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ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

يتم إعطاء إحاالت حقوق جديدة في كل يوم، لذلك، وللبقاء على علم بكافة التحديثات، ننصحك بالتواصل مع دار النشر

 

كتب للناشئة

http://www.athoms.fr


كتب للناشئة

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

 ما هي الفائدة من برج ايفل؟
 مولو

 الكثير من األشياء في منزلي
  صوتوا لـلولو

  دارغو لو لومبار
43 > 42

 بحثا عن ذات الرداء األحمر
 أجمل براز في العالم

 مافريك، المدينة الساحرة
  قطعي الصغيرة من الجنة

  ديدييه للناشئة
53 > 44

 برنابي  يعالج األرض
 لعبة االختباء والبحث عن 

األرانب
 المغفل المفضل

 كما نحب بعضنا
 أغاني وتهويدات لألطفال 

بنكهة الفانيليا

المدهشة واالستثنائية
 أفضل من عشر جنيات

 السيد جني
 طيور
 صديق

 قصة األضداد
  جزيرة تحت المطر

  كاستيرمان
41 > 35

 3،2،1 ... إلى المدرسة
 اختبئي أيتها الملعقة الصغيرة
 الطفل الذي أحبه بال حدود !

 ديناميت
 ال أريد أن أكون طفالً بعد 

اآلن!
 صف رواة القصص

 ابتعد عن الغيرة !
 البيت الذي ال نوم فيه

 فلسفة  كواال
 األميرة ذات الرائحة الكريهة

 تخيالت بوميلو
 بدون عاصفة أو سحب
 توتو توك توك. الشجار

  توتو توك توك. الترامبولين

  باليفيرن
34 > 25

20000 فرسخ تحت البحر
ما الذي تفعله األشكال ؟

 كاميليون
 في الفضاء الالمتناهي

 أخبرني، ما هي السعادة؟
 حتى آخر صفحة
 صندوق الصور

 والدة الربيع
 ساحر العظام
 الملك البخيل

 عشاق الكتاب
 القطط المغامرة

 الفصول األربعة للثغلب 
الصغير

 مغامرات البارون مونشهاوزن 

 نيكو وويستيتي في اكتشاف 
الغابة

 نيكو وويستيتي في رحلة 
الكتشاف السماء

 نيكو وويستيتي في رحلة 
الكتشاف قاع البحر

 كتاب كبير من المفردات 
 اإلنجليزية  المرفقة بالصور

  ألبان ميشيل للناشئة
24 > 17

 بامبي
 في عيون نوانغ
 في أربع مراحل

 كينغ كونغ
 جزيرة الكنز
 رقصة الدب

 غابة الطماطم
 الطبيعة رائعة ، فلنقلدها !

 قطي
 قطي السمين

 جولتي في العالم الخيالي
 الذئب الصغير

  ABC ميلودي
16 > 7

 اليكتريكو 28
 مرحبا، أنا تشارلي من لندن

 مرحبا، أنا ليلي من نيويورك
 مرحبا، أنا مولي من ايرلندا.

 تشارلي وحفلة عيد الميالد
 نشارلي والعاصفة الثلجية 

الكندية
 تشارلي واالحتفال االيرلندي

 رحلة الدب الكبير
 تعلم اللغة اإلنجليزية مع كات 

وماوس : مشاعر
 تعلم اللغة اإلنجليزية مع كات 
وماوس : الذهاب إلى المدرسة

 ماري من باريس
 مهمة التنين : إنقاذ األميرة

 كلبي العجوز
 أسرار في روما

 أسرار لدى المايا
 أسرار على نهر النيل



كتب للناشئة

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

 الفضاء
 أزهار الموسم

 أكتشف األوركيسترا
 أعزف ألحاني الرائعة على 

البيانو
 الغابة

 أسطورة البيجاماسكيين
 رحلة الحيوانات

 تحدي يوالن
 كتاب األدغال
  عالم ليكريس 

)الجزء الخامس (
 البطة الصغيرة القبيحة

 أنا أيضا
 موسيقا المايسترو

 ثلج
 كيف كانت فترة الحجر بالنسبة 

لك؟
وردة، الوردة الصغيرة

 رياضات
 تروترو و زازا في روضة 

 األطفال

 رسائل بيسكوت مولوت
 أمي، أبي، أخبروني من 

كان قبلي؟
 القط بيبير

 حجرة، ورقة، مقص
 لنتنزه ليال

 ثمن باهظ جدا
  جرعة من الحزن لنور

  غاليمار للناشئة
86 > 74

 األشياء الثالثون التي ال 
يجب فعلها مع الحيوانات
 النحالت ودودات األرض

 بيل يحب السفر
 ليلة سعيدة

  بوني ومورتيمير 
)الجزأ الثاني(

 إنها أمي أيها الشقي 
الصغير !

 قل ال
 ايميل الخفي

 ما الذي تقوله الموضة؟
 كوكب أخضر!

 رغبة رهيبة في وجود ذئب
  حياة البومة

  فالماريون لألطفال
73 > 64

 قبعة للصيف
 شارلوك
 تشارلوك

 حشرات حديقتي
 طور حديقتي

 سلسلة تحريات
  مدرسة الشارع الصاعد 

)الجزأ 1(
 تائه في البندقية

 أنت بستاني قلبك
 مغامرات فيكتور سامسون 

المجنونة
 كرة مانون )الجزأ 7(

 مدرسة الشر )الجزأ 1(
 فرقة كروكو بلوز

  منشورات ريكوشيه
63 > 54

 متصلون 100%
 األشجار التي تتكون منها 

غاباتنا
 في حديقتي الصغيرة
 الطاقات، جريانها !

 أقوم ببعض االعمال وقدماي 
على األرض

 أهتم بحديقتي وقدماي على 
األرض

 الغيتار النجم
 الليلة الصغيرة

 كتاب عن الحيوانات المتمتعة 
بقوى سحرية

 الدجاج
 ضجيج المدينة

 العواطف تضايق، وفي 
بعض األحيان كثيرا

 الحشرات
 الخنافس الصغيرة

 عالمي الصغير
 إلى أين يتوجه االقتصاد ؟

 أحالم ناعمة
 عائالت

  جروليفانت وتيتسوري
) الجزأ 2(

 التعرف على أعمال 
فيفالدي

 الجنية الموجودة تحت 
سريري

 صورة األرنب
 الدب واألشياء

 أصوات الصباح الصغيرة
 أصوات المساء الصغيرة

 بومبون حارس المنارة
 ثومبيلينا

 من نظف أسنانه بشكل 
جيد؟

 تحت شمس باريس
 ربيع جديد للدب الجد

  يوم جميل جدا



كتب للناشئة

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

 مهمة الماموت
 مهمة طعام الفطور

 أريد ذلك !
 ال يمكننا قطع أقدام فتاة 

صغيرة
 مصاص دماء صغير

 بيكيلي ميمو
 المنقذ واألبناء )الموسم 6(

 الفأرة سيدوني
 سيليكس

 تيجيدانكي
 أين كنت من قبل ؟

 ذئب يتجول ليال
  كثير بعض الشيء

  مدرسة الترفيه
126 > 111

 بعد منتصف الليل 
)الجزأ1(
 ببوكاليبس

 الكلب األزرق
 داغفريد

 دكتور بوبوف
 بهدوء يا بالومينو
 عمر االحتماالت

 الدب المغني
 أرجوحة الفضاء

 كوخ النوم
 وصلت العاصفة !

 كتاب مينوسكوليت الكبير
 كتاب المتع الصغيرة

 الكلمة األكثر بذاءة
 ليزيت والكذبة الكبيرة

 الكي جوي
 جليسة األطفال والناس 

الصغار
 ميلو الدب القطبي

 ميراندا شوكوال

  كانجيل
110 > 101

 وداعا عزيزي وحيد القرن !
 غني لي أغنية  من هاييتي

 غني لي أغاني فرنسية
 أزرق في األلوان

 كانجيل يقص علينا حكاية
 كانجيل وملك النمور

 شجرة البرتقال السحرية
 الحوت ذو العيون الخضراء

 سباق حيوانات الرنة
 الهذيان العظيم

 أسطورة شيكو ريه
 ريشة األنديز
 ملكة األسماك

 البرميل المسحور
 ماتريوشكا ناتاشا
 السحلية البطلة!

 أوسو بيكو
 بما أن القط هو القاضي

 يوما ما سأكون حرا
  ساحة صغيرة في باريس

 ما هو الحب؟
 بامبي، حياة في 

الغابات
 إختفاء في لندن

 على الطريق مع 
أرسيمبولدو

 عشاق كرة السلة
 أزياء للفتيات

 يجب علينا مساعدة 
ذات الرداء األحمر
 حان وقت الذهاب 

للنوم !
 أركز

 أحبك كثيرا
 المغامرة الجميلة

 الخيط
 مشاعر غاستون  - 

كتاب األنشطة
 مارتن والشاشات

 كتابي المصور عن 
الطبيعة

 أين هي بقعي ؟
  حماية الكوكب

  مجموعة ديلكور
90 > 87

 فريجييل وفالفي )الجزأ  
)8

 خوف ايبيفاني فراير 
المروع )الجزأ 2(

 الرجل الذي كان يجري 
بحثا عن حظه

 رحلة رامو الكبيرة
 لولو ونيلسون )الجزأ 1(

 األساطير )الجزأ 01(
 ساشا وتوم كروز )الجزأ 

)3 

  آشيت للناشئة
100 > 91

 مائة فكرة من أسهل 
األنشطة المسلية في العالم
 خمس قصص للقراءة مع 

اآلباء



كتب للناشئة

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

 ريك بو والقمل المهاجر
 االتحاد هو قبول بعضنا 

البعض
 االتحاد هو االختالط
 االتحاد هو التناوب
 األخطبوب العجيب

 حب دينو
 فودو

 فودو : كتاب للتلوين
  يوبيزوتي

  شارع دو ليشيكييه
166 > 164

 الخوف
 عائلة لعبة البيزل

 مهمة  االنفصال عن شبكة 
األنترنت

 مهمة خاصة باألشياء القديمة 
المعادة التدوير

  الثعلب يلقي بنفسه في الماء

  بير فويتار
163 > 150

 ألف بقرة
 بيرتيل وبرينديل

 سفينة الشحن
 آكل لحوم
 في الجبل

 التنين الذي يلفظ أشياء
 وحش المرآة

 بلد الفئران
 الغرباء

 ضوء صغير
 مربيتي زرافة

 مالفينا
 ميشيل وادوارد

 ميريت
 أبي سمكة سردين

 دب دب دب
 بير فويتار وسان 

نيكوالس
 رادغوند والغراندغول

 زرقة السماء
 الحياة المزدوجة لميدور

 رحلة تسكع
 خارطة الكنز الرائعة

 موردو : كتاب األحالم 
المستحيلة

 بيتنا الخشبي
 أوفرو البومة

 سكن اإلقامة الطيبة
 ساحرات ! قصة السحرة 

من خالل الفن
  كل ما أعرف عن الكالب

 لو فرجيه دي 
 اسبيريد

149

 كيف ظهرت الذرة على 
األرض ؟

 كل ما حدث كان بسبب 
 القليل من حبات الملح

  لو موسكادييه
139 > 136

 في العراء تحت النجوم
 كيف أصلحت ابتسامة نينا

 مختل
 حارس الموابي

 فوبيا
 بيير السارق

  نهاية العالم البالستيكية

  لو سوي للناشئة
148 > 140

 في حقيبته
 الفيلة من األلف الى الياء
 طفل وحيد و أفتخر بذلك

 هيمبو هيمبو
 يمكنك اختيار قصتك !

 كتاب مصور حي
 ال يمكنني البقاء في مكاني !

  منشورات المارتينيير
135 > 127

 42ساعة في جسد طبيب
 حيوانات خطيرة

 أبيض
 هذا هو بيتي
 إنها تقرقر !

 غاسبارد في الليل
 التحرش

 أبطال عاديون
 السماء
 الجدار

 أبي بطل خارق
 أصدقاؤنا الحشرات

 الطيور، حلفاء يجب حمايتهم
 القرد الصغير
 القمر المنبثق

 وعود )الجزأ 1(
 حوريات البحر األسطورية
 هل نحن وحيدون في هذا 

 الكون ؟



كتب للناشئة

ثمانية فهارس مواضيعية معارض من العالم 2021

 وثيقة حقوق الفتيات
 وثيقة حقوق الصبيان

 حرب التننانير
 المسبح الكبير
 شعب الطريق
 الثعلب والتاج

 الفتيات الصغيرات القاسيات
 رغوة

 بيير أوستاش
 كل ما يمكن فعله لتصبحين 

 ساحرة

  منشورات فيغو
179 > 178

 خمسون نشاط بعيدا عن 
الشاشات

 قص ولصق ورسم
  دليل المغامر الشاب

  سلفاتور
167

  يسوع

  تالون أو
177 > 168

 في مكان آخر
 بياض الثلج و77 قزما

 سيندريال وبابوجها البشع
 كليك وكلوك

 دانكسومي
 في حالة هجوم

 ايستر و ماندراغور
 يجب أن ال ندفع جدي وجدتي، 

قد يقعا في نبات القراص
 ال احب أن ابدو جميلة

 ال احب كرة القدم
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Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com الحقوق في الخارج Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Hello, I am Charlie from London

مرحبا، أنا تشارلي  
من لندن

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

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

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

أسفارهم المستقبلية إلى العاصمة اللندنية.

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

والصينية التقليدية

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

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

 Electrico 28

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

بفضل ما يقوم به في قطاره إلكتريكو 28 من ألعاب ماهرة 
ومسلية : هل يقعون كلهم في حب أماديو؟ نعم ما عدا أماديو 

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

فتاته المميزة؟

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

اإليطالية، البرتغالية.

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

كالي دافيد 
ماغالي لو هوش

ماذا لو كانت قصص الحب 
تبدأ بخطوة صغيرة في 

التراموي؟

مرحبا باألطفال ) 5 عناوين(

هوسار ستيفان 
روبير يانيك 

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

العالم، وهي مرفقة بتسجيالت 
صوتية للتقدم السريع في تعلم 

اإلنجليزية.

ABC  www.abcmelody.com ميلودي ABC  www.abcmelody.com ميلودي

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_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_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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Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com الحقوق في الخارج Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Hello, I am Molly from Ireland

مرحبا، أنا مولي 
من ايرلندا.

لنذهب لزيارة أيرلندا مع موللي الفتاة األيرلندية التي تبلغ من 
العمر 8 سنوات! كل صفحة مزدوجة من الكتاب تسمح لنا 

باكتشاف عائلتها ومدرستها وأصدقائها ومزرعتها وخيولها. 
وذلك باالعتماد على معجم مصور وقرص مضغوط يحتوي 

على القصة مجسدة في جو موسيقي أيرلندي نموذجي يمكن من 
اإلستفادة على أكمل وجه من هذه الرحلة الجميلة مع موللي.

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

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

 Hello, I am Lily from New York City

مرحبا، أنا ليلي 
من نيويورك

تدعونا الفتاة النيويوركية ليلي لزيارة مدينتها وتجعلنا نتعرف 
على حياتها اليومية بطريقة ممتعة ومبتكرة: منزلها وعائلتها 

 ورفقائها وتمثال الحرية وسنترال بارك وبروكلين.
وسيكون المعجم االنجليزي الفرنسي الصغير المصور والمرفق 
في آخر األلبوم األداة األساسية لكل رحالة شاب وقارئ، يرغب 

بتعلم عبارات بسيطة والتواصل حيث يتواجد. هيا بنا.

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

المبسطة،الصينية التقليدية.

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

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

مرحبا باألطفال )5 عنواين(

هوسار ستيفان 
ريغودي ميلين 

تدعوكم هذه السلسلة إلى 
التعرف على أطفال ناطقين 

باإلنجليزية في العالم كله، وهي 
مرفقة بمصادر صوتية للتقدم 

سريعاً بتعلم االنجليزية.

مرحبا باألطفال )5 عنواين(

فييشي ميزي 
روبير يانيك 

تدعوكم هذه السلسلة إلى 
التعرف على أطفال ناطقين 

باإلنجليزية في العالم كله، وهي 
مرفقة بتسجيالت صوتية للتقدم 

سريعاً بتعلم اإلنجليزية.

ABC  www.abcmelody.com ميلودي ABC  www.abcmelody.com ميلودي

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_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_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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Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com الحقوق في الخارج Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Charlie and the Canadian Snowstorm

تشارلي والعاصفة 
الثلجية الكندية

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

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

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

دون طعام؟ وهنا تبدأ مغامرة جديدة عالية المخاطر ألصدقائنا 
الشباب!!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الصينية المبسطة واالسبانية.

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

 Charlie and the Birthday Party

تشارلي وحفلة 
عيد الميالد

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

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

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

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

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الصينية المبسطة واإلسبانية

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

مرحبا باألطفال القراء )41 عنوانا(

فيني سو 
روبير يانسك 
بورديه دانييل 

أهالً بكم في لندن مع تشارلي!

مرحبا باألطفال القراء )41 عنوانا(

فييشي ميزي 
فيراري أناليسا 

في مغامرته الرابعة عشرة 
يزور تشارلي كندا وتواجهه 

هناك... عاصفة ثلجية!

ABC  www.abcmelody.com ميلودي ABC  www.abcmelody.com ميلودي

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_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_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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Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com الحقوق في الخارج Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Le voyage de Grand Ours

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

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

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

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

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

 Charlie and the Irish Party

تشارلي واالحتفال 
االيرلندي

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

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

سيصبحون أبطاله على عكس كل التوقعات!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين : الصينية المبسطة وااليرلندية

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

مرحبا باألطفال القراء )41 عنوانا(

فييشي ميزي 
فيراري أناليزا 

يكتشف تشارلي وأصدقاؤه 
التقاليد االحتفالية األيرلندية 

الكبيرة ذات األلوان العديدة ...

نادين بران كوسم
بولون سيباستيان 

هيا لنذهب مع الدب الكبير في 
مغامرة غير عادية إلى نبع 

األلوان!

ABC  www.abcmelody.com ميلودي ABC  www.abcmelody.com ميلودي

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_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_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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Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com الحقوق في الخارج Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Learn English with Cat and Mouse. 
 Go to School

تعلم اللغة 
اإلنجليزية مع كات 
وماوس : الذهاب 

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

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

بلعبة ممتعة للتحدث مع القط والفأر في نهاية كل كتاب.

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

FIND OUT MORE
< تم بيع 100000 نسخة في العالم

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

 Learn English with Cat and Mouse. 
Feelings

تعلم اللغة 
اإلنجليزية مع كات 
وماوس : مشاعر

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

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

لتعلم اإلنجليزية عبر طرح مواضيع بطريقة مسلية.

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

واإليطالية.

FIND OUT MORE
< تم بيع 100000 نسخة في العالم

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

تعلم اللغة اإلنكليزية مع كات وماوس )01 
عناوين(

هوسار ستيفان 
ميهيه لوييك 

تحظى هذه المجموعة باهتمام 
معلمي رياض األطفال 

والمدارس االبتدائية

تعلم اإلنكليزية مع كات وماوس )عشر عناوين(

هوسار ستيفان 
ميهيه لوييك 

أشياء جديدة للتعلم، أصدقاء 
جدد وحقيبة مليئة بالمفاجئات.

ABC  www.abcmelody.com ميلودي ABC  www.abcmelody.com ميلودي

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_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_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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Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com الحقوق في الخارج Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Mission Dragon. Princesse en détresse

مهمة التنين : 
إنقاذ األميرة

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

ربما يكون من األولى التعاون، وال سيما أن هناك في مكان ما 
في الغابة أميرة تنتظر من ينقذها. إنها لوسيل ابنة الجنية كالون 
بالمعمودية، التي اختطفت من قبل أحد الفرسان وها هو التنين 
دوغ يشرع في مهمة غير متوقعة. ولكن المشكلة تكمن في أن 

يعطيه الفرسان األزرار.

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

 Marie de Paris

ماري من باريس
تأخذنا ماري الباريسية الفتاة الفرنسية الصغيرة في جولة 

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

ومونمارتر وحديقة لوكسمبورج ...

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

المبسطة، والصينية التقليدية.

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

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

تعال معي لزيارة مدينتي )21 عنوانا(

بيليغريني ايزابيل 
كاميا غاروش

سلسلة لألطفال حول العالم،  
تفتح فيها أبواب منازلهم 

ويطلعونكم على عاداتهم، 
مرفق معها  تسجيل صوتي 
يمكنكم من الدخول إلى الجو 

المحلي للمكان

مهمة التنين ) عنوانين(

فاليري جولييت 
أنا أبارسيو كتاال

سلسلة من الحكايات تغير 
نظرتنا المسبقة عن القصص

ABC  www.abcmelody.com ميلودي ABC  www.abcmelody.com ميلودي

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_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_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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Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com الحقوق في الخارج Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Mystères à Rome

أسرار في روما
شارك رومان وأميتيس وجاسبر مع صفهم الخامس في تدريب 
أثري في روما، تحت إشراف معلم مجنون قليال. خالل أعمال 
التنقيب، اكتشفوا قبًرا إتروسكًيا يعود وفًقا لإلشارات المنقوشة 

على التابوت الحجري،  ربما إللٍه شريٍر. لكن أليس من الخطر 
إيقاظ إله قادر على إلقاء الصواعق على المدينة؟ وماذا حدث 

لألستاذ الذي وجدت جثته في التابوت الحجري؟

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

 Mon Vieux Toutou

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

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

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

صغيرة وكلبها الحبيب.

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

نادين بران كوسم
بيفاريتي ماريون 

ألبوم مليء بالدفء يعلمنا كيف 
نقول  إلى اللقاء

أسرار )11 عنوانا(

ألوانغ لويس 
أالن سورجيه

مجموعة ال غنى عنها من 
الروايات للرحالة من عمر 7 

-11 عاماً.

ABC  www.abcmelody.com ميلودي ABC  www.abcmelody.com ميلودي

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_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_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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Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com الحقوق في الخارج Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Mystères sur le Nil

أسرار على نهر 
النيل

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

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

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

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

FIND OUT MORE
Jeunesse Antiquités 2020تم اختيار العمل لجائزة >

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

 Mystères chez les Mayas

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

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

بالرحيل؟

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

أسرار )11 عنوانا(

االن ألوانغ
أالون سورجيه

مجموعة ال غنى عنها من 
الروايات للرحالة من عمر 7 

-11 عاماً.

أسرار )11 عنوانا(

ألوانغ لويس 
أالن سورجيه

مجموعة ال غنى عنها من 
الروايات للرحالة من عمر 7 

-11 عاماً.

ABC  www.abcmelody.com ميلودي ABC  www.abcmelody.com ميلودي

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_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_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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Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com جراخلا يف قوقحلا Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Nico et Ouistiti explorent le ciel

نيكو وويستيتي 
في رحلة الكتشاف 

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

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

مع السحب التي بدت بهيئة خراف ورجل أخضر صغير 
مضحك وأميرات السماء العظيمات و بابا نويل في محنة، 
وتستمر المغامرة بمهمة مثيرة جديدة إلى الكوكب السكري.

