمانويل 
كاريل فان تويل

كاتالوج يعرض ويلقي الضوء 
على مدى أهمية مخترعي 

بولونيا العظماء.

مالدونادو غيتيمي 
لوكيه غاد انغريد 
توساني باتريك 

تقدم هذه الدراسة من فئة 
دراسات الجيب عدة سالسل 

ألعمال هذا الفنان

www.beauxarts.fr  فنون جميلة منشوارت باريس www.beauxarts.fr  فنون جميلة منشوارت باريس
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isabelle du Pasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr الحقوق في الخارج isabelle du Pasquier : isabelle.dupasquier@beauxartsparis.fr الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Terres et entretiens

األراضي 
والمقابالت

يجمع كتاب األراضي والمقابالت المخصص للنحات جورج 
جانكلوس )1997-1933( كتاباته ومقابالته مع الفيلسوف آالن 
بونفاند ومؤرخة الفن فرانسواز ماجني، باإلضافة إلى رسومات 

لمنحوتاته وصور أرشيفية من المصمم إلى العمل. يكشف 
الفنان عن حياته المهنية، وعن طفولة صبي يهودي مختبئ بين 

األشجار أثناء الحرب والتجارب المؤلمة المرتبطة بها، وعن 
تدريبه المهني كنحات، وأهمية دراسته في الفنون الجميلة في 

باريس وإبداعاته العظيمة.

9782840566342 | 2020 | 232 pages 
 14x20,5 cm | 20.00 €

 Ru Xiao Fan : Ode du cheminement

رو كزياو فان
قصيدة الرحلةقصيدة الرحلة

يقدم الفنان رحلة روحية وشعرية بين منحوتاته ولوحاته 
ورسوماته ودراساته، نكتشف من خاللها 27 شكال للوهان 

)تلميذ بوذا(، وهو شخصية رأسها كالزهرة مصنوعة من خزف 
جينغدتشن، تزخرف وسط أوعية الطهي المخصصة ألفران 

سونغ. يبدو كل شكل من هذه األشكال المثبتة على كرة بلورية، 
كما لو كانت في حالة انعدام للوزن، وكأنها تطير في البحر أو 

في السماء، كقصيدة الرحلة.

9782840567707 | 2020 | 100 pages 
 21x27 cm | 19.00 €

ماكاريو صوفي 
دوبييو فرونسوا  هنري 

يو يانغ

صمم رو كزياو فان للمتحف 
الوطني للفنون األسيوية – 

جيميه، 27 صورة للوهان...

فيرير ماتيلد 
أالن بونفون

ماغني فرونسواز 

يجمع هذا العمل كتابات 
وصور من أرشيف النحات 

جورج جانكلو

www.beauxarts.fr  فنون جميلة منشوارت باريس www.beauxarts.fr  فنون جميلة منشوارت باريس
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Pauline Clément-Husband : pauline@catonabook.com الحقوق في الخارج Pauline Clément-Husband : pauline@catonabook.com الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Atlas des routes mythiques

أطلس الطرق 
األسطورية

أصبح الطريق 66 في الواليات المتحدة رمًزا، فطرق الحرير 
تحكي قصًصا عن التجارة، وتفتح الجوالت حول العالم 

واالستكشافات البحرية ممرات مائية غير معروفة، وتشجع 
الطرق غير العادية الرحالت البرية في جميع أنحاء الكوكب، 

وتوصف بعضها بأنها "بانورامية" تحبس األنفاس بجمال 
مناظرها الطبيعية التي تتخللها.

RIGHTS SOLD
تم النشر باللغة األلمانية

 منشورات البيروس 2020 | 9782381820040 
256 pages |  23x29,7 cm | 34.90 €

 Atlas des Mondes Fantômes

أطلس عوالم 
األشباح

ادخل إلى هذه العوالم المنسية حيث توقف الزمن. في جميع 
البلدان، ال يزال صدى األماكن المهجورة ينبض بالحياة التي 

يبدو أنها تنبثق من كل صفحة. القالع ودور األيتام ومدن 
المالهي والمصانع والمحطات ... يكشف هذا التراث الغير 
العادي عن جماله بفضل الصور والخرائط والوثائق القديمة 