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

 Nico et Ouistiti explorent la forê

 نيكو وويستيتي 
في اكتشاف الغابة 

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

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

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

وويستيتي استكشافه.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االيطالية

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

نيكو وويستيتي )3 عناوين(

نادين بران كوسم
أنا أبارسيو كتاال

تقودنا المغامرة الثانية لنينو 
و ويستيتي إلى قلب الغابة 

...ومركز األرض!

نيكو وويستيتي )3 عناوين(

نادين بران كوسم
انا ابارسيو كاتاال

تستمر سلسلة مغامرينا في 
الفضاء...وتخبئ معها الكثير 

من المفاجآت ! والمزيد 
من الصفحات البانورامية 

التفصيلية.

ABC  www.abcmelody.com ميلودي ABC  www.abcmelody.com ميلودي

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_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_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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Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com الحقوق في الخارج Laurie Jesson : laurie@abcmelody.com الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 The Big Book of 
 English Words and Pictures

كتاب كبير 
من المفردات 

اإلنجليزية  
المرفقة بالصور

يتألف هذا الكتاب المصور والشامل والجذاب من 15 صفحة 
مزدوجة مخصصة لعرض المواضيع، ويقدم لألطفال المفردات 

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

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

لعبة "البحث والعثور" لتحفيز فضول الطفل.

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

 Nico et Ouistiti  
explorent les fonds marins

نيكو وويستيتي 
في رحلة الكتشاف 

قاع البحر
كل يوم، ما إن يحل الليل، حتى يذهب نيكو إلى مكانه السري: 

حظيرة اآلالت التي يجد فيها ويستيتي، صديقه االفضل والدائم. 
في هذه الليلة، يقوم صديقانا بضبط اإلعدادات النهائية آللتهما 

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

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

اللقاءات الجميلة والمغامرات المائية المثيرة، والكثير من الدهشة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بااليطالية

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

نيكو وويستيتي )3 عناوين(

نادين بران كوسم
أنا أبارسيو كتاال

تعالوا للقاء الصديقين المكتشفين  
نيكو وويستتي من خالل 

األلبومات ذات الصفحات 
البانورامية.

آن صوفي كايري
بونفوا اليكساندر 
هوسار ستيفن 

كتاب مصور كبير لفئة السنتين 
فما فوق الكتشاف الكلمات 

األولية المستخدمة في الحياة 
اليومية مرفقة بتقنية اإلم  بي 3 

الصوتية.

ABC  www.abcmelody.com ميلودي ABC  www.abcmelody.com ميلودي

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_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_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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Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr الحقوق في الخارج Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Dans les yeux de Nawang

في عيون نوانغ
منذ سنوات عديدة، وفي أرض بعيدة، ولد شقيقان توأمان، كانا 
متشابهين في المظهر ومختلفين في الشخصية. في أحد األيام، 
طلب نوانغ الجبان )بعض الشيء( والكئيب من الري المبتهج 
والجريء أن يعيره بصره حتى يتمكن من رؤية العالم بعيون 

مختلفة. وهكذا بدأت عملية تعلم طويلة ... 
لألطفال من 4 سنوات وما فوق

FIND OUT MORE
< تم بيع 1800 نسخة في فرنسا

9782226403537 | 2019 | 48 pages 
 16x33 cm | 19.00 €

 Bambi

بامبي
بامبي هي رواية عن بلوغ سن الرشد، تسرد المصاعب العديدة 
التي يجب على أحد الغزالن التغلب عليها بعد مقتل والدته على 
يد الصيادين. القى نص فيليكس سالتن األصلي الذي ُنشر عام 
1923 في ألمانيا نجاًحا فورًيا، لكن السلطات النازية حظرته 
الحًقا وأحرقته بسبب "البعد السياسي للرواية التي ترمز إلى 

المعاملة التي تلقاها الشعب اليهودي في أوروبا".

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 5 لغات : األلمانية، االسبانية، اليونانية، 

اإليطالية، الهولندية.

9782226450210 | 2020 | 176 pages 
 22x30 cm | 29.90 €

سالتن فيليكس 
الكومب بينجمان 

يبني بنجامان الكومب جسراً 
بين النص األصلي لبامبي 

ونسختها في ديزني

جان فرونسوا شاباس
بيران كلوتيلد 

قصة حديثة، عالمية تجري 
احداثها في قلب جبال التيبت

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

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_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_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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Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr الحقوق في الخارج Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 King Kong

كينغ كونغ
اخترع كاتب السيناريو ميريان سي كوبر شخصية الغوريال 

العمالقة األسطورية كينغ كونغ في عام 1933. في قصة هذا 
الفيلم األسطوري، تتعاقب وجهات نظر الراوي وكينغ كونغ 

بالتناوب، مما يسمح للقارئ بتصور وحش الغوريال. ويعزز هذا 
الطرح المبتكر للقصة الشهيرة أوجه التشابه بين كونغ والبطلة، 

الممثلة الكوميدية الجميلة آن المفلسة، التي تتفهم عزلة كونغ 
واستياءه من تحوله إلى أداة لشد اآلخرين وجذبهم. 5 سنوات 

وما فوق

9782226451538 | 2020 | 48 pages 
 28x28 cm | 18.00 €

 En 4 temps

في أربع مراحل
تقدم برناديت جيرفيس بعين المصور وبأسلوب فكاهي، "الحدث" 
مثل قطة تمشي، و "التحول" مثل بيضة تصبح دجاجة، في أربع 
مراحل متتالية، كل منها في علبة مختلفة، لتشجيع األطفال على 
التساؤل حول مرونة الزمن وتأثيراته على كل شيء. 3 سنوات 

وما فوق

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 3 لغات : األلمانية، اإليطالية والهولندية.

 ترابيز 2020 | 9782226447159  
64 pages |  20x26 cm | 18.00 €جيرفيه بيرناديت 

يتعلم األطفال في أربع مراحل 
موضوعاً ممتعاً: نسبية الوقت.

بيرنار فريد 
فرونسوا روكا

في هذا العمل تصف الرسوم 
وبشكل مدهش القوة الطبيعية 

لكينغ كونغ وتصف أيضا 
مدينة نيويورك في 1930

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

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_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_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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Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr  الحقوق في الخارج Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 La Danse de l'ours

رقصة الدب
يحب الدب ساشا العسل وهو مصمم على إيجاد طريقة ألكله 
دون أن يسمح للنحل بلدغه ... ستسأل كيف؟ حسًنا، يالحظ 
ساشا أن النحل يرقص حول الزهور، مما جعله يفكر في أن 

يتعلم الرقص ليصبح صديًقا لهم. من المؤكد أنه سيتعلم بعض 
الحركات مع مرور الوقت، ولكن ما هو مثير لالهتمام أن 

موهبته الخاصة هي من ستكسبه صداقة النحل وليس الرقص 
الذي تعلمه...  

كتاب لألطفال من 4 سنوات وما فوق

978226451217 | 2020 | 32 pages 
 19x27,2 cm | 13.50 €

 L'Île au trésor

جزيرة الكنز
يبث اختيار ايتين فريس لهذا الشكل الغرافيكي حياة جديدة في 

التصوير المعتاد لقصة المغامرة الكالسيكية هذه. من خالل 
نقل القصة إلى عالم الحيوان، يختار الكاتب التفكير في الطبيعة 
البشرية بجعل القصة في متناول الجمهور األصغر سًنا. تستمر 

التقلبات المفاجئة  في قصة المغامرة هذه، وتصبح بدورها رواية 
ملحمية وقصة نضج، يقصها علينا راوي قصص رائع. 9 

سنوات فما فوق.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االسبانية

9782226453501 | 2020 | 168 pages 
 22x30 cm | 23.90 €

ستيفنين لويس  روبيرت 
فرييس ايتيين 

صياغة جريئة باستخدام عالم 
الحيوان لعمل كالسيكي عن 

القراصنة!

سوزان بوجا
برونيه أناييس 

قصة شاعرية عن كيفية 
اكتساب الصداقة واإلخالص 

للذات!
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Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr الحقوق في الخارج Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 La nature est géniale, imitons-la !

الطبيعة رائعة ، 
فلنقلدها !

منذ فجر التاريخ، قلد البشر الطبيعة، عملوا إليجاد األشكال 
والمواد الالزمة والعمليات كحلول لمشاكل مختلفة. يشرح 

ويكشف فيليب غودار بطريقة بسيطة ومفصلة من خالل أكثر 
من 30 مثااًل للقارئ طرًقا رائعة باإلضافة إلى مزايا وآثار 

للمحاكاة الحيوية -محاكاة االستراتيجيات الموجودة في الطبيعة 
لحل التحديات البشرية. نجد في العمل العلم والفلسفة والطبيعة، 

يكشف لنا تحديا مثيرا للمستقبل. 8 سنوات فما فوق

9782226449702 | 2020 | 160 pages 
 14,5x21,5 cm | 10.00 €

 La Forêt des tomates

غابة الطماطم
أميلي متحمسة جدا لكنها متوترة وهي تنطلق وحدها  في أول 
رحلة لها بالقطار لتزور جدتها. وحين تتوقف في محطة في 

غابة الطماطم، تضيع ؛ لحسن الحظ ، تأخذ الجدة رافين الفتاة 
الصغيرة اليائسة وتعتني بها ... هذه أول مواجهة من بين العديد 
من المواجهات الغريبة التي ستساعد أميلي على اكتساب الثقة  

 بنفسها وتسمح لها بالعودة إلى القطار!
في مكان ما بين أليس في بالد العجائب و ليلى والذئب،تقع هذه 

القصة التي تم إغناؤها بجمالية الرسوم التوضيحية المبهجة 
والنابضة بالحياة.

 األعمار من 3 أعوام فما فوق.

9782226450623 | 2020 | 56 pages 
 20,5x26,5 cm | 15.00 €

واتاناب ايتسوكو 

قصة بلوغ سن الرشد

غودار فيليب 

كل ما يجب أن تعرفه عن 
المحاكاة الحيوية
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Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr الحقوق في الخارج Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Mon gros chat

قطي السمين
ال يمكن أن يكون قط الفتاة الصغيرة أكثر غضبا، وفي كل 

صفحة جديدة من الكتاب نتعرف على شيء آخر ال يحبه هذا 
المخلوق سريع االنفعال. في هذا العمل يستمتع األطفال الصغار 

بتخمين الشيء التالي الذي ال يحبه هذا القط السلطعون ... أو هل 
يوجد شيء واحد قد يعجبه ؟  لن يتم الكشف عن هذا األمر إال 

في الصفحة األخيرة فقط ! 3 سنوات وما فوق.

FIND OUT MORE
< بولين مارتن هي الرسامة األكثر مبيًعا لسلسلة أرشيبالد التي 
بيع منها 500000 نسخة في فرنسا وحدها وترجمت إلى 21 

لغة.

9782226450432 | 2020 | 32 pages 
 24x24 cm | 11.50 €

 Mon chat

قطي
لهذه الفتاة الصغيرة هدف، بل هدفان في الواقع : أن يكون لديها 

قطة، وأن تسميها ماكس. يبدو هذا وكأنه مخطط بسيط، ومع 
ذلك فهناك عقبة كبيرة: والداها العنيدان يرفضان السماح لها 

بالحصول على واحدة ! لذلك وفي فترة العطلة عندما تجد طائًرا 
مريًضا فإنها ال تتردد باالعتناء به.  اسمه ماكس ! تحتفظ الفتاة 
بالطائر سرا ًوتعتني به. ولكن كما نعلم جميعا، تغادر الطيور 

عشها في النهاية... 4 سنوات وما فوق

RIGHTS SOLD
تم نشر  العمل باللغة االسبانية

9782226449122 | 2020 | 40 pages 
 19x27 cm | 12.90 €

أسوس سيفرين 

حلم هذه الفتاة الصغيرة بامتالك 
حيوان أمر يلقى صداه عند 

العديد من األطفال!

مارتن بولين 

قصة طريفة ورقيقة عن 
العالقة بين فتاة صغيرة وقط

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

الحقوق في الخارج
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Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr الحقوق في الخارج Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Petit-Loup

الذئب الصغير
في األيام التي كانت فيها الحيوانات تتحدث نفس اللغة وتعيش 

مًعا في وئام نسبي، كان الثعلب يعتذر دائما لألرنب قبل أن يبدأ 
بأكله، فالعالم كان متحضر جدا. في ذلك الوقت، كان بوتي لو 
وكروك أفضل األصدقاء حتى أنه أقسم على أال يأكل كروك 

أو أي سنجاب. ولكنه عندما كبر، احتاج والده إلى مساعدته في 
الصيد. عندما تتقاطع طرق األصدقاء القدامى من جديد، هل 

سيتمكن الثعلب من تجاوز والده وإنقاذ صديقه ؟ قصة لألطفال 
من عمر 5 سنوات وما فوق

 ترابيز 2020 | 9782226437082  
48 pages |  19x27 cm | 14.90 €

 Mon tour du monde imaginaire

جولتي في العالم 
الخيالي

تابعوا الرحلة الخيالية الكبيرة للفتاة الصغيرة بيريل، التي صممت 
على أال تشعر بالملل أبًدا ! فتأخذنا في رحلة مذهلة، من مدينة 
ضخمة رائعة إلى غابة غامضة، مرورا ًبالعديد من المناطق 
األخاذة. اعتمدت لوسي برونيليير كمصدر إلهام لها على فن 

رسم الخرائط واللعب بالواقع والخيال والمقاييس والمنظورات، 
لخلق مناظر طبيعية فريدة من نوعها. 4 سنوات وما فوق

9782226446510 | 2020 | 32 pages 
 27,5x33,5 cm | 16.90 €

برونيليير لوسي 

دعوة إلى السفر والتأمل في 
عمل يقدم متعة للعيون!

بيتو فرانشيسكو 
فوانييه جوليا 

قصة صادقة عن الصداقة 
وقدرتها على االستمرارية مع 

الزمن.
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Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr الحقوق في الخارج Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Sans orage ni nuage

بدون عاصفة أو 
سحب

ذات يوم، بدأ المطر يهطل داخل منزل بولين ولويس اللذين 
يقضيان وقتهما في المدرسة بعيدا عن زمالئهما في الفصل، 
خوًفا من اكتشاف سرهما. لكن النباتات بدأت باالنتشار داخل 

المنزل وقريباً سيستطيع األطفال اآلخرون المجيء واالندهاش 
أمام هذا المشهد الخيالي! يلعب األطفال مًعا في هذا الملعب 
الرائع، وتظهر االبتسامات الكبيرة أخيًرا على وجوه اإلخوة 

واألخوات. وأخيراً توقف هطول المطر.
كتاب لألطفال من 5 سنوات وما فوق

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين اإلنكليزية واإليطالية

9782226445964 | 2020 | 32 pages 
 20x27 cm | 13.50 €

 Pomelo imagine

تخيالت بوميلو
أثناء تأمل بوميلو فيل الحديقة الوردية الفريد من نوعه ذو 

الخرطوم الطويل، للبحر، يتخيل ويسأل نفسه كيف يمكن أن 
يكون الحال لو كان شخًصا آخر وكيف كانت ستبدو حياته من 

قبل، مختلفة تماًما. في وسط تخيالته هذه ال يستطيع بوميلو تخيل 
عالم بدون زهور أو… بدونه ! مثل كل األطفال، يحب بوميلو 

أن يلعب بإمكانيات حل مسائل الحياة الكبيرة. 4 سنوات وما فوق

9782226450678 | 2020 | 48 pages 
 23x31 cm | 14.50 €

باميلو

باديسكو رامونا 
شود بينجمان 

يعود بوميلو في هذا الجزء 
الخامس عشر بمزيد من 

التأمالت الميتافيزيقية

دوسبيس اليونور 

كتاب يدعو لقبول االختالفات 
التي تميزنا كأشخاص والسماح 

لآلخرين باكتشافها
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Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr الحقوق في الخارج Anne Dufour : anne.dufour@albin-michel.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Toutou Toc-Toc. Le Trampoline

توتو توك توك. 
الترامبولين

توتو توك - توك هو كلب حالم وأخرق دائم االبتسام رغم أنه 
يفشل في كل ما يفعله ! سوف يضحك األطفال كثيرا عندما 

 يشرع في مغامرات عبثية مع صديقيه بمبن ونوني. 
 في هذا المجلد، يقفز توتو توك – توك ونوني على الترامبولين. 
يقفز الكلب إلى أعلى وأعلى حتى يختفي! هل سيعود من قفزته؟ 

3 سنوات وما فوق

9782226454430 | 2020 | 32 pages 
 16x24,5 cm | 8.90 €

 Toutou Toc-Toc. La Gueguerre

توتو توك توك. 
الشجار

توتو توك - توك هو كلب حالم وأخرق دائم االبتسام رغم أنه 
يفشل في كل ما يفعله ! سوف يضحك األطفال عندما يشرع في 

 مغامرات عبثية مع صديقيه بمبن ونوني. 
 حان اآلن الوقت للذهاب إلى الفراش، ولكن توتو توك -توك ال 
يرحم، وسرعان ما يزعج نونوي ليصبحا اآلن على خالف! 3 

سنوات وما فوق

9782226454447 | 2020 | 32 pages 
 16x24,5 cm | 8.90 €

توتو توك توك

ايدوارد مونسو

سلسلة مسلية للصغار

توتو توك-توك

ايدوارد مونسو

سلسلة مسلية للصغار
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 A quoi jouent les formes ?

ما الذي تفعله 
األشكال ؟

قصة صغيرة رقيقة وبسيطة تتيح لألطفال اكتشاف األشكال من 
خالل متابعة يوم المستطيل ومساعدته في العثور على صديق 

جديد واللعب معه.

9782350671123 | 2015 | 20 pages 
 17x17 cm | 9.00 €

 20 000 lieues sous les mers

20000 فرسخ 
تحت البحر

يهاجم وحش بحري القوارب ويريد البروفيسور أروناكس العثور 
عليه. أوه أهو الوحش؟ ال، إنها غواصة! إنه الكابتن نيمو. يزور 

الجميع قاع البحر ويصادفون حباًرا عمالًقا فيهرب أروناكس 
وأصدقاؤه، لكن أين ذهب الكابتن نيمو؟ قصة مستوحاة من رواية 
جول فيرن الشهيرة، ومالئمة لألطفال الصغار بجملها القصيرة 

جًدا وبطرح منسجم مع نسيج كتبه السابقة. 6 مجلدات في سلسلة 
الكالسيكيات

لألطفال الصغار

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االسبانية )في العالم(

9782350671628 | 2018 | 20 pages 
 17x17 cm | 9.00 €

أعمال كالسيكية للصغار

اقتباس من عمل جول فيرن
مقتبسة من قبل بيير كروك

مارجوري بلاير

من خالل هذا العمل يمكن 
للشباب اآلن اكتشاف الكابتن 

نيمو و غواصته الشهيرة!

كورالي سودو
غوني نيكوال 

يشعر المستطيل بالملل ... لذا 
سأرسم له صديقاً !
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 Dans l'espace infini

في الفضاء 
الالمتناهي

الفضاء قريب جًدا، تدور فيه األقمار الصناعية فوق رؤوسنا 
وعلى بعد أميال قليلة منا، وهو يمتد إلى ما ال نهاية. أما القمر، 
راعي ليالينا، والشمس سيدة المجموعة الشمسية بأكملها فهما 

جارانا المقربان. وفي حال نظرنا إلى أبعد من ذلك، إلى ما وراء 
مجرة درب التبانة، والثقوب السوداء والنجوم التي تعيش وتموت 
في انفجارات هائلة، وصوالً إلى المجرات البعيدة، يبدو المشهد 

كمصدر للجمال والعظمة العمالقة.

9782350671260 | 2016 | 48 pages 
 21,7x31 cm | 14.00 €

 Camélion

كاميليون
لألسد الصغير شعر أشعث مثل والده، يثير السخرية لكونه ال 

يتوقف عن تغيير لونه! تسخر منه أفراس النهر، وتتفاجأ التماسيح 
وتصرخ الببغاوات عندما تراه. وعندما يقترح والده عليه مرافقته 
في الصيد، حتى الحمير الوحشية ال تخاف منه! من الصعب أن 
تكون مختلًفا ... لكن كاميليون يرغب باللعب مع األسد الصغير! 

وسيجد له لقًبا لطيًفا!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الصينية

9782350671239 | 2016 | 20 pages 
 17x17 cm | 9.00 €

سنيتسيالر نيكوال 
كورالي سودو

قصة أسد الصغير  يتغير لون 
شعره. في بعض الحيان  ليس 

من السهل أن تكون مختلفاً

لوري كوهين
بيال مارجوري 

نزهة شاعرية من أرضنا 
وحتى أقاصي الفضاء.
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 Jusqu'à la dernière dernière page

حتى آخر صفحة
كان ياما كان في قديم الزمان، كان هناك كاتب شاب مجتهد 
للغاية، لكنه كان يبقى محبوًسا في منزله كل يوم ليكتب، وال 
يخرج منه إال لشراء الطعام. وفي يوم من األيام، في السوبر 

ماركت، ألقت جنية شقية تعويذة رهيبة عليه: سيفقد على أثرها، 
وإلى األبد، الصفحة األخيرة من كل قصة سيكتبها. ومنذ ذلك 

الحين: إما أن تطير الورقة األخيرة وتخرج من النافذة، أو أنها 
ترسل عن طريق الخطأ إلى أرض بعيدة، أو تأكل من قبل 

الكلب.

9782350671833 | 2019 | 32 pages 
 24,5x28,4 cm | 14.00 €

 Dis, c'est quoi le bonheur ?

أخبرني، ما هي 
السعادة؟

يخرج أرنب صغير للقاء مخلوقات األنحاء المجاورة ويسألهم، 
"قولوا لي، ما هي السعادة؟ ". بالنسبة للزهرة، السعادة هي 
الشعور بأشعة الشمس حين تدفئ بتالتها بلطف. أما بالنسبة 

للبلوط الكبير فهي تكمن في الشعور بجمال الذات وعظمتها. 
وبالنسبة للطائر يشعر بها عندما يطير بحرية، أما الدب فيشعر 
بالسعادة حين يستمتع بأكل العسل ... بعد المناقشة مع حيوانات 

أخرى، سيتعلم األرنب مع أحد األطفال أن السعادة يمكن أن تتخذ 
أشكااًل عديدة

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الدانمركية

9782350671871 | 2020 | 32 pages 
 24,5x28,4 cm | 14.00 €

ايما روبيرت
لوبيير رومان 

وبالنسبة لك، ما هي السعادة؟

فيراسييلو لورا 
كوبيني أليس 

الحياة قائمة على اكتشافات 
ولقاءات وللوصول إليها يجب 

الخروج من البيت
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كتب للناشئة

 La naissance du printemps

والدة الربيع
تبدأ الحكاية قبل وصول البشر بوقت طويل، وحدها اآللهة كانت 
موجودة، وكان لدى كل من الجان والعفاريت واآللهة وأنصاف 

االلهة والجبابرة ...  قوة ومن بينها قوة الحورية أوريتي التي 
لديها القدرة على إضفاء األلوان على الحياة من خالل الرقصات 

واإليماءات. ومن بين هذه الكائنات اإللهية كان هناك أيًضا 
بورياس، الريح البرية الغاضبة التي ال يمكن السيطرة عليها. 

سوف يتقارب هذان الكائنان المختلفان للغاية ثم يخسران ثم 
يجدان بعضهما البعض ويتحابان

9782350671444 | 2019 | 32 pages 
 24,5x28,4 cm | 14.00 €

 La boîte à images : Les Toupouris (vol. 1)

صندوق الصور
التوبوري )الجزأ 1(التوبوري )الجزأ 1(

ذات يوم، يصل مستكشف إلى قرية توبوري التي تسكنها 
مخلوقات أسطورية تتكلم لغة فريدة من نوعها. وعندما يكتشف 
هناك مجوهرات الشيف توبوري الرائعة، يرغب المستكشف 

بالحصول على مثلها ويريه الشيف توبوري أين يجد الكثير من 
األحجار الكريمة الجميلة الشبيهة بمجوهراته: في الجزء العلوي 
من القمة الصخرية المهيبة حيث يعشش الطائر العظيم كرادو. 

ويخبره أيًضا بما عليه فعله للحصول على غنائمه. سيتعلم 
المستكشف درًسا صعًبا عندما يتبع هذه اإلرشادات ...

9782350671949 | 2019 | 36 pages 
 23x17,3 cm | 9.90 €

التوبوري

اسكوفييه ميكائيل 
بوردييه اليكسندر 

من النادر أن يكون المتوحش 
من نعتقده كذلك، هو من نريد 

اعتقاده كذلك

روكسان ماري غالييز
بويباريه ايريك 

حكاية أسطورية وقصة حب
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 Le roi radin

الملك البخيل
في هذا الصباح، نهض الحمار عند الفجر وسار باتجاه القرية 
والتقى بالدجاجة: "إلى أين أنت ذاهب، أيها الحمار؟ ". فيجيب 
الحمار قائالً: "سأذهب للتسوق من أجل الملك البخيل". وتعتقد 

الدجاجة أن البغل هو فقط من يمكنه القيام بمثل هذا العمل 
الروتيني على هذه الطرق الصعبة، تركب الدجاجة على ظهره 

مقابل بيضتين طازجتين. سيلتقيان بعد ذلك بالبطة والخنزير 
واألرنب، يركب الجميع مثل الدجاجة على ظهر الحمار الذي لم 

يكن غبًيا كما اعتقدوا ...

9782350671741 | 2019 | 32 pages 
 31x22 cm | 14.00 €

 Le magicien d'Os

ساحر العظام
توقف زواج األميرة رون واألمير لون فجأة رصاصة أصابت 

قلب األمير. فتتبع األميرة المنكوبة نصيحة أحد المنجمين وتطلب 
المساعدة من كائن شرير: ساحر العظام. يوافق هذا األخير على 
إنعاش لون شرط أن تبقى رون معه إلى األبد. بعد قبولها بذلك، 

تجد األميرة نفسها سجينة لدى الساحر وقصره الغريب. وفي يوم 
من األيام، يقرر لون يائسا أن يذهب ذات يوًم بحًثا عن حبيبته.

9782350671758 | 2019 | 118 pages 
 22x13 cm | 15.00 €

سانفوازان ايريك 
فرانشيسكو جيل 

قصة خيالية قوطية وحديثة 
وبنفس الوقت هي حزينة 

وتفاؤلية، باألبيض واألسود.

جانفييه سيدريك 
فيرغال مارلين 

ال يجب ابداً الوثوق بالمظاهر 
وال تحقير االخرين
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 Les chats Venturiers

القطط المغامرة
منذ قديم الزمان عرفت القطط بحبها للمغامرة والذهاب في 

رحالت استكشافية والعثور على الكنوز المفقودة أو استكشاف 
جميع القارات. بعد عدة رحالت، تأخذهم مغامرتهم الجديدة إلى 
مصر بحًثا عن قبر توتن شاتون، األكثر غموًضا بين الفراعنة. 

بمساعدة القط األستاذ نوبيس، سوف يكتشفان الهرم المفقود. 
لكنهما سيحاصران داخل المتاهة السوداء. هل سيجدان الكنز 

والمخرج؟ هذا ما سنعرفه في الجزأ الثاني والعشرين في السلسلة

9782350672045 | 2020 | 40 pages 
 20x15 cm | 8.50 €

 Les amoureux du livre

عشاق الكتاب
هو يعيش في الصفحة اليسرى. وتعيش هي في الصفحة اليمنى. 

هو شغوف بحبها وهي أيضا تعشقه. لكن أليس هناك مشكلة 
كبيرة؟ مشكلة كبيرة جداً جداً جدا ً؟ فهناك، بينها وبينه، توجد 

فجوة ال يمكن تجاوزها أو التغلب عليها: إنها غالف الكتاب! ال 
يبدو أنهما يعتقدان أن األمر سيء للغاية. لكن عندما نكون في 

حالة حب، يجب أن نتمكن من قضاء الوقت مع الحبيب، معانقته 
وتقبيله... فما الذي سيفعالنه ليتمكنا من االلتقاء ؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين االسبانية واإليطالية.

9782350671963 | 2020 | 40 pages 
 24x24 cm | 14.00 €

لورون فريديريك 

وحده القارئ يتمكن من 
جمعهما معاً، ألن الكتاب 

يحتوي على القليل من السحر

القطط الصغيرة

بالز دوناند  ستيفاني 
توريل صوفي 

كان يا ما كان قطتان صغيرتان 
ال تفتآن تبحثان عن مغامرات 

غير مسبوقة...
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كتب للناشئة

 Les surprenantes et extraordinaires 
aventures du baron de Münchhausen

مغامرات البارون 
مونشهاوزن 

المدهشة 
واالستثنائية

كانت حياة بارون مونشهاوزن مليئة باألحداث ! اكتشف كيف 
يمكنه التنكر في هيئة دب قطبي، واكتشف حربه ضد األتراك 
حين ركب قذيفة مدفعية، ورحلته البحرية على فرس البحر أو 

على سطح القمر حيث جرفه إعصار. وربما يخبرك بنفسه قصة 
لقاءه مع فولكان الذي كان في قلب بركان ...

9782350671017 | 2019 | 32 pages 
 24,5x28,4 cm | 14.00 €

 Les quatre saisons de Petit Renard

الفصول األربعة 
للثعلب الصغير

الجو بارد اليوم والثعلب الصغير نائم، لكن ندفة من الثلج تسقط 
على خطمه وتوقظه. وتمر الفصول ويلتقي الثعلب بشخص 
مثله تقريًبا: الثعلبة الصغيرة. وعندما ينتهي الشتاء، والربيع، 

والصيف، والخريف، يكون العام قد فات، ويكبر الثعلب الصغير 
كثيًرا.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين الكورية والصينية

9782350671666 | 2018 | 32 pages 
 24x24 cm | 13.00 €

الثعلب الصغير

غوني نيكوال 

الشتاء، الربيع، الصيف، 
الخريف، وأيضاً الشتاء: 

اكتشاف الفصول يساعدنا على 
أن نكبر!

R.E. RASPE من
بيير كروك اقتباس 
كومبي فيديريكو 

مغامرة مع الشخص األكثر 
بطولة وخياالً على االطالق !

www.balivernes.com  باليفيرن www.balivernes.com  باليفيرن
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Pierre Crooks : pcrooks@balivernes.com الحقوق في الخارج Pierre Crooks : pcrooks@balivernes.com الحقوق في الخارج

فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
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كتب للناشئة

 Monsieur Fée

السيد جني
السيد جني مختلف عن جنيات الغابة األخريات، فعندما يحاول 
تقليد جنية التقبيل التي تلسع مؤخرات العشاق فإنه يثير نوبات 
من الضحك وعندما يحاول أن يجعل الضمادات تظهر مثلما 
تفعل جنية الجروح، يحول األشجار إلى حلوى غزل البنات. 

يعتقد أنه ال يصلح لشيء، فيغادر إلى بلدة رمادية يشعر الجميع 
فيها بالحزن. وهناك، تجلب أخطاؤه األلوان على الجدران 

والضحكات على الوجوه. ففي نهاية األمر، قد يكون لدى السيد 
جني موهبة

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة اإلنكليزية )الواليات المتحدة(

9782350671567 | 2018 | 36 pages 
 24x24 cm | 13.00 €

 Mieux que dix fées

أفضل من عشر 
جنيات

تعال اقترب! سوف أقدم لك عشر جنيات، لكل واحدة موهبة 
خاصة بها. هناك جنية القبل التي تواسي الشخص الحزين، 
والجنية التي تحكي لك قصة في المساء، وتلك التي تعالج 
األوجاع البسيطة ... لكنك تعرف شخًصا يجمع كل مزايا 

الجنيات، وهو أفضل من عشر جنيات، هل يمكنك تخمين من 
يكون؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االيطالية

9782350671369 | 2017 | 32 pages 
 22x16,5 cm | 10.00 €

ماجور لينيا 
كاتي دوالنسي

جنية ! يا له من أمر رائع! 
عشر جنيات مًعا ، إنه ألمر 

مدهش! ومع ذلك ، هناك 
أفضل بكثير!

مورجان دي كادييه
بيجيه فلوريون 

هناك العديد من الجنيات : 
جنية المنازل وجنية الشجاعة 

وأخريات كثيرات. وهناك 
أيضا السيد جني.

www.balivernes.com  باليفيرن www.balivernes.com  باليفيرن
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كتب للناشئة

 Un ami

صديق
بيير يرغب بالحصول على حيوان أليف. فيسأله والده أي حيوان 

يريد؟ فيجيب بيير، فرس البحر! وعلى الفور يقوم والده ببناء 
غواصة وينطلقان الستكشاف قاع البحر من خالل حوض 

االستحمام. بعد اللقاء مع مخلوقات بحرية رائعة، يصالن إلى 
الحاجز المرجاني العظيم حيث تعيش فرسان البحر كعائالت. 
كيف يمكنه االختيار؟  فهو ال يريد أبدا سرقة طفل أو خطف 

والدي فرس بحر صغير! إذاً ما الذي يريده بيير بالضبط؟

9782350671734 | 2019 | 32 pages 
 24,5x28,4 cm | 14.00 €

 Oiseaux

طيور
كتاب مصور، فيه رسوم توضيحية مصنوعة من ملصقات 

أصلية ومالئمة لألطفال، يعرض الكلمات بطريقة متعددة اللغات 
)الفرنسية، واإلنجليزية واإلسبانية والعربية واليابانية والصينية 
واإلسبرنتو(. وبالتالي، فهو يشجع على اكتشاف العالم ولغات 

جديدة منذ سن مبكرة ولجميع القراء. ممتع أيًضا للعائالت 
المكونة من جنسيات مختلفة والراغبة في مساعدة األطفال على 

اكتشاف جذور أسرهم.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باالنكليزية )الواليات المتحدة(

9782350671840 | 2019 | 20 pages 
 17x17 cm | 9.00 €

كتب مصورة متعددة اللغات

ماهارا موتوميتسو 

لمزيد من االهتمام والكتشاف 
لغات العالم!

كريستوس
كوترو شارلوت 

قصة عن عالقتنا بالحيوانات 
وعن الصداقة

www.balivernes.com  باليفيرن www.balivernes.com  باليفيرن
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كتب للناشئة

 Une île sous la pluie

جزيرة تحت المطر
هناك جزيرة يهطل فيها المطر بشكل دائم، وتعيش فيها قطط 
مميزة للغاية. في يوم من األيام، يأتي هر مضحك عن طريق 
السباحة، فهوال يعرف استخدام المظلة أو السكين أو الشوكة، 

وال يتردد في القفز في برك الماء! تحاول قطط الجزيرة تعليمه 
التصرفات السليمة دون جدوى، فيطردونه نظراً الختالفه 

الشديد. لكن هطول المطر يتضاعف ويهدد بفيضان آت. فيحتاج 
القطط إلى مساعدة شخص يستطيع السباحة وال يخاف من 

الماء...

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

9782350671185 | 2015 | 40 pages 
 29,5x21 cm | 13.00 €

 Une histoire de contraires

قصة األضداد
هذا الصباح، كانت القطة مستيقظة تماًما بينما ال يزال الكلب 

يغط في النوم. هذه بداية لسلسلة من التناقضات بينهما، في 
القصة نرى القطة شجاعة والكلب خائفاً بعض الشيء، وعندما 
يطارد الكلب القطة سيكون أحدهما بطيًئا واآلخر سريًعا ! وبعد 
قلب المنزل رأًسا على عقب، سترغب القطة عند خروجهم منه 
باصطياد طائر، لكن لن يسير كل شيء كما هو مخطط له ...، 

فهل القط والكلب أعداء أم أصدقاء؟

RIGHTS SOLD
تم تشر العمل باللغة اإلنكليزية )الواليات المتحدة(

9782350671918 | 2020 | 32 pages 
 20x26 cm | 14.00 €

كوردا توليو 

كلمة واحدة في الصفحة 
اليسارية ونقيضتها في الصفحة 

المقابلة تسمحان برواية قصة 
هذا الكلب وهذه القطة.

مورغان دي كادييه
بيجيه فلوريون 

يوجد دائما لدى اآلخيرن أشياء 
يمكننا تعلمها منهم، حتى وإن 
كانوا مختلفين عنا وآتين من 

بعيد.

www.balivernes.com  باليفيرن www.balivernes.com  باليفيرن
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كتب للناشئة

 Cache-toi petite cuillère !

اختبئي أيتها 
الملعقة الصغيرة

إنها تنمو وتنمو تلك الخضروات، خضروات من الحديقة ... 
نحن نقطف ونقطف لنحضر منها طعاما. هيا استمتعي أيتها 

الملعقة الصغيرة ..! اقفزي إلى فمي!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين : االسبانية والكتالنية

9782203208490 | 2020 | 8 pages 
 15x15 cm | 12.00 €

 3 ,2 ,1… à l'école !

3،2،1 ... إلى 
المدرسة

جهز بوم هذا الصباح حقيبته المدرسية ووجبته الخفيفة وارتدى 
حذائه الجديد. كل شيء جاهز لعودته إلى الروضة ... رغم أنه 

لن يعود إال العام المقبل! لكن االنتظار لمدة عام طويل جًدا عندما 
تكون متحمًسا جًدا! فهو يرغب بشدة أن يكون إلى جانب جميع 

أصدقائه من الحيوانات الذين رجعوا إلى المدرسة لدرجة أنه 
يريد أن يراها بأم عينيه! وهكذا، يكتشف بوم مدرسة األرانب 

والضفادع والثعالب والدببة... الذين يتعلمون طوال اليوم الكتابة 
والعد والرسم، وممارسة الرياضة، وتناول الغداء، والقيلولة، 
والقراءة، وأكثر من ذلك بكثير! إنه ألبوم كبير وجميل يحتوي 

على آالف التفاصيل التي تستحق التأمل ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل في 12 لغة : اإلنكليزية، اإليطالية، التركية، 

التشيكية ...

9782203208582 | 2020 | 32 pages 
 29x36 cm | 15.95 €

ماريان دوبوك

ال تنتهي رغبات االستكشاف 
مع مدرسة جديدة في كل 

صفحة

كورالي سودو
كارولين دال أفا

أول سلسلة كتب تهدف 
لمساعدة األطفال على 

االستمتاع بوجباتهم

www.Casterman.com/Jeunesse  كاستيرمان www.Casterman.com/Jeunesse  كاستيرمان
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  Fabiana Angelini : f.angelini@Casterman.com الحقوق في الخارج 
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
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كتب للناشئة

 Dynamythes : 20 histoires mythologiques 
dont on parle sans le savoir

ديناميت
20 قصة أسطورية نتحدث عنها 20 قصة أسطورية نتحدث عنها 

باستمرار دون أن نعرفباستمرار دون أن نعرف
سرة الدنيا، سماع صوت الصدى، تجمد من الرهبة  ... هل 

تعرفون أن أصل العديد من التعبيرات اليومية مأخوذ من 
األساطير اليونانية. تقترح أنيليس هورتييه إزالة الغبار عن هذه 

األساطير قليالً، وروايتها بشكل مختلف، مع التذكير بمعنى 
التعبيرات. فتهيأوا لذلك حيث ستصبح قصة "صندوق باندورا" 

استجواًبا صعًبا لتحديد مسؤولية هذه الباندورا المسكينة، 
وسيتحدث "أطلس" عن نفسه على طريقة فنانة مشهورة في 

مقابلة على قمة الجبل، و"الذعر" كما لو كنا بصدد حوارات على 
الرصيف. تجتمع الحوريات واآللهة وجنراالت الحرب .... بين 

كوميديا وإثارة وقصيدة وأغنية ...  إنه جهد جبار لمؤلفة هذه 
المجموعة الفريدة!

9782203208827 | 2020 | 128 pages 
 22x29 cm | 12.90 €

 Cet enfant que j'aime infiniment

الطفل الذي أحبه 
بال حدود !

إعالن حب من أم إلى طفلها. "على كوكبنا، هناك قناديل البحر 
المسطحة، واألسماك المجهرية، والقطط اللطيفة جداً، والحشرات 
القارضة، والكالب اللطيفة، وربما حتى بعضاً من سكان المريخ 
... ومن بين كل هذه الكائنات الحية، هناك طفل، طفل أحبه بال 

حدود. أنا محظوظ حًقا ألن هذا الطفل، الذي أحبه بجنون، يتسلل 
في بعض الصباحات إلى سريري. يمكنه االستلقاء في أي مكان، 
في أرجوحة شبكية في بوليفيا، أو على شاطئ في بورما، أو في 

خيام في منغوليا ... لكنه يأتي في سريري، في غرفتي، رغم 
كبر الكوكب الهائل! "

9782203208445 | 2020 | 32 pages 
 17x21 cm | 5.95 €

لوفال كابوسين 
مود لو غرون

شحنة الحب األمومي عالية 
التركيز سترافق بحرص شديد 

نمو القراء الصغار

هورتييه أنيليز 
بيرو بونوا 

عندما تأخذ كاتبة روايات 
موهوبة األساطير منطلقاً لها... 

فتكون النتيجة براقة

www.Casterman.com/Jeunesse  كاستيرمان www.Casterman.com/Jeunesse  كاستيرمان
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كتب للناشئة

 La classe aux histoires

صف رواة 
القصص

في صف السيد بيرفلوت، يروي طفل كل صباح قصة لرفقائه. 
األمر بسيط، في هذا الفصل نحب القصص، حتى األكثر جنوًنا. 
وبما أن هؤالء األطفال يدعوون األطفال بروبروليت و كاستانيه 

و فويليس و رونشون و كرادو وكاشيه وكروك و مندارين و 
تاندر و فيلبو وميتو فإن كل واحد يرغب في سرد قصص مختلفة 

جًدا، اجلسوا، وافتحوا الكتاب واستمعوا إليهم ... ستضحكون 
كثيراً

9782203064355 | 2020 | 32 pages 
 29x36 cm | 15.90 €

 Je ne veux plus être un enfant !

ال أريد أن أكون 
طفالً بعد اآلن!

خطاب احتجاجي مضحك جداً لصبي صغير لديه خيال واسع 
وال يمكنه مسك لسانه. بليز ليس سعيداً وال يحب أن يكون 
طفالً! مثل البالغين، يريد أن يكون قادًرا على فعل ما يريد: 
قيادة السيارة وشرب الشمبانيا، والذهاب إلى المطاعم ودفع 

ثمن األشياء بأموال حقيقية. كما أنه لم يعد يريد أن ُيجبر 
على فعل أشياء معينة: مثل االلتزام بالنوم مبكًرا للذهاب إلى 

المدرسة، وباالستيقاظ، واالغتسال، والهدوء، والتهذيب واللطف 
والمشاركة، هذا ما يمكن قوله بشأنه.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االيطالية

9782203207431 | 2020 | 32 pages 
 20,2x26,2 cm | 13.90 €

بيريبي باتريسيت 
دوتيرتر شارل 

بطل شاب أخرق، محبوب، 
ويتعلق به جميع األطفال

ريمي شوروند
لورون سيمون

صف مختلف عن غيره، لدى 
أطفاله اآلالف من القصص 

ليحكوها
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كتب للناشئة

 La maison sans sommeil

البيت الذي ال نوم 
فيه

كان يعتقد أن قلبه سيتوقف. في الصدع، كانت األصابع تتحرك 
– أصابع بيضاء ليس لها أظفار، مثل الديدان، كانت تتلوى 
لإلمساك به من رقبته." انتقل بول، الطالب في اإلعدادية ذو 

األحد عشر 11 عاًما، إلى منزل جدرانه حجرية شاهقة باردة، 
بعيًدا عن أصدقائه القدامى. وبينما كان والداه منشغلين دوماً، 

شعر بول بالوحدة ...وبدأ يعاني في الليل من نوبات المشي أثناء 
النوم، وفي كل مرة يستيقظ ويجد نفسه في عمق المنزل، أمام 
باب القبو. لكن خلف هذا الباب يختبئ شيء مرعب يجعل كل 

التمديدات المائية تهتز وتخدش ما خلف الجدران ... من ينتظره 
يا ترى

9782203064553 | 2020 | 120 pages 
 14x19 cm | 5.95 €

 La jalousie, ça suffit !

كفى غيرة !
لماذا ال يلعب ابن آوى نيكو بالكرة مع ألفريد حمار العشب 

الطويل الوحشي، وجوني القرد المدمن على األلعاب البهلوانية؟ 
هل ألن اآلخرين ال يريدونه؟ أو ألنه ال يجرؤ على السؤال؟ 
يقرر نيكو الغيور والغاضب والمقهور، أن ينتقم منهم بسرقة 

الكرة! لكن في بعض األحيان يمكن لسؤال بسيط تطرحه تيريزا، 
الزرافة ذات العنق الطويل أن ينزع فتيل الصراع: "أال ترغب 

في االنتماء إلى مجموعتهم؟ أال يمكنك الذهاب إلخبارهم بما 
 يحدث معك؟ "

عندما تكون الغيرة قوية لدرجة أنها تصبح عنيفة، فمن المهم أن 
تتعلم التواصل بشكل مختلف!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين الصينية المبسطة والتركية.

9782203208506 | 2020 | 32 pages 
 19,5xc 42m | 10.90 €

التواصل الالعنفي

االدجيجي فيرجيني 
بيليسييه كارولين 

كاي الم

كتاب مصور جميل يلفت 
نظر اآلباء واألطفال ألهمية 

التواصل الالعنفي.