المتميزة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة األلمانية

FIND OUT MORE
< تم بيع 4000 نسخة في فرنسا

9782846404945 | 2019 | 256 pages 
 23x29,7 cm | 34.90 €

أرنود غوموند

مغامرة استكشاف المناطق 
المهجورة

أرنود غوموند

جولة في العالم بأكمله وأنت 
جالس على األريكة

www.laperouse-editions.com  منشورات بيل باالد www.bellesbalades.com  منشورات بيل باالد

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.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
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Pauline Clément-Husband : pauline@catonabook.com الحقوق في الخارج Pauline Clément-Husband : pauline@catonabook.com الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Atlas des Utopies

أطلس اليوتوبيا
كتب أوسكار وايلد:" ال توجد خريطة للعالم تستحق المشاهدة 
إال إذا كانت أرض المدينة الفاضلة موجودة عليها.". فلماذا ال 

تحول إذا ً إلى أطلس؟ في هذا الكتاب حيث كل شيء ممكن، يتم 
تأسيس السعادة الوطنية بكل ما فيها، ففيه يتم العمل مدة ساعتين 

في اليوم، ويعاد اختراع الحياة، ويقتل الموت. متجاوزا حدود 
الخيال، يجعل هذا الكتاب الغني بالصور والخطط والخرائط 

القديمة من المدينة الفاضلة مصدر إلهام، إنه بمثابة حلم يقظة من 
256 صفحة.

RIGHTS SOLD
تم نشر الكتاب باللغة األلمانية

FIND OUT MORE
< تم بيع 3500 نسخة في فرنسا

9782846404938 | 2019 | 256 pages 
 23x29,7 cm | 34.90 €

 Atlas des trésors disparus

أطلس الكنوز 
المختفية

لن نجد أبدا الجرال أو اإللدورادو. لكن قد يتم العثور على فان 
جوخ المسروق في متحف بهولندا أثناء وباء فيروس كورونا !  
تختفي موسوعة صينية من القرن الخامس عشر ليست معروفة 

على نطاق واسع، بالرغم من أنها ستظل األوسع إلى حين ظهور 
ويكيبيديا، في حريق حصل في عام 1900. وعلى غير المتوقع 

أيًضا، قد تحتوي غابة شجر سرو غارقة في أالباما على كنز 
دوائي ال يقدر بثمن. في مواجهة اختفاء التنوع البيولوجي، توجد 

جزيرة في أقصى شمال النرويج تؤوي تحت األرض محمية 
عالمية للبذور. بعض الكنوز تعود بفعل معجزة إلى الظهور، 

مثل مخطوطات ليوناردو دافنشي، التي اختفت من قائمة مكتبة 
مدريد الوطنية خالل  300 عام نتيجة خطأ في التصنيف.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة األلمانية

 منشورات البيروس 2020 | 9782381820057 
256 pages |  23x29,7 cm | 34.90 €

شافاروش اوفيلي 

تترك الكنوز خلفها ألغازاً 
يحاول هذا الكتاب حلها

شافاروش أوفيلي 
بيللو ميشيل  جان 

أمستحيل؟ حسناً هذا أفضل! 
فاإلنسانية ال تتقدم إلى األمام إال 

بتتبع ما ال يمكن إدراكه.

www.bellesbalades.com  منشورات بيل باالد www.laperouse-editions.com  منشورات بيل باالد

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.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
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Pauline Clément-Husband : pauline@catonabook.com الحقوق في الخارج Pauline Clément-Husband : pauline@catonabook.com الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Fucking Good Question

يا له من سؤال
"يا له من سؤال!"  هكذا صاح جوني ديب عند اكتشافه هذا 
الخيار. لقد تم األمر: بفضل هذه اللقطة األولية، خلق جان 

فرانسوا حالة من الثقة بين المصور وعارضه، وهذا النوع من 
االنسجام غير كل شيء في جلسة التصوير التالية. أكسبته هذه 

الفكرة الرائعة صوًرا ذات أصالة نادرة، نالت استحساًنا منذ 
التسعينيات وحتى اليوم من قبل مجلة هي، و إم العالم، وتيليراما 

وليبراسيون وانروكبتيبل وج ق ومدام فيغارو وماري كلير 
ويشاركنا جان فرانسوا روبرت ما كتب على هوامش الصور 