ماليويز بونوا 

مجموعة لهواة الشعور 
بالخوف من القراء
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كتب للناشئة

 La princesse qui pue qui pète

األميرة ذات 
الرائحة الكريهة

قشتالة ليست أميرة عادية، بل هي أميرة يزعجها اللون الوردي، 
وال يؤثر عليها وحيد القرن والقطط، تكره مشابك األزهار أو 
تطريز القلوب الصغيرة. ما تحبه هو رعاية خنازير المزارع 

ماثورين، وعندما يتسخ فستانها ونعالها الجميلة في الوحل 
والروث، ال تهتم فهي تعشق هذا. كانت هذه هي الحياة الجميلة 
بالنسبة لقشتالة... إلى اليوم الذي يطلب فيه الملك، والدها، أن 

تشرب جرعة...
قصة مؤثرة ونص لطيف، تدعمه رسوم توضيحية مضحكة ... 
حول موضوع ذو أهمية: القوة الالزمة لتكن حرا في اختيار من 

تكون

9782203208483 | 2020 | 32 pages 
 14,5x22 cm | 5.95 €

 La philosophie koala : Les pieds sur terre

فلسفة  كواال
األقدام على األرضاألقدام على األرض

في الجزء الثاني من العمل، يستمتع كواال وأوزو وكاميليون 
بتأمل جمال الطبيعة: والدة فراشة، والنجوم، وتنوع الحيوانات، 
ودورة الحياة النباتية وتحوالتها ...مراقباتهم ملؤها الطرافة حين 
يكتشفون فوائد البراز وكيف أن البالستيك المرمي في الطبيعة 

 يعد سما رهيبا.
تأمالت فلسفية بلمسات بيئية ذات بعد عالمي، والتي سيكون 

لها صدى مع تساؤالت واهتمامات تشغل جميع القراء الشباب. 
بقراءة هذه الجوهرة الحقيقية المليئة بالحساسية والفكاهة اللطيفة،  

لن يتمكن أي شخص من الكبار أو الصغار بالوقوف مكتوف 
األيدي.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الكورية

9782203136007 | 2020 | 80 pages 
 21 82xcm | 14.95 €

رودريغيز بياتريس 

شخصيات من الحيوانات 
المحببة تطرح أسئلة الحياة 

الكبيرة.

تيبي ماري 
مانيس تيري 

أميرة تفضل المزرعة على 
قاعة العرش، هي أيضاً أميرة 

حقيقية!
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كتب للناشئة

 Mulu

مولو
في عشيرة مولو الصغيرة، كان جميع األوالد الصغار يحدقون 

بشوق إلى رمح أبيهم، متطلعين بفارغ الصبر إلى الوصوال إلى 
سن الصيد. لكن ليس هذا هو حال مولو، فهو يصعد كل يوم 

النهر ليصل إلى منبعه ويدخل كهًفا قد ال يعرفه غيره. وهناك ينام 
دب ضخم! يأتي مولو إلى هذا المكان لتزيين الحجر بيديه وليقوم 

بالنقش بعظام أو بعصي، ويرسم الحيوانات التي يصطادها 
شعبه. ذات صباح، وجد مولو رمح والده بجوار فراشه، فعرف 

ما هو مطلوب منه فعله. لذلك يهرب خفية لالحتماء في كهفه 
السري مع الدب. لكن في الخارج، تنذر الغيوم بخطر قادم، 

وينذر الطقس بقدوم عاصفة رعدية.

9782203207530 | 2020 | 32 pages 
 29x22,3 cm | 14.95 €

 Mais à quoi sert la Tour Eiffel ?

ما هي الفائدة من 
برج ايفل؟

كان برج إيفل المعروف اليوم على نطاق واسع في جميع أنحاء 
العالم، موضوع الكثير من المناقشات في عام1889 عندما 

ظهرت آراء مختلفة حول فائدة مثل هذا الهيكل. ما فائدته؟ إنه 
ليس معبًدا وال كاتدرائية وال مسرًحا. حقائق غير منشورة حول 

برج إيف يتم عرضها في هذا الكتاب.

9782203181274 | 2020 | 64 pages 
 21,6x35,8 cm | 15.95 €سنوسي سمير 

توماس باس

وثائقي مختلف عن برج ايفل 
وأحداث عديدة وغير مسبوقة.

شاردان اليكساندر 
مين ناتالي 

اجتماع كاتبين كبيرين يجعلنا 
نرافقهم إلى ما قبل التاريخ
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

كتب للناشئة

 Votez Leloup !

صوتوا لـلولو
تقوم حيوانات المزرعة باختيار قائد جديد لهم، وجرت العادة 
أن يتقدم للترشيح سكان المزرعة. ومنهم بيير كوشون، الذي 
يطمح بالحصول على مزيد من الطين للجميع، وأيضا جان 

بوليت التي تدافع عن الحق في عدم وضع البيض، أو األخوين 
سوري، اللذين يطرحان كموضوع رئيسي الجبنة. إأل أن حيوانا 
غير معروف من قبل الجميع يلفت االنتباه هذا العام وهو باسكال 
لولو. لولو جذاب ولطيف، خفيف الظل يمزح باستمرار ويعد بأن 

يكون صديًقا للجميع من سيكون القائد الجديد برأيك ؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بأربع لغات : الصينية المبسطة )كوتون تري(، 

الكورية )داريم بوبليشينغ(، االيطالية )كوكول بوكس(، اإلسبانية 
)باناميريكانا(

9782203153233 | 2020 | 40 pages 
 23,1 x27,2 cm | 13.90 €

 Plein plein plein d'objets dans ma maison

الكثير من األشياء 
في منزلي

نجد في هذا المجلد الجديد من سلسلة الكثير الكثير الكثير العديد 
من أغراض الحياة اليومية ومن المفاجآت التي ربما لم تسمع بها 
من قبل ! يرافق عرض كل غرفة من غرف المنزل نص غريب 
يحتوي على الكثير من النكات ! يعتبر المجلد طريقة رائعة لتعلم 

أسماء األغراض في المنزل.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة اإلسبانية واللغة الكتالونية

9782203208575 | 2020 | 20 pages 
 28,6x37,8 cm | 15.90 €

الكثير الكثير الكثير

غابرييل الكسندرا 
بيالىسكي كلوديا 

سلسلة جديدة لمساعدة 
األطفال على اكتشاف العالم، 

والحيوانات، والمدينة، 
والرياضة ...

كالي دافيد 
كالفليه ماجالي 

انتخابات في مزرعة 
الحيوانات…حكاية خرافية 

شائكة

www.Casterman.com/Jeunesse  كاستيرمان www.Casterman.com/Jeunesse  كاستيرمان
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   Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com الحقوق في الخارج 
Sylvie Guillot : S.Guillot@groupemediadiffusion.com التصدير
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

كتب للناشئة

 La plus belle crotte du monde

أجمل براز في 
العالم

في مكان ما في الغابة، يتساءل الفأر والسنجاب من هو صاحب 
اجمل براز في العالم. لكن الفكرة التي بدأت كمنافسة بين 

األصدقاء سرعان ما يتتحول إلى معركة غير مسبوقة. ويبقى 
السؤال: من هو صاحب أجمل براز في العالم؟

 ليتل أوربان 2020 | 9782374083087 
32 pages |  21,8x30 cm | 15.90 €

 À la recherche du petit Chaperon Rouge

بحثا عن ذات 
الرداء األحمر

تأخرت ذات الرداء األحمر الصغيرة، انتظرت وقتا طويال، 
لكن الوقت بدأ ينفذ ويجب أن تغادر لموعدها، وتأخذ معها سلتها 

الكبيرة ذات المنديل األحمر واألبيض. عبرت الفتاة الصغيرة 
بالد القصص، من القرية إلى الغابة، مرورا بالنهر ووصوال إلى 
القلعة. فكانت الفرصة المثالية لمقابلة أكثر من خمسين شخصية 

من حكايات غريم وبيروولت وأندرسن

RIGHTS SOLD
نشر باللغة الكورية

 ليتل أوربان 2020 | 9782374080086  
28 pages |  33x42,7 cm | 19.50 €

برون-كوسم نادين 
بوانيونيك مورين 

قصة ابحث وجد حول حكايات 
غريم وبيروولت وأندرسن

بافلينكو ماري 
كاميل الفوا

احتفال ملتزم بالطبيعة وجمالها 
الذي ال يمكن إنكاره، وتذكير 

بأن اإلنسان غالًبا يمكن أن هو 
األقل جمااًل منها

 /http://www.mediatoon-foreignrights.com دارغو لو لومبار /http://www.mediatoon-foreignrights.com دارغو لو لومبار
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   Emilie Vedis : Emilie.Vedis@mediatoon.com الحقوق في الخارج 
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
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كتب للناشئة

 Mon petit coin de paradis

قطعي الصغيرة 
من الجنة

لو كنت خنزيًرا، لكانت قطعة السماء الصغيرة الخاصة بي 
عبارة عن بركة عمالقة من الرخام األبيض مليئة بالمياه النقية. 

ولو كنت بطريًقا، فستكون قطعة الجنة الصغيرة الخاصة بي 
عبارة عن مصنع آيس كريم أصنعها فيه بنكهة السمك المقرمش! 
لكنني لست كل ذلك، فأنا كما أنا، وقطعة الجنة الصغيرة الخاصة 

بي ... هي أنت

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة اإلنكليزية

 ليتل أوربان 2020 | 9782374081717  
30 pages |  24x30,7 cm | 14.50 €

 Maverick, ville magique : 
 Mystères et boules d'ampoule

مافريك، المدينة 
الساحرة

أسرار ولمبات كروية الشكلأسرار ولمبات كروية الشكل
يذهب والدا أنسيلم في إجازة ... بدونه ! سيبقى مع خالته الغريبة 
أولغا في قرية صغيرة تقع بعيدا جدا. ولكن عندما تقرر آنا الفتاة 

الصغيرة المضطربة للغاية اصطحاب أنسيلم إلى بلدة مافريك 
الصغيرة، تأخذ األمور منعطًفا غير متوقع والحقيقة هي أن 

مافريك ليست مدينة صغيرة عادية. إنها مدينة فيها سحر وكل 
ما نتخيله يصبح حقيقًيا، يحكمها طاغية متعطش للسلطة على 

األرض، يلقي تعاويذ قوية ويفرض حظر تجول غير عادل على 
سكانها. مرحبا بكم في مافريك.

 ليتل أوربان 2020 | 9782374083292 
296 pages |  13,8x19,2 cm | 12.90 €

مافريك

سوليمان ايغلونتين 

في هذا العمل تفتح المغامرة  
الباب لعالم مليئ بالسحر 

واأللغاز

بارو

ألبوم رقيق ومؤثر بقصصه 
الصغيرةالفائقة الروعة 

)وبأشخاصه( التي نحبها 
كثيًرا.

كل ذلك، فأنا كما أنا، وقطعة الجنة الصغيرة كل ذلك، فأنا كما أنا، وقطعة الجنة الصغيرة  /http://www.mediatoon-foreignrights.com دارغو لو لومبار /http://www.mediatoon-foreignrights.com دارغو لو لومبار
الخاصة بي ... هي أنتالخاصة بي ... هي أنت
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
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كتب للناشئة

 Cache cache lapins

لعبة االختباء 
والبحث عن 

األرانب
في أحد األيام ، اقترب ذئب جائع من الجحر وقال غرينغاليه لقد 
جئت أل كلك -تأكلني؟ يالك من بزرة كبيرة ! أحاب األب الب: 

عليك اإلمساك بي أوال. حكاية من أصل ياباني في مجموعة 
"أقدام صغيرة"، حيث تحول عائلة من األرانب ذئًبا إلى حيوان 

يكاد يفقد عقله.

9782278100040 | 2020 | 24 pages 
 24x23 cm | 12.50 €

 Barnabé soigne la planète

برنابي  يعالج 
األرض

في صباح أحد األيام، عندما أعلن في الراديو أن الكوكب 
مريض، خرج بارنابي ابن العرس الذي البعمل كطبيب، خرج 
من جحره وركض مصمما االنضمام إلى أصدقائه كونستانس 

السلحفاة وكلير الخلد. هوبوبوب! الحالة طارئة، افتحوا الطريق 
لهم ليمروا. هوبوبوب ! سوف يعتنون بالكوكب. عنوان ثاٍن 

يحافظ فيه على النكهة التي وجدناها في العمل األول مع 
شخصيات حيوانات ساذجة ومحبوبة،مغامرات، تضامن، فكاهة، 

ورسوم توضيحية مليئة بالدهاء عرض للوعي البيئي بشكل 
يتناسب مع األطفال.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بخمس لغات : االسبانية،الكاتالونية والباسكية، 

الصينية المبسطة واإليطالية.

9782278097906 | 2020 | 32 pages 
 22x17 cm | 10.90 €

بيزويم جيل 
رودرغيس بياتريس 

مهمة جديدة لبرنابي وصديقيه: 
معالجة األرض

كيفيه كريستسن 
رودريغيز بياتريس 

حكاية تحتوي على الدهاء 
والخديعة للضحك وللخوف، 

وللهروب من  الشعور 
بالخوف من الذئب.

/http://didier-jeunesse.com  ديدييه للناشئة /http://didier-jeunesse.com  ديدييه للناشئة
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كتب للناشئة

 Comme on s'aime

كما نحب بعضنا
عندما ألتصق بك يا عزيزي وأنفي مخفي في فروك، أشعر 

وكأنني حبة بندق في الشوكوالتة. نحن محظوظون رغم كل 
 شيء... انظر كم نحب بعضنا البعض؟

ألبوم مفعم بكل ما هو حساس حول موضوع أساسي، سيصبح 
من أهم ما يوجد في الكتالوج.

9782278097982 | 2020 | 32 pages 
 22x26 cm | 12.90 €

 Chouchou Balourd

المغفل المفضل
هل تعرف المغفل المفضل ؟ إنه من ألطف المخلوقات، 

يفقدهذا المخلوق كل ما تقدمنا في العمل،فمه، وأنفه، ووجنتيه، 
وبطنه. كتاب مفرح مصنوع من الكرتون يعزف على الكلمات 
واألصوات عزفا مناسبا للطفل. فيه لعب في مجال اللغة بروح 

الدعابة والخفة، نتعلم من خالله مفردات جسم اإلنسان.

9782278100156 | 2020 | 32 pages 
 15x21 cm | 9.50 €

ايدوارد مونسو

عندما نعرف المعفل المفضل، 
فإننا نحبه إلى األبد !

ماري سابين روجيه
روزميري شوجاي

اعتراف رائع بالحب من فتاة 
صغيرة لدبها اللعبة. 

/http://didier-jeunesse.com  ديدييه للناشئة /http://didier-jeunesse.com  ديدييه للناشئة
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كتب للناشئة

 Doux dodo

أحالم ناعمة
على الوجه الملون من الكتاب، سيستمتع األطفال بالتعرف على 

الحيوانات، ومراقبة طقوسهم المسائية الصغيرة، وتمني ليلة 
سعيدة لهم ... جميعهم لطفاء جدا : الدب، والكتاكيت، والضفادع، 

 واألرانب الصغيرة، والقنافذ، والفئران الصغيرة!
وعلى الوجه اآلخر، تتكشف المناظر الطبيعية باألبيض 

واألسود،  يدعمها لون أصفر مضيء مع بعض نقاط ملونة. هذا 
الخيار الملون يسمح بجلب األطفال إلى لعبة ممتعة من الغميضة. 

الكتاب محفوظ في علبة جميلة.

9782278100101 | 2020 | 12 pages 
 16x16 cm | 9.50 €

 Comptines et berceuses de Vanille :  
Des rives de l'Afrique aux îles  

de l'océan indien

أغاني وتهويدات 
لألطفال بنكهة 

الفانيليا
من شواطئ إفريقيا إلى جزر من شواطئ إفريقيا إلى جزر 

المحيط الهنديالمحيط الهندي
تقدم أدوات وترتيبات جان كريستوف هواراو رحلة موسيقية 

ممتعة على إيقاع اآلالت التقليدية : فاليها،  كايامب من جزرية 
رييونيون، بوبري، كابوسي، رولور، رافان موريسي، نزيندزي 

وغامبوسي من جزر القمر ...عرضت ماغالي اتيوغبيه 
مجموعة األغاني هذه بكل سخاء وسذاجة جميلة يميزان عالمها 

الغرافيكي، حيث تقدم للقراء صوراً ملونة ومفعمة بالحيوية.

RIGHTS SOLD
نشر باللغة اإلنكليزية

9782278091348 | 2020 | 60 pages 
 27x27 cm | 24.90 €

سوسنا نتالي 
جان كريستوف هوارو

اتيوغبيه ماغالي 

52أغنية وتهويدة لألطفال 
من شواطئ إفريقيا إلى جزر 
المحيط الهندي، حيث تعكس 

الموسيقى المختلطة تاريخ 
الشعوب

اودريسييه سيسيل 

كتاب على شكل أكورديون 
يشارك مع الصغار من 

األطفال، وعرض للعديد من 
الحيوانات والمناظر الطبيعية 

لالكتشاف.
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 Groléfant & Tit'Souris (Tome 2) :  
La vie à deux

جروليفانت 
 وتيتسوري
) الجزأ 2(

الحياة مع شخص آخرالحياة مع شخص آخر
ذات يوم التقى فيل كبير وفأر صغير ووجد كل منهما في لقاء 

اآلخر راحته. فاستقر كل من جروليفانت وتيتسوري  وبدأ 
 االثنان باالستمتاع بفرحة العيش مًعا.

حكايات صغيرة وبسيطة ومضحكة جدا، من خالل اسكتشافات 
لطيفة وحلوة في مواقف مضحكة، تثير أسئلة فلسفية بشكل غير 

مباشر، وتقدم  نظرة عن االختالف، وإرادة الصواب  وتقبل 
اآلخر ...

9782278097791 | 2020 | 48 pages 
 21x29 cm | 12.90 €

 Familles

عائالت
األسرة كالعش وكالجحر الذي نمكث فيه. في بعض األحيان 

تتكون من شخصين أو ثالثة وأحياًنا تكون كبيرة جدا. قد يكون 
ذلك مع أبوين أو أمين وأحياًنا تكون ذكرى في القلب، كما قد 
تكون هدية أتت من مكان آخر، في هذا األلبوم المطبوع على 

ورق أوفست جميل مخصص لجميع العائالت التي ولدت يوًما 
في رحم ما أو في قلب ما.

9782278097968 | 2020 | 24 pages 
 18x22 cm | 10.90 €

جورجيت

في الحياة ، هناك العديد من 
الطرق المختلفة التي يمكنك من 

خاللها تكوين أسرة بالحب.

جروليفانت وتيتسوري

ديلي بيير 
رونان بادل

قصة مصورة مليئة بالفكاهة 
ولحظات مفعمة بالرقة
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 La fée sous mon lit

الجنية الموجودة 
تحت سريري

ليس باألمر الهين ! يجب بناء منزل شتوي لملك الغابة، ودعوة 
وحيد القرن لشرب الشاي، وبناء فرقاطة للقراصنة، وإعداد حمام 

التنين في نهاية اليوم، المنزل بأكمله في حالة فوضى. لحسن 
 الحظ، سيساعدني الجميع في الترتيب، حتى والدي!

ألبوم يحتوي على لوحات فيها مخلوقات خيالية، قصة بعيدة 
المنال ستكشف عن العديد من المفاجآت.

9782278097807 | 2020 | 48 pages 
 24x21 cm | 13.90 €

 Je découvre Vivaldi

التعرف على 
أعمال فيفالدي

يعرض العمل : قطعتين موسيقيتين من الفصول األربعة )الشتاء 
والربيع(، كونشرتو الفلوت، كونشرتو المزمار وكونشيرتو 

التشيلو العنوان السادس من سلسلة الكتب الصوتية "الموسيقى 
الكالسيكية" المحبذ لصفاته المرئية والصوتية.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة األلمانية

9782278100217 | 2020 | 14 pages 
 19x15 cm | 11.90 €

رونون ديلفين 

أول اكتشاف لعمل المؤلف 
الموسيقي اإليطالي العظيم 
أنطونيو فيفالدي، والذي تم 

تقديمه بشكل رائع ودقيق من 
قبل دلفين رينون.

بونيه روزاليند 

تعيش جنية تحت سريري  
وهي اليوم مريضة وطلبت 

مني استبدالها ...
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 Ours et les choses

الدب واألشياء
مع كل انحناءة لرأسه وظهره، يمألها مراًرا وتكراًرا. ال يمكنه 
رؤية أي شيء، وال سماع أي شيء، وال حتى العاصفة القادمة. 

لحسن الحظ، سينقذه طائر القبرة وصراخه من العاصفة ومن 
العمى عمل غني بالشعر الطفولي، يتناول موضوعي االستهالك 
المفرط والمادية ببراعة كبيرة. أنتج اندريه بريجون هذا األلبوم 
بالكامل على شكل نقش لينوكات في عمل بارع يجمع بين القوة 

والرقة.

9782278097937 | 2020 | 32 pages 
 22x26 cm | 13.90 €

 Le portrait du lapin

صورة األرنب
لحسن الحظ ، صديقه كوشون خبير ونصحه بالذهاب إلى 

"غاليري دان" حيث ُتعرض أعمال السيد رونار العظيم. قرر 
هذا األخير رسم صورة األرنب الذي شعر بخيبة األمل عندما 
رأى النتيجة... وقال انه ال يرى شيئا ! ولكن األمر مستحيل، 
فاألصدقاء يمدحونه على فكرة اللوحة الجميلة. تكشف بيلين، 

في نهاية األمر السر لألرنب الماكر الذي سيلعب دور المحتال! 
قصة خيالية غنية بالنغمات ومراجع الفن.

9782278097777 | 2020 | 36 pages 
 27x30 cm | 14.90 €

تريديز ايمانويل 
جاكو ديلفين 

يبحث أرنب عن رسام لرسم 
صورته لكي يتمكن من التقرب 

من إحدى الحسنوات ... 
فيكتشف عالم الفن الغريب.

بريجون اندريه 

في ما مضى كان شكل الدب 
يبدو جميال. لكن منذ أن وجد 

عربة، تغير كل شيء ...
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 Petits bruits du soir

أصوات المساء 
الصغيرة

عبر المقطوعات الموسيقية األصلية لماتيو برويال ندخل في 
عمق أجواء رائعة في نهاية اليوم، "عند الغسق". تتحرك الطبيعة 

ويتحرك الطفل أيضا ليهدئان بعد ذلك. خمس شرائح صوتية 
لالستماع إلى أصوات الطبيعة الصغيرة في المساء، هذا الكتاب 
الصوتي اآلسر هو جزء من مجموعة جديدة مخصصة لألطفال 

من عمر 3 أشهر

9782278100200 | 2020 | 14 pages 
 19x15 cm | 11.90 €

 Petits bruits du matin

أصوات الصباح 
الصغيرة

تتخطى المؤلفات الموسيقية األصلية لماتيو برويال المؤثرات 
الصوتية وتدخلنا في عمق بيئة صوتية صباحية غنية ومرحبة. 

تستيقظ الطبيعة ويستيقظ الطفل، ويتمددان ويثرثران معا.
خمس شرائح صوتية لالستماع إلى أصوات الطبيعة الصغيرة 

في الصباح.
كتاب صوتي مغلف ومريح جدا، هو جزء من مجموعة جديدة 

مخصصة لألطفال من عمر 3 أشهر.

9782278089611 | 2020 | 14 pages 
 19x15 cm | 11.90 €

أصوات الطبيعة الصغيرة

برويال ماتيو 
ليزا زوردان

هل تسمع أصوات الطيور 
تغرد، وتيار الماء يجري في 

الجدول وصحوة الطبيعة؟ إنها 
موسيقى الصباح الباكر...

أصوات الطبيعة الصغيرة

برويال ماتيو 
ليزا زوردان

هل تسمع الريح داخل القصب 
و صوت الضفادع بجانب 

الماء، وصوت العاصفة وكل 
الحيوانات؟ إنها موسيقى 

المساء الصغيرة ...
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 Poucette

ثومبيلينا
هنا في الزهرة، ترى المرأة فتاة صغيرة ال يزيد طولها عن 

عرض اإلصبع. إنه أمر ال يصدق أن تبدأ الفتاة الزهرة بالكالم 
بسرعة كبيرة، لتقول شيئا مهما كيفما بدت أحالمي، عمالقة 

كانت أو ال، فستكون عالية لدرجة أن النجوم ستسمع عنها ومع 
أن كارل نوراك ظل مخلصا لدوافع القصة، إال أنه ينحرف بعيداً 
عنها ليجعل من بوسيت أكثر ثقة بنفسها، ال تتردد في التصرف 

وإبداء الرأي.
يعطي األلبوم الكبير، قدرا كبيرا من األهمية للوحات وديكورات 

كلير كاستولد المبهرة.

9782278100125 | 2020 | 40 pages 
 29x29 cm | 15.90 €

 Pompon gardien de phare

بومبون حارس 
المنارة

استقر بومبون حارس المنارة وكلبه كريفيت بين البر والبحر بعد 
أن أبحرا في جميع المحيطات، ليصبحا حراسا للمنارة. وكانا 

دائماً مواظبين على عملهم سواء في أيام السماء الصافية الزرقاء 
كزرقة البحر أو أيام الطقس الرمادي،  لكن اآلن تم تركيب 

الكهرباء في المنارة ... لحسن الحظ احتفظا ببعض األحالم في 
 زجاجة تمكنهما من متابعة مسيرتهما بتجديد نفسيهما!

توقع هنا ليتيسيا لو سو ألبومها الثاني كمؤلفة ورسامة حيث نجد 
عالمها الغرافيكي واأللوان الجريئة الـتي تستخدمها.

9782278097838 | 2020 | 32 pages 
 21x29 cm | 13.90 €

لوسو ليتيسا 

نص مليء بالقوافي تتخللها لغة 
منمقة تليق بالكابتن هادوك!

كارل نوراك
كلير دي غايتولد

أعاد كارل نوراك كتابة هذه 
الحكاية التعليمية الجميلة جداً 

بأسلوبه الخاص لمساعدة 
الفتيات على التحرر.
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كتب للناشئة

 Sous le soleil de Paris

تحت شمس 
باريس

خالل العصر الجميل عصر بدايات القرن العشرين، على 
ضفاف نهر السين في باريس، رسم رسام على قماش لوحته 

شمسا زرقاء، زرقاء مثل السعادة والحرية التي يشعر بها أثناء 
الرسم، مضحكة هي هذه اللوحة! فهي ستنتقل من يد إلى يد، 

من مالك معرض إلى تاجر سلع مستعملة، من محب للفن إلى 
عالم، وستتنقل عبر باريس وسيتم مرة بعد مرة، االستهزاء بها 

واالستخفاف بها والتخلي عنها ووضعها ضمن أطار وسرقتها... 
ليتم االحتفال بها أخيًرا في المتحف.

تم نشر العمل باللغة الكورية

9782278097869 | 2021 | 32 pages 
 22x29 cm | 12.90 €

 Qui s'est bien brossé les dents ?

من نظف أسنانه 
بشكل جيد؟

هل غسل األمير أسنانه جيداً؟ آه ال لم يفعل حكاية في عرض 
رائع من الصور، تلتقي فيها شخصيات الحكايات المعروفة جيًدا 
لألطفال الصغار، فقد تواعدوا ليجتمعوا بمالبس النوم. ال يوجد 

أحد للحاق باآلخر: ونظرا ألن أسنانهم مليئة باألوساخ، فمن 
الواضح أنه لم ينظف أحد أسنانه بالفرشاة ! وأنت ماذا عنك؟

عالم مليء بالحيوية وروح الدعابة مع نص غنائي مثالي للقراءة 
بصوت عاٍل.

9782278100064 | 2020 | 32 pages 
 15 x21 cm | 9.50 €

بيجيل كريستين 
ديستور كريستين 

هل غسل األمير أسنانه جيداً؟ 
آه ال لم يفعل!

باتو ايريك 

ألبوم مبهر عن المصير الرائع 
للوحة، نكتشف فيه فنانا اختار 

رسم شمس زرقاء.

/http://didier-jeunesse.com  ديدييه للناشئة /http://didier-jeunesse.com  ديدييه للناشئة
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
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كتب للناشئة

 Un très beau jour

يوم جميل جدا
استحضار مؤثر لحياة الطفل في بطن أمه، ودعوة الكتشاف 

 العالم الخارجي، مع متعة الشعور والحلم ... 
ألبوم مؤثر وعالمي يحتوي على رسوم توضيحية حساسة 

 وشاعرية من تأليف الموهوبة جوديث جويفير. 
كلمات نقدمها للطفل الذي لم يولد بعد، للطفل المولود حديًثا، 

للطفل األكبر سًنا بقليل والذي سيعجبه جدا إخباره عن حياته من 
قبل ...

9782278097975 | 2020 | 24 pages 
 25x25 cm | 14.90 €

 Un nouveau printemps pour Pépé Ours

ربيع جديد للدب 
الجد

مثل كل ربيع، تذهب الدبة الصغيرة إلى جدها الذي تعيش معه 
دائًما مغامرات! لكن هذا العام، وخالل رحلتهما التقليدية في 

البحث عن العسل، لم يبدو الدب الجد شديد الحماسة...إال أنه ال 
مجال للتراجع من أجل الدبة الصغيرة. ففي هذه المرة سيكون 

عليها هي فك خلية النحل.
إنها قصة عطاء بين عمرين يتفقان مع بعضهما، يكمن فيها 

السؤال الذي يطرحه األطفال عن الشيخوخة، وهو ما تتناوله 
إيلودي باالندراس هنا بكثير من البراعة والرقة. 

9782278097814 | 2020 | 36 pages 
 22x30 cm | 13.90 €

باالندراس ايلودي 

بينما يتقدم الدب الجد بيبي في 
السن، يكبر الدب الصغير، لن 
يتمكن الجد من تسلق األشجار 
بينما سيقوم اآلخر بذلك للمرة 

األولى!

بانسيت ماري فرانس 
غيفييه جوديت 

ألبوم يفيض بالحنان واإلنسانية 
الستقبال طفل على وشك 

القدوم إلى الحياة

 moc.essenuej-reidid//:ptth/ ديدييه للناشئة moc.essenuej-reidid//:ptth/ ديدييه للناشئة
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كتب للناشئة

 Ces arbres qui font nos forêts

األشجار التي 
تتكون منها 

غاباتنا
تضج الغابة بالحياة، سواء كانت استوائية أو رطبة أو معتدلة : 

ففي األعلى، تسكنها الحيوانات الطائرة؛ وفي األسفل، استعمرت
الطوابق السفلية من قبل من يقومون بإعادة التدوير ... هناك 
الكثير الكتشافه فمن خالل الغوص في قلب الغابات، يكتشف 
القارئ تنوع البيئات حول العالم ويدرك مدى هشاشة توازنها.

9782352632917 | 2020 | 40 pages 
 27x21 cm | 13.50 €

 100 % connecté :  
Le cerveau et les neurones

متصلون 100%
الدماغ والنوروناتالدماغ والنورونات

الدماغ لين جدا ومجعلك، محمي في صندوق الجمجمة. يسمح 
للرئتين بالعمل بشكل دائم وحتى أثناء النوم، للرئتين، وللذاكرة 

أيضا، كما يمككنا من شم الروائح بفضل الشبكة العصبية. هناك 
ترابط كبير بين العضالت واألعضاء في جميع أنحاء الجسم، 
فهم يعالجون وينقلون المعلومات عبر الحبل الشوكي. كيف ؟ 

بإشارة كهربائية.

9782352632481 | 2019 | 40 pages 
 19x29 cm | 13.50 €

ماتيفيه ايريك 
شيربيه سباستيان 

الدماغ قبطان الجسد، فهو من 
يحلل ويتخذ القرارات. 

غراندمان ايمانويل 
مازيي كابوسين 

تفتح الغابة أغصانها لنا

www.editionsduricochet.com  منشورات ريكوشيه www.editionsduricochet.com  منشورات ريكوشيه
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كتب للناشئة

 Énergies, circulez ! : Le système des 
méridiens

جريان الطاقات في 
الجسم !

نظام الزوالنظام الزوال
يتكون جسمنا من عظام وعضالت وشرايين ... يؤدي كل عضو 

فيه دوره. تجري فيه أيًضا طاقة حيوية يسميها الصينيون كي، 
مسالك دورانها هي خطوط الطول. وهي طاقة تجري كما في 

الطبيعة. كل خط زوال مرتبط بعضو، يمده بالطاقة ويكون فعاال 
على صحتنا وعواطفنا.

9782352632849 | 2020 | 40 pages 
 19x29 cm | 13.50 €

 Dans mon petit jardin

في حديقتي 
الصغيرة

في البداية، قم بإعداد التربة: وللقيام بذلك، عليك أن تحفر وتقلب 
التربة، فاالهتمام بالحديقة عمل يتطلب مجهودا ! وفي المرحلة 

الثانية تزرع وتسقي بالماء، فمن الممتع جدا أن ترش قدميك 
بالماء! يتم اختيار النباتات بعناية: القطيفة والبقدونس البعاد 
حشرات المن. لكن من هو الخيار؟ النمل، ديدان األرض.

9782352632764 | 2020 | 36 pages 
 30x30 cm | 16.00 €ماجور لينيا 

بوليه كليمونس 

قال لي جدي : " جهزت لك 
قطعة في حديقتي ، ارزع فيها 

ما شئت"

لوفاسور بيير 
شيبريه سيباستيان 

اكتشف نظام الزوال!

www.editionsduricochet.com  منشورات ريكوشيه www.editionsduricochet.com  منشورات ريكوشيه
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كتب للناشئة

 Je jardine les pieds sur Terre

أهتم بحديقتي 
وقدماي على 

األرض
مشط لألرض، مرشة للسقي ومجرفة. ال يتطلب األمر الكثير 
لتتعلم البستنة ! يلزمك أن تتعرف على األرض وأن تفهم كيفية 

عمل الطبيعة، ومعرفة كيف تجهز السماد الخاص بك، وزراعة 
النباتات التي تحب بعضها البعض، وتنظيم معركة بيئية ضد 

حشرات المن ...
في هذا العمل تسبق كل نشاط من األنشطة الستة عشر خلفية 

علمية )"الطبيعة تلهمنا ..."(:حيث نتعرف أيضا إلى كيفية عمل 
التمثيل الضوئي، ودور األعشاب الضارة.

9782352632696 | 2019 | 40 pages 
 22x25,5 cm | 13.50 €

 Je bricole les pieds sur Terre

أقوم ببعض 
األشغال وقدماي 

على األرض
قطع من الكرتون، خيوط من الصوف، أغصان، شرائط، 

سدادات ... ال ترميها! يمكن أن تصنع منها أرجوحة للدمى، 
وقالدة فاخرة، ومرآًبا صغيًرا للسيارات ...يعد صنع شيء ما من 

المواد المعاد تدويرها  فرصة لمعرفة كيفية صنعها والتخلص 
التام من النفايات. ومن خالل شرح 51 نشاطاً خطوة بخطوة، 
سيتعلم األطفال )من الصغار إلى األذكياء الخارقين( كيف يتم 
صنع المواد المستخدمة، ومن أين تأتي، وما هو خط إنتاجهم، 

وبطبيعة الحال أكثر الطرق البيئية الختيارهم!

9782352632887 | 2020 | 40 pages 
 22x25,5 cm | 13.50 €

ليفيك كلير  آن 
غوني نيكوالس 

هل تعرف ما هي إعادة 
التدوير؟

أعرف ما طبيعة الذي أتناوله

ليكروارت ماري 
غوني نيكوالس 

على مدار المواسم، قم بإنشاء 
"حديقتك" على قطعة أرض 
أو على الشرفة ، واجعل من 

الطبيعة حليًفا!

www.editionsduricochet.com  منشورات ريكوشيه www.editionsduricochet.com  منشورات ريكوشيه
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كتب للناشئة

 La P'tite Nuit

الليلة الصغيرة
تشرق الشمس فوق الحديقة في كل صباح، وفي كل ليلة تغرب 

عن الجانب اآلخر، بعض الحيوانات تأوي للنوم، والبعض اآلخر 
يستيقظ بمجرد حلول الظالم. بالنسبة للسيدة الدودة المتوهجة، 

حان الوقت اآلن لتضيء بطنها لجذب السيد إليها. أما بالنسبة لكل 
من البومة، الخنزير البري، القنفذ أو الخفافيش، فإن سواد الليل 

مناسب جدا للصيد. 

9782352632924 | 2020 | 32 pages 
 19x19 cm | 9.50 €

 La Guitare star

الغيتار النجم
جسم بيضاوي مجوف، مشدود من المنتصف، سمع دائري، 

محاط بوردة وعنق طويل يعلوه رأس مزود بمفاتيح وستة أوتار 
 ... إنه الغيتار الصوتي !

كيف تهتز األوتار ؟ كيف تختارالخشب المناسب ؟ كيف يعمل 
صانع األدوات الوترية؟ ماذا عن الغيتار الكهربائي؟

9782352632894 | 2020 | 40 pages 
 21x27 cm | 13.50 €

لورينت فرونسواز 
مانسون كارين 

اكتشف كل أسرار تصنيع هذه 
اآللة األسطورية!

ليكروارت ماري 
كولومبييه دي  كلويوه 

لنطفئ األضواء ونستمع إلى 
الليل يخبرنا بأسراره!
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أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

كتب للناشئة

 Le Poulet

الدجاج
دجاج تربى في بطارية أم دجاج كبر في الهواء الطلق؟ اليوم، 

ينمو ٪80 من الدجاج محبوًسا، باآلالف، بدون مساحة خضراء 
يمكنهم اللعب وتقوية عضالتهم فيها، يتم حشوهم بالمضادات 

الحيوية وذبحهم في عمر ستة أسابيع. ... حالة يقشعر لها البدن! 
لحسن الحظ، هناك مزارع تربية تحترم هذه الحيوانات : فتوفر 
لها الهواء الطلق، مسارات عشبية، حظائر دجاج جيدة الحجم، 

طعام نباتي 001%، ونمو بطيء وطبيعي ... أي حالة من 
الراحة والسعادة !

9782352632689 | 2019 | 40 pages 
 22x25,5 cm | 12.50 €

 Le livre des animaux magiques

كتاب عن 
الحيوانات 

المتمتعة بقوى 
سحرية

كان الطائر الطنان رسول األفكار لدى المايا. وفي اليابان، تم 
تشبيه اليعسوب بالساموراي الشجاع. ولدى البوبو في بوركينا 

فاسو، تتمتع الحرباء بالقدرة على عالج األمراض الجلدية. وفي 
مصر القديمة، كانت النحلة المولودة من دموع الشمس إله رع، 
ترافق أرواح الموتى إلى اآلخرة ... بارتباطها بالمعرفة العلمية 
الحالية،  تدعونا هذه القصص الرائعة  للتساؤل وتحفز خيالنا !

9782352632597 | 2019 | 40 pages 
 30x30 cm | 18.50 €

فلور دوجي
داتوتا شيارا 

منذ فجر التاريخ، نسب البشر 
قوى سحرية إلى الحيوانات.

لورونت فرونسواز 
غوني نيكوالس 

ما رأيك بتناول دجاج مشوي؟ 
ولكن قبل أن نختار، من 

األفضل أن نعرف ما هو 
مصدره!
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
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كتب للناشئة

 Les émotions, ça chahute un peu, 
beaucoup…

العواطف، تضايق، 
وفي بعض األحيان 

كثيرا ..
هل أنت مستعد للقيام بجولة في اثني عشر عاطفة يمكن أن تهزنا 
يومًيا : الدهشة، الغضب، الخوف، الكبرياء، الحزن، نفاد الصبر، 

اإلثارة، اإلحراج، المفاجأة، الغيرة، الفرح أو حتى الصفاء ؟ 
يدعو العمل للمضي في الطريق لفهم مهاجمة هذه المشاعر 
المعنوية والمربكة ! األطفال مدعوون أيًضا للتعرف على 

المواقف أو المحاكاة المرتبطة بكل عاطفة، حتى يتمكنوا من 
التعبير باستخدام مفردات عن ما يمكنهم الشعور به في يومهم.

9782352631644 | 2016 | 36 pages 
 22x22 cm | 12.50 €

 Les bruits de la ville

ضجيج المدينة
ال يستطيع غاستون النوم. يتردد صدى ضوضاء المدينة في 

رأسه: األبواق، صفارات اإلنذار، آالت ثقب الصخور .. يترك 
غاستون منزله مصمما على ايجاد السكينة، ويذهب إلى أعلى 

تل في المدينة ويتسلق شجرة معتقدا أنه بعيد عن نشاز المناطق 
الحضرية، لكن السماء يمكن أن تكون صاخبة أيًضا ! أال يوجد 

 صمت ؟ ماذا لو كان الحل في الموسيقى وألحانها الحلوة ؟
يدعو هذا األلبوم القارئ إلى تأليف ترنيمة داخلية من أجل تقبل 

وتحمل حياة المدينة وإيقاعها المحموم بلطف.

9782352632627 | 2019 | 40 pages 
 24x34 cm | 16.00 €دالمي اينيس 

شيربيه سيباستيان 

هل سيتمكن غاستون من 
تحويل النشاز إلى سيمفونية؟

دوفريسن ريا 
شيربيه سيباستيان 

كل يوم، في رأسي وفي 
جسدي وقلبي،  يوجد زوبعة 

من العواطف.

www.editionsduricochet.com  منشورات ريكوشيه www.editionsduricochet.com  منشورات ريكوشيه

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_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_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  

  7...  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  ...179   

   Yves Sok : international@editionsduricochet.com الحقوق في الخارج 
Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com التصدير

   Yves Sok : international@editionsduricochet.com الحقوق في الخارج 
Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com التصدير

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

كتب للناشئة

 Les P'tites Coccinelles

الخنافس الصغيرة
لكن أين هي األجنحة والصدفة واألحمر والنقاط ؟ سوف يأتون 
الحقا! في الوقت الحالي تحتاج اليرقة للتغذية، كلما أكلت أكثر،
كلما كبرت، وكلما تغيرت بشرتها للوصول للتحول النهائي. 

والمفاجأة هي أن الخنافس ال ترتدي جميعها األحمر أو األسود! 
إنها جميلة!

9782352632870 | 2020 | 32 pages 
 19x19 cm | 9.50 €

 Les Insectes

الحشرات
في هذا العمل اختارت كلير لوكوفر عرض 12 حشرة ألن 

كل منها تحمل رسالة قوية تتعلق بفهم العالم الحي: البايك البني 
هو مؤشر يدل على حالة الغابات، والخنفساء الذهبية تبهج 

البستانيين، واللؤلؤة تدل على صفاء ونقاء مياه النهر، كما هناك 
آخرون ممن يحطمون األرقام القياسية : براعة الشوكة الزرقاء 

التي تعرف كيف تخدع نمل، وخنفساء الروث القوية ذات 
القرون المقلوبة التي يمكنها أن تحمل ما يصل إلى 0001 مرة 

ضعف وزنها.

9782352632801 | 2020 | 40 pages 
 30x30 cm | 16.00 €لوكوفر كلير 

مازيي كابوسين 

الحشرات مصدر إلهام 
ومعلومات غني للعلماء، 

فلنراقبها!

فلور دوجي
كولومبييه دو  كلويه 

ألبوم الكتشاف دورة حياة هذه 
الخنافس
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 Où va l'économie ?

إلى أين يتوجه 
االقتصاد ؟

وراء هذه الكلمات حقائق ملموسة للغاية، لها عواقب مباشرة 
على حياتنا. فهم كيف يعمل االقتصاد، طرح أسئلة حول النمو 

)هل هو ضروري؟(، االستهالك )هل أحتاج لشراء كل شيء؟(، 
العمل )ما الوظيفة التي سأقوم بها الحًقا؟(، واآلثار البيئية 

القتصادنا ... عمل يقدم فتحا للنقاش حول طريقة أخرى للقيام 
باالقتصاد.

9782352632931 | 2020 | 128 pages 
 15x21 cm | 12.00 €

 Mon petit monde

عالمي الصغير
على الرغم من سمعتها السيئة، تقدم لنا البكتيريا العديد من 

الخدمات. فهي تقوم بصد المتسللين، وتحمي أسناننا من التسوس، 
وتمكننا من امتصاص الفيتامينات، وتعمل لنتمكن من الهضم 

بشكل الجيد من خالل هذا األلبوم الشعري والموثق بجدية 
كبيرة، يقدم لنا إيمانويل هوسيس رحلة إلى عالم مجهري رائع. 

مشروعه: إظهار البكتيريا غير المرئية وتأهيلها! 

9782352632795 | 2019 | 36 pages 
 30x30 cm | 16.00 €

هوسيس إيمانويل 

سكان األرض األوائل، 
موجودون بالمليارات، غير 
مرئيين بالعين المجردة ...  

البكتيريا!

سيتومير انغريد 
بوروتان ايلودي 

االقتصاد هو مضوع أخبار 
الصفحة األولى. النمو، الناتج 

المحلي اإلجمالي، البطالة، 
العولمة ...
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كتب للناشئة

 Une planète verte !

كوكب أخضر !
ما الذي يجعل من الوقود األحفوري مصدرا للتلوث يضر 

بمستقبل الكوكب؟ كيف يستخدم الناس ضوء الشمس أو قوة 
الرياح أو األمواج لتوليد الطاقة ؟ من خالل شرح الظواهر 

الطبيعية المختلفة بشكل واضح ومبسط، إضافة للتقنيات 
المستخدمة وتأثيراتها، يتيح لك هذا األلبوم فهم انتقال الطاقة 

وتحدياتها بشكل أفضل!

9782352632771 | 2020 | 40 pages 
 27x21 cm | 13.50 €

 Que dit la mode ?

ما الذي تقوله 
الموضة؟

ولدت الموضة من رؤية مصممين عباقرة وأصبحت قطاًعا 
اقتصادًيا ال يفلت من قواعد العولمة والتجارة اإللكترونية. غالًبا 
ما يقال إنها سريعة الزوال، سطحية، ملوثة، لكننا بالكاد نستطيع 
االستغناء عنها. بعد اكتساحات الموضة السريعة، ظهر الفكر ذو 

الطابع االخالقي من وجهة نظر المصممين والمستهلكين. هل 
ستكون هذه الحركة مستدامة؟ النقاش مفتوح لمعرفة ذلك !

9782352632740 | 2020 | 128 pages 
 15x21 cm | 12.00 €

آن بوتيال
بيروتان ايلودي 

من الموضة السريعة إلى 
الموضة ذات الطابع األخالقي.

دوما-روي ساندرين 
مانيلييه سيلين 

دعونا نعطي مكان الصدارة 
لهذه الطاقات الخضراء 

لمحاربة االحتباس الحراري!
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   Yves Sok : international@editionsduricochet.com الحقوق في الخارج 
Natalie Vock-Verley : n.vock@editionsduricochet.com التصدير
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كتب للناشئة

 Une vie de chouette

حياة البومة
بعيونها المستديرة الكبيرة، ومنقارها الصغير المعقوف ورأسها 
الذي يكاد ينقلب عليها، البومة مفترس هائل! هي مخلصة وتهتم 
بشكل جيد بعائلتها. يتشكل األزواج لمدى الحياة ويتناوبون على 

رعاية نسلهم. حتى لو انفصلت األسرة في الخريف، سيجتمع 
الوالدان مرة أخرى في الربيع المقبل، ويعيش الصغار بمفردهم 

...  حياتهم!