من لحظات سعيدة ومميزة عاشها خالل بضع جلسات

FIND OUT MORE
< تم بيع 2000 نسخة من الكتاب

9782846404969 | 2019 | 256 pages 
 28x33 cm | 39.90 €

 Dangers invisibles ou imprévisibles

مخاطر غير مرئية 
أوغير متوقعة

األماكن المدرجة في هذا الكتاب خطرة، بل ونادرة. ما هو وادي 
الموت الواقع في شرق سيبيريا؟ وهل يوجد في أقصر مطار في 
العالم معايير األمان المتبعة؟ لماذا تم قطع الطريق العابر للبلدان 

األمريكية السريع والشهير بين بنما وكولومبيا؟ من اخترع حديقة 
السموم؟ ما هو الثقب األزرق في البحر األحمر؟ إليكم رحلة 

حول العالم في 80 خطًرا، موضحة بصور وخرائط استثنائية. 
تدفع القارئ لالرتجاف خوفاً وهو جالس في أريكته.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة األلمانية

 منشورات البيروس 2020 | 9782381820064  
256 pages |  23x29,7 cm | 29.90 €

أرنود غوموند
شافاروش أوفيلي 

جولة حول العالم في 80 خطر

جان فرونسوا روبير

إلبداع أجمل الصور الشخصية 
للنجوم، يطلب المصور في 

البداية من األشخاص اختيار 
وضعية من وضعيات قرود 

الحكمة الثالث، إما بإخفاء 
األعين أو الفم أو األذنين.

www.bellesbalades.com  منشورات بيل باالد www.laperouse-editions.com  منشورات بيل باالد

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.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
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Pauline Clément-Husband : pauline@catonabook.com الحقوق في الخارج Pauline Clément-Husband : pauline@catonabook.com الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Super Héros de la Nature

بطل الطبيعة 
الخارق

إنهم ال يقهرون، وال يكلون، جذابون ومقاومون وكأنهم قادمون 
من عالم آخر ... إن األبطال الخارقين في كل مكان، يكافحون 
من أجل الحفاظ على مكان في دورة الحياة. من الثعبان الطائر 

إلى الفطر الموهوب، من الضفدع القاتل إلى قناديل البحر 
الخالدة. يتم تقديم ما يقرب من مائة نوع في واجهة العرض 

المذهلة هذه. إن مآثرهم وعبقرتيهم وقدراتهم غير العادية تجعلهم 
األبطال الخارقين لكوكبنا. صور استثنائية، ونصوص موثقة، 
يتم فيها الكشف عن التنوع البيولوجي بشغف من قبل مؤلف 

متخصص في العلوم الطبيعية. يثبت هذا الكتاب أن الطبيعة قد 
اخترعت األبطال الخارقين منذ آالف السنين.

FIND OUT MORE
< تم بيع 3000 نسخة في فرنسا

9782464804952 | 2019 | 192 pages 
 21x27 cm | 29.90 €

 J'ai écouté les Alpes

سمعت ما تقوله 
جبال األلب

ترتفع درجة حرارة المناخ بسرعة مضاعفة في الجبال وال 
يشبه هذا األمر تفاوت درجات مقياس الحرارة. فليست األنهار 
الجليدية وحدها التي تزول، فالصخور تتصدع وتتساقط فوق 
رؤوسنا. وواجهات بأكملها تنهار وها هي طرق تسلق الجبال 

تتحول إلى متاهات. وينقص الماء وتضطرب النظم البيئية. من 
األسفل، تبدو نهاية العالم صامتة. ولكن ما على علماء االنهيار 

إال ركوب التلفريك للتحقق من صحة نظريتهم. إن ارتفاع 
مستوى سطح البحر بعيد المنال، ومع ذلك، فقد بدأت الكارثة 
بالفعل في جبال األلب. وهناك، تنهار معها في صمت أجزاء 

كاملة من عقلنا.

 منشورات البيروس 2020 | 9782381820033
240 pages |  22x24 cm | 24.90 €

كرونشون نيكوالس 

رحلة شاقة في جبال األلب 
إلدراك تأثيرات االحتباس 

الحراري.

فيتيرمان جورج 

هم موجودون ويحاربون إلنقاذ 
الكوكب

www.laperouse-editions.com  منشورات بيل باالد www.bellesbalades.com منشورات بيل باالد

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.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
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Pauline Clément-Husband : pauline@catonabook.com الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Super Pouvoirs de la Nature

القوى الخارقة 
للطبيعة

أن تكون غير مرئي، وأن تتحرك بسرعة فائقة، وأن ترى 
في الظالم، وتطير بدون أجنحة، وأن تكون خالداً، وأن تسحر 
بكل ثقة... على الجانب اآلخر من الكوكب، كما هو الحال أمام 
بابنا، اختراعات تخطف األنفاس من الحياة البرية والنباتات في 
كل مكان: السنجاب الطائر، والشجرة التي تمشي، ومخلوقات 

األعماق، واللبالب الفائق اللزوجة، والصقر العداء، والحشرات 
المقلدة ... يتم تقديم ما يقرب من 100 بطل خارق في واجهة 
العرض المذهلة هذه، عبر صور استثنائية ونصوص طبيعية 

موثقة. ويتم الكشف عن كنوز التنوع البيولوجي بشغف من قبل 
المؤلف المتخصص في العلوم الطبيعية.

FIND OUT MORE
< تم بيع 4000 نسخة في فرنسا

9782846404679 | 2018 | 192 pages 
 21x27 cm | 29.90 €

فيتيرمان جورج 

الكتاب الذي يثبت أن الطبيعة 
اخترعت القوى الخارقة منذ 

ماليين السنين.

www.bellesbalades.com  منشورات بيل باالد

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.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
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Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Dans les coulisses de Chanel

في كواليس شانيل
تم تصميم هذا الكتاب كتقرير في كواليس دار أزياء شانيل، 

كسجل للحياة اليومية: من شارع كامبون إلى عروض األزياء، 
من ورشة المصمم إلى ورش الخياطة، بما في ذلك الحرف 
الفنية، يتعرف القارء على كافة مراحل  تحضير مجموعة 

أزياء... كتاب عصري جدا يقع بين العمل البحثي والوثائقي، 
معاصر، حيوي - وال يخلو من اإلشارة إلى تاريخ هذا المنزل 

األسطوري لألزياء الفرنسية الراقية.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ4 لغات :  الصينية، اإلنكليزية، األلمانية، 

والكورية

FIND OUT MORE
 < تم بيع 6000  نسخة في فرنسا

< تم بيع 25000 نسخة عالميا

9782732486505 | 2019 | 240 pages 
 22x28,5 cm | 29.00 €

 Bad requins

أسماك القرش 
الشريرة

بعد نجاحها الدولي الهائل، ستكون أسنان البحر مصدر إلهام 
لألفضل )أحياًنا( ولألسوأ )غالًبا( للمنتجين المتحمسين الستغالل 
الشهية العالمية للوحوش المائية، مما يؤدي إلى والدة نوع فرعي 
من السينما ال يزال  قائما حتى اليوم: "استغالل أسماك القرش". 
 ،)2013( Sharknado إلى )1999( Peur Bleue من

 Snow Shark 1975( و( Bacalhau بما في ذلك
)2014( ، يقدم هذا الكتاب الغني بالصور أول دراسة شاملة 

لهذه الظاهرة.

9782364806757 | 2018 | 216 pages 
 18,9x26 cm | 29.95 €

بريفو أليكسي 
غييارد كلود 

قصة استغالل أسماك القرش

سيناك ليتيسيا 
ديلهوم فيليب  جان 

تقرير استثنائي في قلب واحدة 
من بيوت األزياء األسطورية.

www.editionsdelamartiniere.fr  منشورات المارتينيير www.editionsdelamartiniere.fr  منشورات المارتينيير

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.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
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Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Émotions

العواطف
تعود سابين وايس البالغة من العمر 96 عاما إلى هذه المسيرة 

الغزيرة من خالل مجموعة مختارة من 250 صورة 
فوتوغرافية باألبيض واألسود، أيقونية أو أكثر ندرة، تغلب فيها 
العاطفة دائًما، العاطفة التي تلتقطها العدسة، العاطفة التي نشعر 

بها أمام هذه اللقطات التي تم التقاطها بخفة. عمل كامل في خدمة 
اآلخرين، يعبر عن حب عميق للحياة ويشهد عالنية على حالة 

اإلنسان. مع نص تمهيدي موقع من قبل ماري ديسبليشين.