9782352632825 | 2020 | 32 pages 
 19x26 cm | 12.00 €

 Une terrible envie de Loup

رغبة رهيبة في 
وجود ذئب

كان هناك ذئب يتجول في الغابة، حقيبته متدلية، وكأنه يبحث 
عن شيء ما .. ما الذي يريده الذئب ؟ قم بسحقهم، تصفيتهم، 

صعقهم، قم بافتراسهم؟ لكن االمر ليس كما يبدو ! يود الذئب أن 
يحكي لهم قصة، ويقرأها لهم، ويخبرهم ويكشفها لهم ..!

9782352632603 | 2019 | 40 pages 
 27x21 cm | 13.50 €

ماجور لينيا 
لومبير أوكتو  فابيان 

رغية رهيبة في ... ؟؟؟

كييارديه أليسيا 

هو... هو ...هو. ما هو 
الحيوان الغامض الذي ال 

تسمعه إال بعد حلول الظالم؟

www.editionsduricochet.com  منشورات ريكوشيه www.editionsduricochet.com  منشورات ريكوشيه
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كتب للناشئة

 Charlock : La disparition des souris

شارلوك
اختفاء الفئراناختفاء الفئران

شارلوك قط ككل القطط، لديه العديد من األرواح. يعتقد البعض 
أن القطط لديها تسعة أرواح، لكن هذه الفكرة مشكوك فيها للغاية، 

فالجميع يعلم بأن القطط ال تستطيع العد .
لتشارلوك سيد جديد في كل حياة جديدة يعيشها، يقضي عدة 

سنوات بجانبه، ويشبه هذا األمر اليانصيب فتشارلوك ال يعرف 
أبًدا مع من سينتهي به األمر كل مرة أكثر ما يثير الدهشة هو 

إمكانية الوالدة الجديدة لصديقنا القط في أي مكان وفي أي وقت 
على كوكبنا. هذا هو أعظم األلغاز! هكذا يتواجد تشارلوك أينما 

قرر القدر أن يأخذه. في هذه المغامرة األولى، تختفي ماجالي 
الفأرة الصديقة لتشارلوك في ظروف غامضة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بست لغات: االسبانية، الكتالمية، الباسكية، 

التركية، واإليطالية.

9782081519060 | 2020 | 80 pages 
 14x19 cm | 8.00 €

 Chapeau d'été

قبعة للصيف
دعوة لقراءة القصص لألطفال منذ والدتهم لتشجيعهم على التو 

اصل و التعبير عن أنفسهم و التحدث سلسلة قصص للتحدث 
والغناء والرقص واللعب واالستمتاع مع الطفل، لمشاركته 

األصوات وإيقاع ورقص الكلمات!

9782081495265 | 2020 | 20 pages 
 17x21,5 cm | 12.90 €

فيتك جو 
هاغان ايمانويل 

تعليم األطفال بالكلمات خالل 
فصول السنة األربعة

شارلوك

بيريز سيبستيان 
الكومب بنجمان 

خبر حادث غريب في باريس: 
اختفاء الفأرة ماجالي واختفاء 

كل فئران الحي معها.

www.flammarion-jeunesse.fr  فالماريون لألطفال www.flammarion-jeunesse.fr  فالماريون لألطفال
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كتب للناشئة

 Les insectes de mon jardin

حشرات حديقتي
في هذه السلسلة سيكتشف األطفال جمال الطبيعة من خالل كتاب 

مصنوع بالكامل من الورق المقوى، مصمم خصيًصا لأليدي 
الصغيرة.

RIGHTS SOLD
نشر باإلسبانية

9782081493926 | 2020 | 12 pages 
 16x16 cm | 9.95 €

 Charlock : Le trafic de croquettes

شارلوك
تجارة الكروكيتتجارة الكروكيت

على أسطح المنازل في نيويورك، ُيجري شارلوك نقاًشا رائًعا 
مع صديقه كلود الحمامة الصغيرة الحجم التي تعاني من الحول. 
فجأة يالحظ وجود قتال بين القطط الضالة والكالب. تتهم الكالب 
اآلخرين بتسميم طعامهم، ويتولى القط المحقق القضية، مصمًما 
على توضيح الحقيقة. في هذه المغامرة الثانية، تكتشف فرقة من 

الكالب الضالة سوًقا ألطعمة الكالب المسمومة سلسلة جديدة 
للقراء الناشئة من تأليف ثنائي من المؤلفين الالمعين: سيباستيان 

بيريز وبنيامين الكومب

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 6 لغات : االسبانية، الكتالنية، الباسكية، التركية 

واإليطالية.

9782081511804 | 2020 | 80 pages 
 14x19 cm | 8.00 €

تشارلوك

بيريز سيبستيان 
الكومب بينجامان 

مهمة جديدة محفوفة بالمخاطر 
لشارلوك : عصابة كالب ضد 

عصابة قطط.

في حديقتي

أدلين رويل

سلسلة وثائقية جديدة لألطفال 
الصغار

www.flammarion-jeunesse.fr  فالماريون لألطفال www.flammarion-jeunesse.fr  فالماريون لألطفال
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كتب للناشئة

 Des enquêtes au poil :  
Mystères sous la neige

سلسلة تحريات
أسرار مخبأة تحت الثلجأسرار مخبأة تحت الثلج

تحدث حاالت اختفاء غامضة في الغابة : أوالً وشاح الظبي 
الصغير، ثم قبعة جرو الثعلب، وجزرة األرنبة مدام البين، 

وأخيراً حبات جوز السنجاب ! وفي كل مرة نالحظ آثاًرا غريبة 
 في الثلج ...

طلب سكان الغابة مساعدة المفتش أوسلو واآلنسة كيس اللذين 
قاما بتتبع اللص إلى أن عثرا على دب يافع ساقه مكسورة 

ويستخدم عكازات ! سرق هذا الدب الصغير أشياء الحيوانات 
دون التفكير في أذيتهم،  أراد فقط أن يصنع رجل ثلج لطيف ! 

اعتبارا من سن الـ 6 سنوات.

9782081512016 | 2020 | 32 pages 
 14,7x18,9 cm | 5.60 €

 Les oiseaux de mon jardin

طيور حديقتي
سوف يكتشف األطفال جمال الطبيعة من خالل كتاب مصنوع 
بالكامل من الورق المقوى، مصمم خصيًصا لأليدي الصغيرة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باالسبانية

9782081495296 | 2020 | 12 pages 
 16x16 cm | 9.95 €

في حديقتي

أدلين رويل

سلسلة وثائقية جديدة للصغار

سلسلة تحريات

آن ماري ديسبالدوك
آن دوميرغ

لومبير أوكتو  فابيان 

سلسلة جديدة من القراءات 
األولى، مع استطالعات رأي 
قام بها ثنائي قطة وكلب. قصة 
فيها الكثير من التسلية والمرح

www.flammarion-jeunesse.fr  فالماريون لألطفال www.flammarion-jeunesse.fr  فالماريون لألطفال
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 La cité lagune : Le pouvoir des sœurs

تائه في البندقية
قوة األخواتقوة األخوات

تتكفل سيمونيتا ومايسترو كارلو بتربية كارال وروزا األختان 
التوأمان اللتين تم تركهما في قارب. وعند بلوغهما سن العشر 

سنوات تختفي كارال في حفل راقص، فتقرر روزا القيام بكل ما 
تستطيعه للعثورعلى أختها!

9782081451131 | 2020 | 152 pages 
 14,5x20 cm | 10.00 €

 L'école de la rue qui monte (Tome 1) : 
 La plus belle des toiles

مدرسة الشارع 
الصاعد )الجزأ 1(

أجمل اللوحاتأجمل اللوحات
في رحلة إلى متحف الفنون الجميلة يتعرف أنزو على والدة 
كاميل رفيقته في لوحة فينادي، فيخبر رفاقه بذلك، لكن الفتاة 
ترتبك، فهي لم تكن تعلم بوجود هذه اللوحة الموقعة من قبل 
عاشق غامض. لحسن الحظ، ستختصر والدة ريبيكا، التي 

ترافقهم، التساؤالت من خالل الكشف عن هذا السر الذي ال 
يعتبر سرا في حقيقة األمر: فعندما كانت أصغر سناً، عملت 
والدة كاميل كموديل للرسام لكسب بعض المال، ووالد كاميل 
على علم بهذه القصة. فال يجب أن تخجل كاميل من وظيفة 

والدتها كطالبة، خاصة عندما يسمح هذا العمل باإلعجاب بأجمل 
اللوحات !

9782081505391 | 2020 | 48 pages 
 14,7x18,9 cm | 5.95 €

مدرسة الشارع الصاعد

أوبير بن كيمون
سيس

السلسلة الجديدة من "القراءات 
األولى"  ألوبير بن كيمون

حكايات من البندقية

كاليكي آن 

سلسلة جديدة تجمع بين 
الغموض والتحقيق والسحر، 

نتعرف فيها على امرأتين 
قويتين وملتزمتين!
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 La folle épopée de Victor Samson

مغامرات فيكتور 
سامسون 
المجنونة

يعيش فيكتور سامسون في قرية موندينو الصغيرة، هو ابن 
يعقوب سامسون مخترع اليعقوبية، وهي مياه غازية ذات صفات 

خارقة، يمكنها أن تعالج أحزان الحب كما تعالج األكزيما ! بعد 
موت والدته فجأة، يعاهد فيكتور نفسه بتحقيق حلم والده وهو 

تصدير اليعقوبية إلى أمريكا. فتبدأ رحلة غير عادية ستأخذه من 
موسكو إلى بيكين، ومن جوريس إلى تشابلن عبر أوروبا في 

فجر القرن العشرين.

FIND OUT MORE
< تم بيع اكثر من 500000 نسخة في فرنسا

9782081522312 | 2020 | 352 pages 
 13,5x21 cm | 15.90 €

 Tu es le jardinier de ton cœur :  
ou le secret du bonheur

أنت بستاني قلبك
أو سر السعادةأو سر السعادة

ضاع بونبون ... بعد أن أوقعه صديقه بليز في مقلب بشع، 
وغضب األرنب الصغير ورفض االستماع إلى ما يقوله 

أصدقاؤه. فتطمئنه والدته بلطف ويكشف له والده سًرا. إن القلب 
مثل البستان: األمر متروك لكل شخص ليقرر ماذا يريد أن 

يزرع لينمو هناك. نحن نشعر بسعادة كبرى عندما نزرع بذور 
الحقيقة )التي تجلب المعرفة(، بدالً من بذور األكاذيب )التي 

تؤدي إلى الخوف(. يجب علينا أن نرفض اإليمان األعمى، بل 
يجب أن نفكر ونسأل اآلخرين قبل االستسالم للخوف ... هذا هو 

سر السعادة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين : الصينية المبسطة والتركية.

9782081513686 | 2020 | 48 pages 
 18xc 42m | 12.00 €

التواصل الغير عنيف

كليرك أوليفييه 
بورديكشيا غايا 

ازرع األفضل في حديقتك 
الداخلية

سيكسك لوران 

أول رواية للناشئة كتبها لوران 
سيكسك، مؤلف القصص 

األكثر مبيًعا
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 Le collège maléfique (Tome 1) : 
 Le marche-rêves

مدرسة الشر 
)الجزأ 1(

صانع االحالمصانع االحالم
إيما دريميكر ليست طفلة عادية، إنها تمتلك قوة غامضة ال 
يمكنها قياس مداها. تم استدعائها في يوم من األيام لدخول 

مدرسة إعدادية خاصة، يتعلم فيها األطفال السحرة السيطرة على 
قواهم. لكن الوصول إلى أحالم اآلخرين قد يكون أمًرا خطيًرا 

للغاية، خاصة عندما تتحقق ... هل ستكون إيما قادرة على 
محاربة شياطينه؟

FIND OUT MORE
< تم بيع 150000 نسخة من مالينفير و3000 من أسطورة 

األربعة

9782081513907 | 2020 | 256 pages 
 13,5x21 cm | 11.50 €

 Le ballon de Manon (Tome 7) :  
Je rentre en CP

 كرة مانون
 )الجزأ 7(

سأدخل المدرسة االبتدائيةسأدخل المدرسة االبتدائية
وجدت مانون كرة في صندوق وقالت بأنها ستستطيع إذاً اللعب 

بها مع شقيقها سيمون. كم هو ممتع أن تتمكن بلعب الكرة مع 
جميع أفراد األسرة.

في هذه السلسلة يقدم كل كتاب قصة ممتعة مع جمل قصيرة 
وبسيطة ومفردات مختارة خصيًصا للقراء المبتدئين، جميع 

العناصر مجتمعة لتعليم األطفال القراءة!

9782081495562 | 2020 | 32 pages 
 15x19,5 cm | 5.00 €

كرة مانون

ماغدلينا
شارلوت روديرير

سلسلة أعدت خصيصا 
لمساعدة األطفال وإسعاد جميع 

القراء المبتدئين!

مدرسة الشر

أودونيل كساندرا 

شياطين وسحر في سلسلة من 
األحداث الجديدة التي ستسعد 

قراء مالينفير.
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 Les lettres de Biscotte Mulotte

رسائل بيسكوت 
مولوت

هذا الصباح، على طاولة المعلمة، هناك رسالة تنتظراألطفال. 
إنها رسالة من بيسكوت مولوت، الفأر الذي يعيش في حفرة 
خلف الخزانة. يقرر األطفال، بسعادة غامرة، إجابته. فتبدأ 

مراسالت مذهلة. 
يحتوي العمل على 6 أظرف مع رسائل بيسكوت مولوت، 

سيستمتع القارء باكتشافها.

FIND OUT MORE
< منشورات في ألبوم بقياس مريح جدا للقراءة  وصور جديدة لـ 
"حكايات األب كاستور"، تم بيع أكثر من 120000 كتاب من 

المنشورات بالفرنسية.

9782081500624 | 2020 | 32 pages 
 22x27 cm | 13.00 €

 Le Croco Blues Band

فرقة كروكو بلوز
يعيش توم في مزرعة تماسيح يديرها والديه، عليه أن يعتني 

بالحيوانات، لكن ما يعشقه توم هو الموسيقى! لذلك عندما سمع 
اثنين من التماسيح يقرعان الطبول ويصفران بطريقة إيقاعية، 
قرر أن يشكل معهم فرقة الكروكو بلوز معهم ! عندما اكتشف 

والده ذلك غضب ومنعه من ممارسة الموسيقى، مقتنًعا بأن 
ابنه يضيع وقته ! بالرغم من ذلك، تقوم الحيوانات بإعادة تقديم 
المجموعة أمام الزوار وتعزف أحدث مؤلفات توم. ليكون والد 

توم أول من يصفق لفرقة كركو بلو!

9782081486195 | 2020 | 32 pages 
 24x30 cm | 13.50 €الكروا اليكساندر 

ماري موفيون

العمل لمؤلف السلسلة الناجحة 
"التنانين، األب واالبن".

آن ماري شابوتن
ليلي ال بالين

قصة الكتشاف متعة الكتابة 
والقراءة
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 Pépère le chat : Une famille au poil

القط بيبير
مباهج الحياة األسريةمباهج الحياة األسرية

بيبير قط كبير يعيش حرا في أنابيب الصرف، ولكنه سئم الحياة 
على أسطح المنازل واألقبية المهجورة. في يوم عيد ميالده 

السابع ) 24 عاًما بالنسبة للبشر(، يتخذ بيبير قراًرا مهًما : تغيير 
حياته والعثور على منزل به حديقة وأريكة. ستقوده الفرصة 

والطقس السيئ للسكن مع بيير وماريون ولويز وفيكتور، ولن 
تكون األيام األولى من اإلقامة المشتركة سهلة، ال لذوي الشعر 

وال لذوي الوبر ... فالحياة األسرية تتطلب تنازالت، ألنه في أي 
وقت، يمكن لالنسجام األسري أن ينهار ليفسح المجال لفوضى 

لذيذة.
 ومن كان يتخيل أن لدى بيبير حساسية من شعر اللحية؟

9782081446793 | 2019 | 48 pages 
 17x22 cm | 6.95 €

 Maman, papa, il y avait qui avant moi ?

أمي، أبي، 
أخبروني من كان 

قبلي؟
أتت الفرصة بالنسبة لوالدي صوفيا للعودة بالزمن إلى الوراء 

والتحدث عن أصول عائلتيهما، عن حياتهما مًعا، وعن األجداد 
الذين عرفوا بعضهم البعض منذ المدرسة، وأجداد األجداد الذين 
كانوا عبيًدا، وزمن الفرسان، الفراعنة، أو حتى رجال الكهوف. 
قبل كل هذا، لم يكن هناك بشر على األرض، بل حيوانات فقط، 

وحتى قبل ذلك، كان هناك االثقب األسود، كان هناك ... أنا!" 
هكذا تختم صوفيا كالمها قصة تحكي أصول أسرة ومن خاللها 
تروى قصة أصل البشرية، في طرح يتم من خالله انتقاد فكرة 

األحكام المسبقة.
RIGHTS SOLD

نشر باللغتين األلمانية والصينية.

9782081469174 | 2020 | 
32 pages |  20x23,5 cm | 9.50 €

أسئلة صوفيا الكبيرة

لونان تيري 
مارشال ستيفاني 

من خالل حكاية عائلتها، تأخذنا 
صوفيا من قصة  إلى قصة 

أخرى: قصة اإلنسانية.

القط بيبير

رونان باديل

تابع مغامرات بيبير، القط 
المزعج والمحبب للغاية.
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 Promenons-nous dans la nuit

لنتنزه ليال
حل الليل وحان وقت النوم. داخل المنزل، طفل صغير ينام، 
ووالدته تهز سريره. لكن ما الذي يحدث في نفس الوقت في 

الخارج ؟ ماذا تفعل الحيوانات؟ تدعو الضفادع والقنافذ والعث 
والثعالب والبوم القارئ الكتشاف عجائب وشعر حياتهم الليلية.

9782081495098 | 2020 | 24 pages 
 19x25,5 cm | 15.50 €

 Pierre, feuille, ciseaux

حجرة، ورقة، 
مقص

ألبوم مسل يساعد األطفال على اكتشاف لعبة "حجرة، ورقة، 
مقص". تبدأ اللعبة بين فأر صغير مؤذ والقارئ وتعمل خمس 

مناورات كبيرة على إضفاء اإلثارة على اللعبة من خالل إضفاء 
عنصر التشويق والجانب المرح للكتاب.

9782081500662 | 2020 | 32 pages 
 20,1x24 cm | 12.00 €

ميكائيل ايسكوفييه 
بيلونجيه كارين 

هل يمكن أن تبدأ اللعبة ؟ 1، 
2، 3، هيا!

فلنتنزه

KI
KS

مشاهد مصورة تفاعلية في كل 
صفحة !
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 Un bol de tristesse pour Nour

جرعة من الحزن 
لنور

ذات صباح، وجدت نور قطا صغيرا على نافذتها، وشيًئا فشيًئا 
تنشأ بينهما صداقة. في يوم من األيام لم يعد القط إلى المنزل 

وبدأت نور تبحث عنه في كل مكان مع والدها، وعندما تعلم أنه 
وجد عشيقته، تبدأ الفتاة الصغيرة في البكاء. ألبوم عن المشاعر 

اليومية قصص عن المشاعر لألعمار من 4 إلى 6 سنوات، 
تتضمن كل منها صفحة مزدوجة تحتوي على معلومات لآلباء، 

من إنتاج األخصائية النفسية لويسون نيلمان.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بتسع لغات : اإلنكليزية، االسبانية، الكتالنية، 

الباسكية و الكورية

9782081420922 | 2020 | 32 pages 
 20x23,5 cm | 8.00 €

 Qui dit mieux ?

ثمن باهظ جدا
تعيش زوي مع والدتها وشقيقتها وكلبها جان لويس. وغالًبا ما 

يأتي المحضر إلى منزلهم ألخذ أشياء كمقابل لسداد ديون عائلته. 
لكن هذا ال يمنعهم من أن يكونوا سعداء جًدا! وفي هذه المرة، 
عندما أتى المحضر لم يأخذ شيًئا من األغراض، بل أخذ جان 
لويس. ثارت األسرة على ذلك، هي التي قبلت كل شيء حتى 

ذلك الحين بابتسامة. فجان لويس جزء من العائلة، وال يمكن بيعه 
بالمزاد ! ستناضل زوي بمساعدة أصدقائها إلعادة شراء كلبها ! 

في هذا العمل يتم طرح موضوع الفقر بعفة كبيرة.
 حكاية مستوحاة من قصة حقيقية.

9782081512634 | 2020 | 192 pages 
 13,5x21 cm | 13.00 €

بوردييه ايمانويل 

قصة مؤثرة ومضحكة عن 
العائلة والصداقة

الكثير من المشاعر !

كوشكا
ريليغيما ما

لدينا جميًعا في قلوبنا خزانة 
مليئة بالعواطف التي تنام في 

داخلنا مثل البذور.

www.flammarion-jeunesse.fr  فالماريون لألطفال www.flammarion-jeunesse.fr  فالماريون لألطفال
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 Abeilles et vers de terre

النحالت ودودات 
األرض

ما هي العالقة بين النحل وديدان األرض؟ األولى تطير في 
الهواء، والثانية تنزلق عبر التربة. االولى تذهب من زهرة إلى 
زهرة لجمع رحيقها واآلخرى ال ندري ما تفعله تحت األرض. 
كالهما ضروري للتوازن الطبيعي، للتنوع البيولوجي، ولبقائنا. 

تعرف عليها عن قرب لتتمكن من حمايتها بشكل أفضل فهي 
المستقبل بالنسبة لنا.

9782075138161 | 2020 | 44 pages 
 23x29 cm | 16.00 €

 30 choses à ne surtout pas faire  
avec les animaux !

األشياء الثالثون 
التي ال يجب فعلها 

مع الحيوانات
هل سبق لك أن أيقظت أسًدا من قيلولته بعد الظهر، أو رسمت 

فياًل وردًيا، أو قفزت على الحبل مع ثعبان؟ ال؟  ال  تحاول 
القيام بذلك إذا! وإال ... يدعونا العمل لالنضمام إلى موسى وجده 

ومجموعة متنوعة من الحيوانات لنكتشف كيف يجب علينا أن 
نتصرف!

FIND OUT MORE
< تم بيع 3300 نسخة في فرنسا

9782075098007 | 2020 | 56 pages 
 21x24 cm | 13.90 €

سنوسي سمير 
فيلنر لهنري  الرسومات 

درس مرح في كيفية 
التصرف.

 من جد لحفيده !