9782732495897 | 2020 | 256 pages 
 24x28,5 cm | 39.00 €

 Émerveillement

دهشة اإلعجاب
ترفعنا دهشة اإلعجاب وتدعونا داخليا إلى حاالت سكينة عقلية 

واسعة ومفتوحة تخلق فينا اإلحساس بالتالئم مع العالم". هي 
عامل يحفزنا على االسترخاء، والوعي الكامل، وتقدير اللحظة 

الراهنة، ويمألنا بالترابط الواسع والمؤثر بين الكائنات والطبيعة. 
من األرجنتين إلى كندا، من أيسلندا إلى نيبال، 100 صورة 
ملونة إلعادة اكتشاف فضائل العجائب و "مالزمتنا الفطرية 

للطبيعة".

FIND OUT MORE
< تم بيع 20000 نسخة في فرنسا

9782732490960 | 2019 | 216 pages 
 24x28,5 cm | 29.90 €

ريكارد ماتيو 

تكريم نصي وتصوري 
لجمال الطبيعة والحياة بكل 

أشكالها: يثير دهشتكم من شدة 
االعجاب.

سابين وايس

250 صورة من أجمل صور 
سابين وايس آخر ممثلة للحركة 

اإلنسانية.

www.editionsdelamartiniere.fr  منشورات المارتينيير www.editionsdelamartiniere.fr  منشورات المارتينيير
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Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Japon, un voyage silencieux

اليابان
رحلة صامتة

تأمل، تجول، تتبع، اظهر، طارد... في خمسة فصول وأكثر 
من 180 صورة، يرسم هذا الكتاب جغرافية حساسة لليابان : 

يتحدث عن عدم ثبات األشياء )واب سابي(، عن الجمال الخفي 
للعالم ) yûgen(، وعن الظالم الذي يخفي بقدر ما يكشف أو 
حتى ذكرى الحكايات القديمة. كتاب صمم كما لو كان قاموسا 

للحب، كل صورة فيه وكل نص هو لقاء في قلب الروح اليابانية.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االسبانية

9782732494128 | 2020 | 256 pages 
 19x25,5 cm | 39.00 €

 Foulards

أوشحة
يرتديه الرجال والنساء، الوشاح موجود منذ العصور القديمة 

وعاد اآلن بعد فترة طويلة من التراجع: نجده في المتاجر، على 
منصات العرض، في مجموعات المالبس األساسية، ومن 

تصميم العديد من مصممي األزياء. يروي هذا الكتاب تاريخ هذا 
النسيج من خالل الجمع بين مجموعة كبيرة من 320 وشاًحا، 
فنجد فيه قطعا مجهولة من القماش إلى جانب أشهر األقمشة ...

9782732493756 | 2020 | 240 pages 
 26x26 cm | 39.90 €

ايزابيل دو كور

عودة طراز األوشحة !

بيلي ساندرين 

نزهة بصرية وأدبية في قلب 
الروح اليابانية وجمالياتها.

www.editionsdelamartiniere.fr  منشورات المارتينيير www.editionsdelamartiniere.fr  منشورات المارتينيير
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Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Veduta

منظر
واصل المصور توماس جوريون في عمله جولته حول المباني 
واألماكن المدمرة التي هجرها الرجال وقام باستطالعها. أنجز 

مسحا إليطاليا من الشمال إلى الجنوب وعاد بصور مدهشة 
وخالدة للفيالت والقصور التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن 

عشر وإلى أوائل القرن العشرين، والتي فقدت شعبيتها منذ فترة 
طويلة. 

 يفاجئنا هذا التراث المنسي بثراء زخارفه المتغيرة بالكاد ...
يلتقط توماس جوريون صورا لهذه األماكن في الضوء الطبيعي، 
دون تنقيح أو تنظيم. صور مذهلة إليطاليا المتجمدة في زمن ما.

9782732494104 | 2020 | 216 pages 
 32x26 cm | 49.00 €

 Mode Manifeste

الموضة : بيان
لقد استهلكنا الكثير من المالبس. كان ذلك في نهاية العقد األول 

من القرن الحادي والعشرين وكانت األسماء الكبيرة لألزياء 
السريعة تملي قوانينها. إال أننا، فتحنا أعيننا لنرى أن الموضة 
هي ثاني أكثر الصناعات تلويًثا في العالم. لدرجة أنه في يومنا 

هذا، وبعد أزمة صحية عالمية، أصبحت الحاجة الملحة لإلنتاج 
واالستهالك بشكل مغاير بديهية بالنسبة لنا. يقوم هذا الكتاب 
بتقييم الموضة ويستعرض آالف الحلول لالستهالك البيئي 

واألخالقي والمستدام.

9782732493862 | 2020 | 192 pages 
 17x22,5 cm | 25.00 €مولينه ماجالي 

ميتينير آليس 

جرد لألزياء وللحلول التي 
تمكن من استهالك يحترم البيئة  

بشكل أخالقي ومستدام.

تزماس جوريون

صور ساحرة إليطاليا عالقة 
في الزمن.

www.editionsdelamartiniere.fr  منشورات المارتينيير www.editionsdelamartiniere.fr  منشورات المارتينيير
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Séverine Zorzetto : szorzetto@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Woman

امرأة
بعد أكثر من عامين من العمل، 2000 مقابلة و 85 إطالق 

نار في أكثر من 50 دولة، هدف فيلم امرأة للمخرجين أناستازيا 
ميكوفا و يان أرتوس بيرترون إلى عكس صورة العالم الحالي، 

وهو انعكاس مظلم أحياًنا في وجه جميع المظالم التي ال تزال 
قائمة وتعاني منها النساء. لكنها أيًضا رسالة حب وأمل، تكريًما 

لكل اللواتي يثبتن أنفسهن ويحاربن الصور النمطية، كل على 
طريقته الخاصة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة األلمانية

FIND OUT MORE
 < تم بيع 15000 نسخة في فرنسا

< تم بيع 5000 نسخة في ألمانيا

9782732490366 | 2020 | 224 pages 
 22x28,5 cm | 25.00 €

أرتوس-بيرترون يان 
ميكوفا أناستازيا 

المرأة مشروع طموح يمنح 
صوًتا لـ 2000 امرأة في 50 

دولة مختلفة.

www.editionsdelamartiniere.fr  منشورات المارتينيير

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.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 2121  

  3...  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30   

   Judith Rosenzweig : judith.Rosenzweig@gallimard.fr الحقوق في الخارج 
Laetitia Le Breton : laetitia.lebreton@gallimard.fr التصدير

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Pour en finir avec la nature morte

إعادة النظر في 
الطبيعة الصامتة

يدعونا هذا الكتاب إلى إعادة التفكير في تاريخ وجغرافيا تمثيل 
األشياء: فهو يعود إلى عصور ما قبل التاريخ ويفتح الحدود أمام 

دول أخرى غير أوروبا والواليات المتحدة ويفتح أيضا باب 
المراسالت بين الفنون المعاصرة والفنون القديمة. هذا العمل هو 
أيًضا قصة التوتر بين الوفرة ونقيضها، بين الوجود واالمتالك 

منذ أن بدأنا بتجميع األغذية واألدوات واألسلحة والفرائس 
والمالبس والزينة. هو عمل مبني على تأمل أعمال فنية لرسامين 
ولنحاتين، لمصورين ولمخرجين، مبني أيضا على فكر العلماء، 

ويتخلله فكر الشعراء والكتاب.

9782072886096 | 376 pages 
 16x22 cm | 26.00 €

بيرترون دورلياك لورونس 

ال يزال ُينظر إلى الطبيعة 
الصامتة كمكان للحوار بين 
األحياء وغير األحياء، بيننا 

وبين األشياء ...

 www.gallimard.fr غاليمار
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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 2121  

  3...  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30   

Séverine Aupert : saupert@groupedelcourt.com الحقوق في الخارج

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Histoires de fantomes du Japon

قصص أشباح من 
اليابان

تتناول هذه القصص مجموعة متنوعة من الموضوعات،  
انطالقا من القصص الخيالية إلي قصص الغيالن ومصاصي 

الدماء، فالخيال الياباني ال يقتحم فقط أبواب الموت بل يفتح أيًضا 
أبواب التناسخ. عمل يجمع فيه بين أرواح الموتى والمخلوقات 

الخيالية العجيبة والشياطين ويوكاي، ويكشف لنا الفكاديو هيرن 
غنى هذا الفولكلور، ويقوم بينجامان الكومب بإبرازه بشكل 

رائع.