تينارد فلورونس 
فلو بينجامان 

لماذا يعتمد التوازن الطبيعي 
على بقائهم؟

 www.gallimard-jeunesse.fr غاليمار للناشئة www.gallimard-jeunesse.fr غاليمار للناشئة
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 Bonne nuit

ليلة سعيدة
في الخارج، هناك قطة تمشي على السطح، وقطار عابر يضيء 
األشجار، وسنجاب يعود إلى عشه، وبومة تستيقظ للتو ... ما هي 

أفضل طريقة للخلود إلى للنوم؟ دع مخيلتك تبحر. وهكذا يؤثر 
هذا الكتاب الجميل على األطفال النائمين فيأخذهم برحلة من 
أسرتهم المريحة عبر المحيطات وحتى النجوم. أحالم جميلة!

9782075146425 | 2020 | 40 pages 
 22,3x22,3 cm | 12.00 €

 Bill aime les voyages

بيل يحب السفر
يسافر بيل بالقطار والمنطاد، ويقود سيارته  ويركب الدراجة 

والدراجة النارية ويعبر المحيط في غواصة، ويطير في 
المروحية، ولكنه أيًضا يأخذ القارب والشاحنة والحافلة ! وكل 

ذلك يمكنه أن يقوله باإلنجليزية!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 5 لغات : باللغة الكاتالونية والكورية و 

الليكسمبورغية واإلسبانية

 جيبوليه 2019 | 9782075126038  
24 pages |  18x18 cm | 10.50 €

بيل يتكلم لغتين بطالقة

سانديراس اليكس 
بيسينسكي بييريك 

بيل يتكلم لغتين بطالقة في 
السلسلة الممتازة لتعليم األطفال 

الصغار لغة شيكسبير.

كيكو

أخلد للنوم في سريري الدافئ، 
يلف الهدوء ليلتي
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 C'est maman, petit coquin !

إنها أمي أيها 
الشقي الصغير !

يحب األسد الصغير أن تحتضنه أمه. و أنت؟ هل تعرف كيف 
تحضن حضنا كبيرا؟ افتح ذراعيك واضغط ! طفل الحمار 

الوحشي يعتقد أن والدته هي أسرع حيوان على وجه األرض 
! ابدأ بالعد معه : 1، 2، 3، انطلق، أحسنت يا طفل حمار 

الوحش.

RIGHTS SOLD
تم نشر الكتاب بااليطالية

FIND OUT MORE
< تم بيع 63600 نسخة في فرنسا  لكامل المجموعة

9782075138123 | 2020 | 10 pages 
 17x17 cm | 9.90 €

 Bonnie et Mortimer (Tome 2) : 
 Cauchemar en cantine

بوني ومورتيمير 
)الجزأ الثاني(

كابوس في المطعم المدرسيكابوس في المطعم المدرسي
كم هذا غريب ! الطعام في مدرسة جول بيري مذاقة لذيذ على 

غير العادة. إنه أمر مريب للغاية ! لذا قررت كل من بوني الملقبة 
بـ العمالقة ذات األسنان المعدنية، ومورتيمر الملقب بالقرعة ذات 
النظارات التحقيق في األمر ولم يترددوا في الدخول إلى مطابخ 

المطعم المدرسي. مما ال شك فيه، أن هذا الملف هو األكثر 
The Berryscope طرافة في مجلتهم

9782075125246 | 2020 | 48 pages 
 12,7x19 cm | 6.60 €

بوني ومورتيمير

كتاال انييس 
دوفو لكليمون  الرسومات 

ينطلق الثنائي المبهر بوني 
ومورتيمر في مغامرات 

جديدة!

األشقياء الصغار

شانشول كاميل 

سلسلة قراءة مبكرة للصغار 
صديقة للبيئة

 www.gallimard-jeunesse.fr غاليمار للناشئة www.gallimard-jeunesse.fr غاليمار للناشئة
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 Émile est invisible

ايميل الخفي
لقد قرر األمر. اليوم، إيميل سيكون خفيا. ففي الظهيرة، لن 
يتمكن أحد من رؤيته بعد اآلن! لكن لماذا وقت الظهر؟ ألنه 

في الظهيرة، ستكون أمي قد قامت بتحضير الهندباء. الهندباء! 
الهندباء فظيعة! على أي حال، كان إيميل يريد أن يكون خفيا 

منذ فترة طويلة ، لذا ... تخلق نزوات وأهواء إيميل العديدة دائًما 
مواقف مضحكة مألوفة لجميع األهل.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 7 لغات : باللغة الصينية المبسطة والهنغارية 

والكورية والرومانية واإلسبانية

 2012 | 9782070644254 | هيلوبيج
28 pages |  17x20 cm | 6.00 €

 Dire non !

قل ال
عندما تكتشف الـ "ال"، فإنها تعطيك انطباًعا بأنك حر، وأنك 
تتصرف مثل الكبار. تتناول الدكتورة كاثرين دولتو القضايا 

المهمة في الحياة اليومية بروح الدعابة والفكاهة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 6 لغات : باللغة االيطالية واليونانية والكورية 

والبولونية والرومانية

 2020 | 9782075147880 | هيلوبيج
28 pages |  17x20,5 cm | 6.50 €

دولتو كاثرين 
بوارييه كولين فور 

روبان رسام

ال شك أنه يجب أن نعرف 
كيف نقول ال كي نتعلم أن 

نقول نعم

ايميل

كيفاييه فنسان 
رونان باديل

ال يعتبر ايميل شخصا عنيدا 
فقط، بل هو عنيد جدا.
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 Fleurs de saison

أزهار الموسم
على مدار العام، تتبع األزهار بعضها البعض في الحديقة، معلنة 

عن التجدد و حرارة الصيف ونهاية الموسم الجميل كما أنها 
تضيف لمسة ملونة في الشتاء. كل زهرة فريدة من نوعها من 

حيث شكلها ورائحتها ولونها وأوراقها وساقها. اعتمدت الثقافات 
المختلفة األزهار كرموز للعاطفة واألسطورة والبلد. وفي هذل 
العمل سيتم اعادة اكتشافها بفضل الرسوم التوضيحية الجميلة لـ 
ليا مو بتي. 73 زهرة، ستكون نجوم الحديقة : األقحوان، زنبق 

الوادي، الخزامى، الخشخاش، أنف العجل، الفوشيا، الداليا، 
الزعفران، الغردينيا، الميموزا، وطي، النرجس ... استمتع مع 

النصوص البراقة إليمانويل كسير-لبيتيت التي تخبرنا بآالف 
الحكايات عن هذه الزهور.

9782075138192 | 20209 | 6 pages 
 13x25 cm | 16.00 €

 Espace : Qu'est-ce qu'une planète ?

الفضاء
ما هو الكوكب؟ما هو الكوكب؟

عندما ننظر إلى السماء ليال، نرى النجوم والكواكب والمذنبات 
في الفضاء ... درس علماء الفلك منذ األزل  الكون - وقاموا 

بذلك بداية بالعين المجردة، ومن ثم بمساعدة التلسكوبات. ومنذ 
وقت ليس ببعيد سار اإلنسان على القمر، واليوم، يدور رواد 

الفضاء حول األرض في محطة فضائية تستكشف الروبوتات 
النظام الشمسي.

FIND OUT MORE
< تم بيع 6700 نسخة في فرنسا

9782075130820 | 2020 | 16 pages 
 18x26,5 cm | 9.90 €

أول كتبي من الصور متحركة

شافاردون كريستوف 
توم غويون

مما تتكون حلقات زحل ؟ ومن 
كان أول شخص سار على 

القمر؟

كسير-لبيتيت إيمانويل 

كتاب الكتشاف أزهار الحديقة
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

كتب للناشئة

 Je joue mes grands airs au piano

أعزف ألحاني 
الرائعة على 

البيانو
ال داعي لمعرفة النوتات الموسيقية أو حتى األلوان: يضغط 

الطفل على المفاتيح التي تضيء ويتابع بمفرده ليعزف 
نغماته الرائعة المفضلة: نشيد الفرح لـ بتهوفن، البوليرو لـ 

رافيل،  الترويت لـ شوبير، الربيع لـ فيفالدي، بيانو سوناتا رقم 
11 لموزار، أغنية النوم لبرامز. باالضافة إلى ذلك،  هناك 

استخدامان آخران: وضع "أستمع إلى األلحان" ووضع "أعزف 
ما أريد / اخترع اللحن الخاص بي".

9782075138659 | 2020 | 20 pages 
 24,6x25,6 cm | 17.90 €

 Je découvre l'orchestre

أكتشف 
األوركيسترا

األوتار، وآالت النفخ، والنحاس، واإليقاع ... 
تعلم كيفية التعرف على هذه اآلالت، واضغط على الرقائق، 

واستمع إلى كل قسم من أجزاء األوركسترا وهو يضبط ويعزف 
لحًنا مألوًفا.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 8 لغات : الصينية التقليدية، األلمانية، اليونانية، 

الكورية، االسبانية

FIND OUT MORE
 < تم بيع 10000 نسخة في فرنسا

< تم بيع 34000 نسخة في العالم. تم بيع 15000 نسخة في 
ألمانيا

9782075138635 | 2020 | 14 pages 
 16,5x16,5 cm | 10.00 €

اكتشافاتي الصوتية الصغيرة

شارلوت رويديريه رسامة

مجموعة من أربع مؤلفات 
يحتوي كل منها على ست 

مقطوعات موسيقية

كتبي عن البيانو

بييه رسامة ماريون 

كتب عن البيانو تسمح لألطفال 
بعزف مقطوعات أسطورية
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

كتب للناشئة

 La Légende des pyjamasques

أسطورة 
البيجاماسكيين

ذات يوم قررت الساحرة سورسولين االستيالء على قواهم 
الخارقة، فالتقطت في سحابة كثيفة من الحشرات، كل الحيوانات 
الرمزية، إلى أن نسيهم األطفال حتى أنهم توقفوا عن رؤيتهم في 
أحالمهم. إال أنه ذات ليلة، هربت 3 حيوانات رمزية من سحابة 

الحشرات! لقد وعدوا بالعودة مع "األبطال الشجعان" لتحرير 
الجميع. غضبت سورسولين و ضربتهم بصواعقها ... تمكنوا 

من الفرار إلى األرض والتقوا في عصرنا هذا بثالثة أطفال 
صغار!  لم يكونو ال األقوى وال األشجع، بل كانوا األكثر حماقة، 

واألكثر لطفا. لذلك حولتهم الحيوانات الرمزية إلى بيجاماسك.

 2016 | 9782070667666 | هيلوبيج
36 pages |  20,5x27 cm | 9.90 €

 La Forêt

الغابة
ما هي تلك الشجرة الرائعة في الفسحة؟ لماذا يركض السنجاب 

من جذع إلى جذع؟ أين ينمو الفطر؟ ستفتح األبواب و تدور 
العجالت إلثارة فضول األطفال واإلجابة على أسئلتهم .

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ  7 لغات :  باللغة الصينية المبسطة و التشيكية و 

االيطالية و اليابانية واإلسبانية

FIND OUT MORE
< تم بيع 160000 نسخة في فرنسا

9782075143813 | 2020 | 10 pages 
 18x18 cm | 8.90 €

أول كتبي من الصور متحركة

جماعي عمل 
فوكييه ايلسا 

سلسلة تساعد األطفال على 
تطوير لغتهم ومفرداتها

روميال

كل طفل مرتبط بحيوان رمزي 
يظهر له في أحالم الطفولة كي 

يعطيه قوى خارقة سحرية.
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
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كتب للناشئة

 Le défi de Youlan

تحدي يوالن
يوالن فتى يفيض بالحيوية، يعيش في وادي نهر اسمه يانغي. 

وفي أحد األيام يذهب للقاء السيد تشين لونغ: فقد قيل إنه يعرف 
كيف يقطع جبال بحافة يده.

 بدأت المفاجآت للتو بالنسبة ليوالن.

FIND OUT MORE
< تم بيع 1500 نسخة في فرنسا

9782075107075 | 2020 | 28 pages 
 19x26 cm | 13.00 €

 La traversée des animaux

رحلة الحيوانات
 بدأ الثلج بالتساقط في فصل الشتاء. يقود الدب قطيعا غريبا مؤلفا 
من ثالثة ذئاب وطير ونيص وبطريق وحيوانات أخرى. يمشون

ويطيرون ويهرولون، وكلما مشوا وطاروا وهرولوا، كلما عادوا 
مرة أخرى كما كانوا دائًما : حيوانات برية.

 2020 | 9782075116817 | هيلوبيج
32 pages |  25,5x32 cm | 19.50 €

كيفاييه فنسان 
ايزل بريس بوستما 

في منتصف القرن الماضي، 
هربت بعض الحيوانات من 

حديقة حيوان موسكو

تيان

يعيش يوالن الفتى الذي يفيض 
بالحيوية في وادي النهر 

يانغزي
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كتب للناشئة

 Le monde de Lucrèce (Tome 5)

عالم ليكريس 
)الجزء الخامس (
تهرب سكارليت من المنزل وتتصرف األم كمراهقة، في حين 

يصل ضيف مفاجئ إلى المنزل. لكن الحياة ال تزال مجنونة 
بالنسبة إلى ليكريس. ستبدأ عطلة نهاية أسبوع كاألحالم مع 

شخصيات الالينس، وفي برنامجنا : ركوب الخيل ورحالت 
بحرية وإثارة، وسيكون فيها ليكريس جاهزا للمغامرة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االيطالية و البولونية.

9782075136839 | 2020 | 192 pages 
 14,5x21 cm | 12.50 €

 Le livre de la jungle

كتاب األدغال
استمع إلى الصغير ماوكلي يضحك ويتأرجح من غصن الى 

غصن والنمر شيريخان يزأر وبالو الدب يغني. استمع إلى 
صراخ القرود المجنونة وسحر الثعبان المنّوم، وأغنية االنتصار 

التي ينشدها ماوكلي بعد أن انتصر على شيرخان!

FIND OUT MORE
< تم بيع 12200 نسخة في فرنسا

9782075121187 | 2019 | 24 pages 
 18,5x21 cm | 13.50 €

قصصي الصوتية

شو بنجامان 

اكتشفوا كتاب األدغال المسلي، 
ستعشقون قراءة كل صفحاته

عالم ليكريس

ان غوسيني
تيل كا

سلسلة ابتكرتها ابنة ريتيه 
غوسيني مؤلف سلسلة نيكوال 

الصغير و الذي تم بيع أكثر من 
120000 نسخة منه
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كتب للناشئة

 Moi aussi

أنا أيضا
في إجازة على البحر، تريد نينون أن تفعل كل شيء مثل شقيقها 

األكبر: جمع الحطب، والمساعدة في تحضير الطعام، وتسلق 
الصخور، وركوب الدراجة ... لكننا نقول لها دائًما أنها صغيرة 
جًدا! ومع ذلك، بقليل من الخيال، ستظهر أنها قادرة أيًضا على 

تحقيق أشياء عظيمة ...

9782075145985 | 2020 | 28 pages 
 20x24 cm | 12.00 €

 Le vilain petit canard

البطة الصغيرة 
القبيحة

عندما تخرج من قوقعتها، ال تبدو البطة الصغيرة مثل إخوتها ... 
"كم هي قبيجة!" صرخت جميع حيوانات المزرعة. ولكن هل 

ستظل دائما كذلك؟

FIND OUT MORE
< تم بيع 1700 نسخة في فرنسا

9782075138086 | 2020 | 32 pages 
 22x17 cm | 12.00 €

قصصي لالكتشاف

شيرمييه لو  فيليب 
ريغودي رسامة ميلين 

قصة كالسيكية أعيدت 
صياغتها، العادة االكتشاف 

والتصفح والقراءة بصوت عال 
مرارا وتكرارا

الميراس كلويه 

للصغار اللذين ينتظرون أن 
يكبرو بفارغ الصبر، مع خاتمة 
مميزة عن أهمية الفن واالبداع 

عند األطفال
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كتب للناشئة

 Neige

ثلج
تتألق بعض بقع الضوء على التالل المغطاة بالثلوج.  مسحت 

العاصفة خطواتي، كيف سأجد جحري؟ الثلج يتكسر ويظهر أنف 
صغير لحيوان هنا وآخر هناك. وبعد ذلك، يعم السكون. تبدو 

الغابة نائمة.

9782075125918 | 2019 | 10 pages 
 21,5x26,5 cm | 25.00 €

 Musique Maestro !

موسيقا المايسترو
اثنتا عشر لوحة ملونة واثنتا عشر قطعة موسيقية يمكنكم 

االستماع إليها بالضغط على المفاتيح الكتشاف األلحان الرائعة 
للموسيقى الكالسيكية ومؤلفيها: باخ، شومن ، موزارت بيتهوفن، 
ولكن أيًضا بيزيت، فيفالدي، شوبان، ديبوسي ،فوري، ريمسكي 

كورساكوف، سانت ساينز وروسيني.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 10 لغات : باللغة األلمانية والهولندية وااليطالية 

واليابانية والنروجية

FIND OUT MORE
 < تم بيع 11500 نسخة في فرنسا

< تم بيع 67700 نسخة في العالم. تم بيع 20000 نسخة في 
ألمانيا

9782075109864 | 2019 | 12 pages 
 21,5x21,5 cm | 16.50 €

كتبي المصورة و الصوتية الصغيرة

بييه )رسامة( ماريون 

السلسلة التي تجعل األطفال 
األكثر صغرا يكتشفون 
الموسيقا األكثر عظمة

سيلينا ايلينا 

نزهة رائعة في ربوع خمسة 
عوالم مميزة ابتكرتها ايلينا 

سيلينا
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 Rose, petite rose

وردة، الوردة 
الصغيرة

الحياة ليست وردية دائًما : روز تعرف ذلك جيدا! و صديقتها 
ليلي، نحلة الزنبق، تعطيها أمثلة عن ذلك من خالل تصرفاتها ! 
ألنها تشبه الوردة تصعد قطرتي ندى إلى رأسها: تصبح عنيدة 

جدا و ال شيء يوقفها. من شدة غيرتها ليلي تتجاوز حدودها 
لدرجة أنها تلعب دور روز أمام خطيبها أرلوكان لكن في 

النهاية تسقط األقنعة و تعود ليلي إلى زنابقها. أما روز فتلجأ الى 
فراشتها اللطيفة لمواساة حزنها ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة اليابانية والرومانية

 جيبوليه 2020 | 9782075140935  
28 pages |  19,5x19,5 cm | 6.20 €

 Pour toi, le confinement 
 c'était comment ?

كيف كانت فترة 
الحجر بالنسبة 

لك؟
مرت علينا لحضات جميلة، وأخرى صعبة جدا وأحياًنا سعيدة 

للغاية. كم هو صعب أن يقلق األهل بشأننا، عندها سنشعر 
بالوحدة والملل. ولكن من الرائع أيًضا التسلية مع أبي وممارسة 

اليوغا معوالدتي وتحضير الطعام مع األخ األكبر! 
 األمر األكثر روعة هو أن نجتمع مًعا لوضع خطط رائعة للحياة 

بعد ذلك.

  9782075150187 | 2020 
36 pages |  21x23,5 cm | 9.90 €

الميراس ارنو 
روبان )رسام(

24صورة مصغرة مضحكة 
لشرح وجهة نظر طفل المسلية 

حول الحجر

حيوانات صغيرة عجيبة

كرينج انتون 

قصص حنونة وشيقة تركز 
على أصغر سكان الحديقة، 

النحالت
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 Trotro et Zaza à la crèche

تروترو و زازا في 
روضة األطفال

زازا سعيدة بالذهاب إلى روضة األطفال، فهي تحب نيني السيدة 
التي تعتني بهم. كما تلتقي هناك بصديقتها ديدي التي تلعب معها 
طوال اليوم. كما أنها تساعد البالغين على ترتيب المائدة وتتعلم 

تناول الطعام بشكل صحيح، دون أن تقوم بوضعه في شعر 
ديدي. وكم هو مسلي أن يأخذ الجميع قيلولتهم مًعا. في المساء 

عندما يأتي والدها الصطحابها، ترغب زازا في البقاء مع نيني، 
لكن شقيقها األكبر تروترو ينتظرها.

سلسلة مصنوعة من الورق المقوى مع غطاء مبطن، تم 
تصميمها خصيًصا لألطفال الذين يحبون األعمال اليدوية.

 جيبوليه 2020 | 9782075125987 
20 pages |  16,5x16,5 cm | 5.50 €

 Sports

رياضات
من سبيريدون لويس، الفائز بماراثون أول دورة ألعاب حديثة 
في عام 1896 في أثينا، إلى ميكائيل ايدغسون، بطل السباحة 

في ألعاب سيئول األولمبية في عام 1988، الى نادية كومانسي، 
العبة الجمباز الموهوبة التي فازت بـ 5 ميداليات، منها 3 

ذهبية، في عام 1976 في ألعاب مونتلاير، أو بوب بيمون، الذي 
حقق قفزة طويلة ال تصدق في مكسيكو وصلت إلى 8.90 متر.

عمل فيه عودة إلى ملحمة األلعاب األولمبية بأكملها.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 7 لغات : اللغة االنكليزية واليونانية والكورية 

واإلسبانية والصربية

FIND OUT MORE
< تم بيع 5000 نسخة في المملكة المتحدة

9782075135641 | 2020 | 96 pages 
 13,5x18,2 cm | 9.90 €

بام

بييو ميشيل  جان 
غونو

اإلنجازات الرياضية المحققة 
من قبل أربعين رياضي عظيم، 

لهم تأثيرهم الكبير في تاريخ 
األلعاب األولومبية

عيتييه بنيديكت 

تابعوا مغامرات تروترو 
وزازا.
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 L'épouvantable peur 
 d'Épiphanie Frayeur (Tome 2) :  

Le temps perdu

خوف ايبيفاني 
فراير المروع 

)الجزأ 2(
الوقت الضائعالوقت الضائع

بينما تحتفل ايبيفاني بعيد ميالدها التاسع مع والديها، تتأرجح 
بداخل فكرها في العالم اآلخر! لديها عمل تقوم به وهو العودة إلى 

طفولتها والبدء بالبحث عن الوقت الضائع ...

RIGHTS SOLD
سلسلة قصص كاملة، رائعة ومرحة ومليئة بروح الدعابة حول 

مخاوف طفولية. 
2020 | 9782302089730 | منشورات سوالي

92 pages |  21,4x28,6 cm | 18.95 €

 Frigiel et Fluffy (Tome 8) :  
Au bout du monde

فريجييل وفالفي 
)الجزأ  8(

في نهاية العالمفي نهاية العالم
من سرق شحنة البطيخ التي كان التاجر كريم ينتظرها؟ يغادر 

فريجيل وخادمه األمين فالفي القرية برفقة أصدقائهم أليس 
وهابيل، للتحقيق في هذه القضية الغامضة. لكن الخطر في كل 

مكان والزومبي تراقب وتنتظر! هناك حاجة كبيرة إلى الشجاعة 
والجرأة للقضاء على هذه المخلوقات الرهيبة واكتشاف من هو 

لص البطيخ!

 منشورات سوالي 2020 | 9782302081710  
48 pages |  21,7x29,7 cm | 10.95 €

فريجيل وفالفي

جان كريستوف دوريان
فريجيل
مانت

تعرف على أول كتاب مصور 
لهؤالء األبطال الذين لديهم 

ماليين المعجبين على يوتيوب!