 منشورات سوالي 2019 | 9782302078970   
192 pages |  20,2x 28,3 cm | 29.95 €

هيرن الفكاديو 
الكومب بينجامان 

مجموعة قصص من الفلكلور 
الياباني

 www.editions-soleil.fr مجموعة ديلكور

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art de vivre, Developpement personnel Bien-Etre, Loisirs.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
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https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences Humaines et Sociales, Essais.pdf
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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

فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Coutelier taillandier : Secrets de forge

صانع األدوات 
الحادة

أسرار ورشة حدادةأسرار ورشة حدادة
في حين أن الحدادة الحرفية بدأت باالندثار آخذة معها معرفة 

األجداد، يسلط هذا الكتاب الضوء على الحدادة التقليدية وعمل 
الحداد. سيتعرف القارئ المحب على تقنيات الحدادة األساسية، 

والتمارين العملية، واألدوات والمعدات الالزمة لإلنشاء 
التفصيلي لمجموعة متنوعة من شفرات السكاكين. يعرض 

الكتاب الموضح بالعديد من الصور، والغني جًدا، مفاتيح لفهم 
وممارسة قص األدوات.

 فيال 2020 | 9782851012241 | 
224 pages |  23x30 cm | 55.00 €

 Art et technique  
de la peinture décorative

فن وتقنية الرسم 
الزخرفي

يقدم هذا الكتاب، الذي أعيد إصداره مؤخًرا والمكتوب باللغتين 
الفرنسية واالنكليزية، عمل وتقنية الرسام الزخرفي ورسام 

الجداريات، وهما مهنتان لخبراء في التقليد. يتخلل الكتاب العديد 
من األمثلة عن إنجازات المؤلف، يصور لمحة تاريخية تشهد 

على اإلمكانيات اإلبداعية والجمالية الواسعة لهذه الحرفة، 
وتفاصيل تشرح خطوة فخطوة تقنية تقليد الرخام أو الخشب أو 

األحجار شبه الكريمة أو القشور، باإلضافة لألدوات الضرورية 
لذلك.

FIND OUT MORE
< الجائزة األولى  للكتاب لعام 2020 

  Meilleurs Ouvriers de France

 فيال 2020 | 9782851012449 
224 pages |  24x31 cm | 75.00 €

ناداي ميشيل 

كتاب يتيح للجميع التعرف على 
المهنة وتقنياتها.

موريتي كريستيان 
ماين سيري

يقدم هذا الكتاب الغني بالرسوم 
التوضيحية التقنيات المختلفة 

لصنع شفرات السكاكين.
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فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه قصة مصورة ورواية مصورة  للناشئة  كتب   
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

فن وكتب جميلة

 Menuiserie : 20 plans de jouets

نجارة
عشرون مخطط لصناعة األلعابعشرون مخطط لصناعة األلعاب

األلعاب الخشبية التي تم التخلي عنها في السابق واستبدلت 
بألعاب بالستيكية، تعود اآلن بشكل كبير. ما الذي يمكن أن يكون 

أكثر قيمة من لعبة مصنوعة بحب ويتم تناقلها من جيل إلى 
جيل؟ سيجد الحرفيون المتحمسون في هذا الكتاب 20 نموذًجا 
من األلعاب الخشبية الخالدة، وقائمة بالمواد والخطط التفصيلية 

والنصائح األساسية لكل منها. يقدم هذا الدليل المثالي لعشاق 
األعمال اليدوية، جميع المعلومات التقنية الالزمة لصنع األلعاب 

الكالسيكية.
 فيال2020 | 9782851012364 

112 pages |  20,5x29,7 cm | 29.00 €

 Histoire des sièges

تاريخ المقاعد
المقعد قطعة أثاث يستخدمها البشر منذ العصور القديمة، والتي 
استمرت في التطور على مر القرون. تشهد األشكال والمواد 
وتقنيات التصنيع  التي عاشتها قطعة األثاث هذه على السعي 

الجمالي والتغييرات التي حدثت في المجتمع. تقدم هذه الدراسة 
الغنية بالرسوم التوضيحية التاريخ الزمني للكرسي عبر القرون 

وتعتبر مثالية لطالب التصميم وقراء تاريخ الفن والفنانين 
المحترفين.

 فيال 2019 | 9782851012128  
288 pages |  23x30 cm | 55.00 €

جان جاك تروتوين

اكتشف تاريخ الكراسي من 
عصر النهضة إلى فترة آرت 

ديكو.

جان بيير باريت

عشرون لعبة وأدوات خشبية 
قديمة، تمكنك من استخدام 

المخططات.
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