خوف ايبيفاني فراير المروع

غوتييه سيفرين 
لوفيفر كليمون 

سلسلة قصص كاملة، رائعة 
ومرحة ومليئة بروح الدعابة 

حول مخاوف طفولية.
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 Le grand voyage de Rameau

رحلة رامو الكبيرة
في غابة األلف ورقة تعيش قبيلة من المخلوقات الصغيرة. تقول 

أسطورة قديمة أنه في يوم من األيام انجذب ثالثة منهم إلى 
البشر واختراعاتهم وعاشوا أحداثا درامية... و منع الجميع من 

التواصل معهم منذ ذلك الحين ! وذات مرة، يقوم مجلس الشيوخ 
باستدعاء الشابة رامو ويقرر معاقبتها باآلتي : يجب عليها أن 

تذهب إلى لندن لكي تدرك بنفسها أن عالم البشر ليس جيداً كما 
تتصور.

 منشورات سوالي 2020 | 9782302090170  
216 pages |  24x32 cm | 26.00 €

 L'homme qui courait après sa chance

الرجل الذي كان 
يجري بحثا عن 

حظه
رجل محاط بالحظ السيئ الذي يلتصق بجلده، يتم إقناعه بالذهاب 
الستشارة ناسك الجبل باعتباره الوحيد القادر على حل مشكلته. 
في طريق الذهاب يلتقي برفاق يعيشون نفس المعاناة. نمر بال 

شهية، شجيرة  في حالة سيئة، وامرأة شابة يائسة. يقرر أن يدافع 
عن قضيتهمأامام حكيم الجبل ليعود بعد ذلك ويقدم لهم النصح !

 منشورات ديلكور 2020 | 9782413026631 
32 pages |  24x32 cm | 13.95 €

بوزال

هل نحن مسؤولون عن 
سعادتنا ؟

فيسيل

قصة مغامرة مبهجة تختلط 
فيها اللقاءات والفرح وخيبة 

األمل.
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 Mythics (Tome 10)

 األساطير
)الجزأ 10(

في الزمان القديم حيث كانت تعيش اآللهة واألبطال، حاول الشر 
السيطرة على العالم تحت ستار ستة آلهة مختلفة، فانتفض ستة 

أبطال يتمتعون بقوى غير عادية ويحملون أسلحة مقدسة ضد كل 
من هذه التجسيداتت ليتمكنوا من االنتصار عليه  واحتجازه في 
مكان سري. اليوم، سيواجه ستة ورثة وخلفاء األبطال القدامى، 

أعظم تهديد عرفه العالم!

 منشورات ديلكور 2020 | 9782413019671  
56 pages |  22,6x29,8 cm | 10.95 €

 Lulu et Nelson (Tome 1) : Cap sur l'Afrique

لولو ونيلسون 
)الجزأ 1(

افريقيا : نحن قادمونافريقيا : نحن قادمون
في نابولي سنة 4691، ترغب لوسيا، البالغة من العمر 01 

سنوات، أن تعمل كوالدها وأن تصبح مروضة أسود كبيرة. في 
مساء يوم من األيام يدمر حريق سيركهم بالكامل، ويتسبب في 

وفاة جميع النمور وفي غضون دقائق تتالشى األحالم المستقبلية 
للفتاة الصغيرة. لكنها ال تريد االستسالم أبدا! تتوجه لوسيا إلى 
جنوب إفريقيا حيث يتواجد األسود للبحث عنهم وتقابل هناك 
نيلسون، شاب جنوب أفريقي في عمرها يأخذها للعيش في 

محمية طبيعية ... لولو ال تعرف حتى اآلن ما الذي ينتظرها 
هناك,

 منشورات سوالي 2020 | 9782302091382  
56 pages |  22x29,4 cm | 14.95 €

لولو ونيلسون

جان ماري أومون
شارلوت جيرار
نيريت اوليري 

تغادر لولو بصحبة والدها 
إيطاليا متوجهين إلى جنوب 
افريقيا حيث تلتقي بنيلسون 

شاب جنوب افريقي

سوبرال باتريك 
ليفونغ باتريسيا 
أوغاكي فيليب 

أبطال جدد محبوبون، هم من 
جميع األصول االجتماعية 
والثقافية، نرافقهم في قصة 
قوية يلعبون فيها األساطير 

والقصص الشعبية
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 Sacha et Tomcrouz (Tome 3) : Les Shaolin

ساشا وتوم كروز 
)الجزأ 3(

الشاولنالشاولن
يعيش ساشا بازاريك بمفرده مع والدته تاجرة التحف الغريبة 
األطوار قليال. في عيد ميالده العاشر، يحلم ساشا بفأر فائق 

الذكاء يساعده في أبحاثه العلمية كهدية، إال أنه يتلقى شيواوا ...  
الكلب الغير مطيع ! ذات صباح، يعود توم كروز وهو مغطى 

بطبقة جليدية متوهجة وتحدث ظاهرة غريبة : يجد االثنان 
نفسيهما منقولين عبر الزمن إلى مكان غريب ...

 2020 | 9782302081758 | يالوس تاروشنم
84 pages |  22x29,4 cm | 16.95 €

ساشا وتومكروز

أناييس هالرد
كينيون باستيان 

يقدم ساشا وتوم كروز رحالت 
ساحرة عبر التاريخ والزمن!

www.editions-soleil.fr  مجموعة ديلكور
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
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كتب للناشئة

 5 Histoires à lire avec Papa

خمس قصص 
للقراءة مع اآلباء

خمس قصص تتابعها مع والدك لقراءة ملؤها الفكاهة والحنان. 
يحتوي العمل على القصص التالية : بابا بيسو، عندما أكبر، 

حديقة كابوسين الجميلة، في الطريق، البطة القبيحة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 6 لعات : اليونانية، اإليطالية، البرتغالية، 

الرومانية والروسية

 ديكين ذهبيين 2020 | 9782017863434 
96 pages |  16x18,5 cm | 5.95 €

 100 activités zéro ennui 
 les plus faciles du monde

مائة فكرة من 
أسهل األنشطة 

المسلية في العالم
اكتشف كتاب سامبليسيم الجديد مع العديد من األنشطة المختلفة 

التي يمكن القيام بها داخل المنزل أو خارجه باستخدام أدوات 
من حياتنا اليومية، وبالتالي لن تحتاج إلى شراء أي شيء ! 

نقدم لك في هذا العمل 100 طريقة للتخلص من الملل : أشغال 
يدوية وطبخ وألعاب وأنشطة خارجية وهوايات إبداعية والمزيد. 

يمكنك القيام بذلك خطوة فخطوة باالستعانة برسوم توضيحية، 
أفكار حديثة و"هادفة" للغاية وباإلضافة إلى تصميم فعال. يحتوي 

العمل على حوالي خمسة عشر عنواًنا.
RIGHTS SOLD

تم نشر العمل بـ خمس لغات : العربية، الكتالنية، االسبانية، 
اإليطالية، الرومانية.

FIND OUT MORE
< تم بيع 8800 نسخة في فرنسا

  9782017089704 | 2019 
208 pages |  17,5x22,5 cm | 14.95 €

الكاس جوزيفين 
تمسو ستوديو 

جعل األشياء في متناول أكبر 
عدد ممكن من الناس، تسهيل 

القيام بها أو فهمها!

جماعي عمل 

سلسلة ألبومات ملونة ستسعد 
اآلباء واألطفال بقصص 

مشوقة وبسعر معقول جدا!

www.deux-coqs-dor.com  آشيت للناشئة   آشيت للناشئة

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art et Beaux livres.pdf
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

كتب للناشئة

 Bambi, une vie dans les bois

بامبي، حياة في 
الغابات

أتى فصل الربيع، وبدأ ظبي صغير أخرق يخطو خطواته األولى 
بين الشجيرات. الطبيعة أخاذة لكنها خطيرة أيًضا. هل سيتغلب 

بامبي على العقبات ليصبح بدوره أمير الغابة؟ في هذا العمل 
تروى القصة الحقيقية ألشهر الظبيان بكامل ثرائها.

 غوتييه لونغورو 2020 | 9782017124306 
48 pages |  21,5x32 cm | 15.90 €

 Aimer, c'est quoi ?

ما هو الحب؟
كتاب ألفته معلمة يساعد على فتح مساحة للحوار، بعيًدا عن 

أي سؤال ميتافيزيقي. ماذا يعني "الحب" عندما يمكنك أن تحب 
أشياء كثيرة مختلفة وبطرق مختلفة؟ نحن نحب بحواسنا ولكن 

أيًضا بقلوبنا. من خالل العديد من التساؤالت، إليك كتاب يساعد 
الطفل على إدراك عالقته باآلخرين وبكل ما يحيط به. موضوع 
قوي يجعل من الممكن معالجة جميع أنواع العالقات بين اآلباء 

واألخوة واألخوات واألصدقاء.

 آشيت لألطفال 2020 | 9782017089780  
32 pages |  16,5x22 cm | 6.95 €

آن الالن
مانس تيري 

سلسلة تشجع األطفال على 
تكوين أفكارهم الخاصة من 

خالل أسئلة مفتوحة.

جالبيرت فيليب 
سالتن فيليكي 

احتفال بالحياة والطبيعة 
ومرور الفصول.

www.gautier-languereau.fr  آشيت للناشئة   آشيت للناشئة

غوتييه لونغوروغوتييه لونغورو
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
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كتب للناشئة

 En chemin avec Arcimboldo

على الطريق مع 
أرسيمبولدو

صور مكونة من فواكه أو خضروات أو أزهار أو حيوانات، 
يمكن التعرف على الفور من خاللها على أعمال أرسيمبولدو. 
في عالم ممتع وغني، يبدأ العمل بعناصر مألوفة ويحولها إلى 

شيء مختلف تماًما، بالطريقة نفسها التي يتمكن بها األطفال من 
إنشاء عالم كامل من عدة أشياء. رسام يسهل فهم اعماله، يحظى 
بتقدير كبير من قبل األطفال واآلباء والوصيفين؛ تتحدث أعماله 

عن نفسها وتدعو االشخاص إلى التأمل والتفكير.

 هازان 2020 | 9782754111614  
32 pages |  24x26 cm | 14.95 €

 Disparition à Londres

إختفاء في لندن
ُسرقت مجوهرات التاج البريطاني وطلبت سكوتالنديارد منك 

مساعدتهم في هذا التحقيق الشديد السرية! فتتوجه إلى لندن: 
سيكون من الضروري مسح المدينة بأكملها للعثور على أدلة 
ومقابلة المخبري ، أو طلب المشورة من شيرلوك هولمز. ال 
يوجد مجال للخطأ أبدا: يجب عليك حل هذه القضية إلظهار 

 مهاراتك البوليسية! هل أنت مستعد ؟
يجري الطفل تحقيًقا ويحل 150 لغًزا ويجمع القرائن ويستخدم 

خريطة كبيرة للندن.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بالصينية المبسطة

FIND OUT MORE
< تم بيع 12800 نسخة في فرنسا

 ديكين ذهبيين 2018 | 9782017060734  
128 pages |  17,5x20,5 cm | 13.95 €

اختفاء في ...

ال في هيالر
أيرول كارولين 
وتوماس سولين 

استخدم المفاتيح، حل اللغز 
وادرس خريطة المدينة 

الكتشاف الحقيقة!

على الطريق مع ...

بارو ديدييه 
دوميلي كريستيان 

اكتشف أعظم الفنانين من 
خالل أشهر أعمالهم.

www.editions-hazan.fr  آشيت للناشئة www.deux-coqs-dor.com  آشيت للناشئة
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كتب للناشئة

 Fashion Girls : Mes tenues Kawaii

أزياء للفتيات
مالبسي من طراز الكاوييمالبسي من طراز الكاويي

مجموعة من الملصقات، واإلستنسل، والورق المنقوش، 
والرسومات لتلوينها لمساعدتك على إنشاء أروع المالبس 

المستوحاة من االتجاهات اليابانية للموضة. 23 موديل  بأسلوب 
آخاذ يمكنك إضفاء مسحتك الشخصية عليها!

 ديكين ذهبيين 2020 | 9782016281543  
48 pages |  16,5x23,5 cm | 10.95 €

 Fan de Basket

عشاق كرة السلة
ثمانية وأربعون صفحة لمعرفة كل شيء عن كرة السلة من 

خالل معلومات وثائقية عن أصول النظام والقواعد والمسابقات 
الرئيسية والفرق األسطورية والالعبين البارزين. ولك أيًضا 

سجالت مذهلة وأرقام مهمة وحقائق غير عادية وألعاب 
ومسابقات الختبار معلوماتك وأنت في كامل االستمتاع. 

 ديكين ذهبيين 2020 | 9782017866725  
48 pages |  19x24,5 cm | 7.90 €

غايتون دو ال فولي
كوكو زول

مجموعة جديدة للثقافة العامة 
حول الرياضة لعشاقها من 

الفضوليين الصغار!

أزياء الفتيات

ماري روز بواسون

كن مصمم أزياء بابتكار طراز 
مالبسك الخاص مع هذه 

السلسلة المكونة من 8 عناوين!

www.deux-coqs-dor.com  آشيت للناشئة www.deux-coqs-dor.com  آشيت للناشئة

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_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_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  

   Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr الحقوق في الخارج
Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr الحقوق في الخارج 

Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com التصدير

   Anne Vignol : avignol@hachette-livre.fr الحقوق في الخارج
Clara Bruey : cbruey@hachette-livre.fr الحقوق في الخارج 

Corinne Brivot : cbrivot@hachette-livre-intl.com التصدير

  7...  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  ...179   

فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
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كتب للناشئة

 Il faut dormir maintenant !

حان وقت الذهاب 
للنوم !

قصة مسائية، تدوم وتدوم، لتأجيل موعد النوم. األب في عجلة 
من أمره لجعل األميرة فرينغوند تختفي إلى األبد، وفتاة صغيرة 
ال تنقصها سرعة البديهة تبدأ قصتها للتو ... قصة أميرة بسيطة 

أصبحت مغامرة بمواقف ال تصدق !موضوع أساسي يتم التعامل 
معه برسوم توضيحية نابضة بالحياة ستسعد اآلباء أيًضا!

 غوتييه لونغورو 2020 | 9782017086932 
32 pages |  23x26,5 cm | 12.90 €

 Il faut aider le Petit Chaperon rouge !

يجب علينا 
مساعدة ذات 
الرداء األحمر

ترفض إيما المتمردة مرة أخرى أن يلتهم الذئب الكبير الشرير 
ليلى وجدتها. لذا تقفز في الكتاب للتدخل! هل ستنجح يا ترى في 
تغيير مسار هذه الحكاية؟ إعادة كتابة حكايات كالسيكية مجنونة 

ترافقها لعبة جديدة في كل صفحة,

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين : الكورية والتركية.

FIND OUT MORE
< تم بيع 6800 نسخة في فرنسا

 2019 | 9782017073468 |غوتييه لونغورو 
32 pages |  19x19 cm | 6.99 €

جاردان ألكسندر 
اريفيه لو غولف

يدخل األبطال الصغار 
حكاياتهم المفضلة للتصرف 
وإيصال رسالة إيجابية: كل 
شيء ممكن إذا تجرأنا على 

فعله!

ماجور لينيا 
سولت ايلوييز 

لقد عاشوا في سعادة دائمة 
وأنجبوا العديد من األطفال. 

وهكذا انتهت القصة. ليلة 
سعيدة ! "ال مفر من النوم ، 

فماذا الذي حدث بعد ذلك؟

www.gautier-languereau.fr  آشيت للناشئة www.gautier-languereau.fr  آشيت للناشئة

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

كتب للناشئة

 Je t'aime tant

أحبك كثيرا
إذا كنت قطة، فسأحتضنك، سأضع أنفك على أنفي، كنت سأنظر 

إليك وأجدك لطيًفا جًدا لدرجة أنني سأقع في حبك. إذا كنت 
طفل حمار وحشي، فسنمشي جنًبا إلى جنب. ستضع قدميك 

الصغيرتين برقة شديدة أمام بعضهما البعض لدرجة أنني سأقع 
في حبك. لكنك طفلي، لذا سأخبرك الليلة هذه القصة حتى تعرف 

كم أحبك. سواء كنت لطيًفا، رقيًقا، موهوًبا، ذكًيا، وسعيًدا، أو 
هًشا، غير صبور، وحزين، أحبك كثيًرا وإلى األبد.

 ديكين ذهبيين 2020 | 9782017863380 
24 pages |  16,5x19 cm | 4.50 €

 Je me concentre

أركز
يتغير لون شعر غاستون حسب مشاعره: كل لون يعبر عن 
مشاعر مختلفة. واليوم يواجه غاستون صعوبة في التركيز، 

فكره مشتت وال يلتفت إلى تعليمات المعلمة أو اللحن في فصل 
الموسيقى. لذلك، ال يعرف ما يفترض به أن يفعل أو أن يغني. 
يمكنك أن تقوم بتمرين التخيل والتنفس مع جاستون حتى تتمكن 
من التركيز على ما عليك القيام به. سلسلة ذات شهرة في فرنسا 

ب تشمل 18 عنوانا.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 21 لغة

FIND OUT MORE
< تم بيع 13250 نسخة في فرنسا

 آشيت لألطفال 2020 | 9782017092780 
32 pages |  16x16 cm | 6.00 €

أوريلي شيان - شو شين

سلسلة من ابتكارات مختصة 
في سوفرولوجيا األطفال، 

تستكشف في كل كتاب شعورا.

بيليسييه كارولين 
االجيدي فيرجيني 

تيري مان

قصة حب بين أم وطفلها، 
عالمية ومليئة بالشعر 

والعذوبة.

www.deux-coqs-dor.com  آشيت للناشئة   آشيت للناشئة

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

كتب للناشئة

 Le fil

الخيط
هل هذا خيط؟ دعنا نسحبه ونرى ما إذا كان مربوطا بشيء ذي 

قيمة. كلنا معا اآلن لنسحب الخيط ! تقوم امرأة شابة، وقطة، 
وخنزير، ودب، وعمالق، وطائر صغير بشد خيط لمعرفة ما 
يوجد في الطرف اآلخر. هل تريد أن تعرف ؟ ألم يخبرك أحد 

من قبل أال تسحب الخيوط؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الكورية

 غوتييه لونغورو 2020 | 9782017087113 
32 pages |  20x23 cm | 10.50 €

 La Belle Aventure

المغامرة الجميلة
يذهب طفل صغير وجده في رحلة غير عادية كل يوم، يتنقالن 

من مدينة إلى أخرى بحًثا عن ما يلزم للذهاب في مغامرة. 
ستأخذهم مغامراتهم إلى أبعد مما يتصورون، إلى أن يصلوا إلى 

وجهتهم. قصة تحتفل بالحب والعالقة بين الجد وحفيده.

 غوتييه لونغورو 2020 | 9782017087205 
40 pages |  28x25 cm | 14.00 €

غيرليه جيرالد 

عندما يدفع الحب جدا وحفيده 
إلى مغامرات بعيدة

جالبيرت فيليب 

قصة جديدة ومرحة لفيليب 
جالبرت مع رسوم توضيحية 

مذهلة ونهاية مفاجئة.

www.gautier-languereau.fr  آشيت للناشئة www.gautier-languereau.fr آشيت للناشئة

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

كتب للناشئة

 Martin et les écrans

مارتن والشاشات
مارتن مفتون بالشاشات، يمكنه قضاء ساعات في استخدام 

التطبيقات على الهاتف الخلوي لوالدته أو مشاهدة مقاطع الفيديو 
على الكمبيوتر المحمول أو الرسوم المتحركة على جهازه 

اللوحي. لماذا يعتبر الكبار القيام بذلك مشكلة ؟فهم يقضون كل 
وقتهم في التحديق في الشاشات أيضا. 

سلسلة جديدة تعرض مواضيع مجتمعية حالية تعتبر جزءأ من 
اهتمامات األوالد و أولياء أمورهم : كالشاشات، وكل ماهو 

متصل بانترنت ، وأيضا موضوع االهتمام بالبيئة... مارتن ، 
بطل جديد.

كتاب لمن تترواح أعمارهم بين 3 و 6 سنوات

 آشيت لألطفال 2020 | 9782017057222  
32 pages |  19x19 cm | 6.99 €

 Les émotions de Gaston - 
 Mon Cahier d'activités

مشاعر غاستون  
- كتاب األنشطة

كتاب نشاط وتلوين، موضوعه المشاعر، صممته مختصة 
في سيفرولوجيا األطفال. وفيه تحكي لنا قصة تغير لون شعر 

غاستون حسب مشاعره: فكل لون يعبر عن شعور مختلف. في 
العمل العديد من األلعاب والتلوين والملصقات وتمارين عالج 
استرخاء بسيطة للتعرف على المشاعر، ومساعدة الطفل على 

تسميتها وإدارتها ، بفضل اإليماءات السحرية الصغيرة ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 21 لغة

FIND OUT MORE
< تم بيع 16200 نسخة في فرنسا

 2020 | 9782017092797 |آشيت لألطفال
52 pages |  21x28 cm | 7.95 €

أوريلي شيان - شو شين

سلسلة من ابتكارات مختصة 
في سوفرولوجيا األطفال، 

تستكشف في كل كتاب شعورا.

تيل زا كات
هيندير كارين 

مارتن طفل في الرابعة من 
عمره، يهتم بالكثير من األمور 

ويطرح الكثير من األسئلة.

  آشيت للناشئة  آشيت للناشئة

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

كتب للناشئة

 Où sont mes taches ?

أين هي بقعي ؟
عندما يستيقظ هذا الصباح، يتفاجأ ريمي بأن كل بقعه قد اختفت 
فينطلق ليسأل كل الحيوانات ليعرف من تجرأ على سرقة بقعه: 
البقرة، الدلماسي، الطاووس، الباندا، الزرافة، الحمار الوحشي. 

وفي نهاية األمر يحصل على إجابته من والدته : حمام بسيط 
سيساعد ريمي في استعادة لونه ... وبقعه ! نهاية مفاجئة لتشجيع 

األطفال على االغتسال!

 غوتييه لونغورو 2020 | 9782017087137  
32 pages |  25x19 cm | 10.90 €

 Mon imagier de la nature

كتابي المصور 
عن الطبيعة

كتاب مصور مليء بالتفاصيل، ومليء بالمفاجآت، مثالي 
لمساعدة األطفال الصغار على اكتشاف الطبيعة: الجبال، 

والحدائق، والبحر، والفصول، والليل، والغابة ... عالم ملون 
ومبهج، غني بالفكاهة وحيوي تزنيه رسومات الفنان غوي. 

أكثر من عشرين كلمة في كل صفحة لالسكتشاف في إطار من 
المرح! اكتشف أيًضا في نفس المجموعة : الحيوانات ، المنزل ، 

المدرسة ، األلوان ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ أربع لغات : الصينية المبسطة، الهولندية، 

الرومانية واألوكرانية.

 ديكين ذهبيين 2018 | 9782016276945 
14 pages |  22,5x30 cm | 8.95 €

غوي

عدد ال حصر له من األشياء 
يمكن اكتشافها مفردات يمكن 

تعلمها وساعات من المتعة 
والمالحظة!

هاجين

قصة مليئة بالحيوانات 
المضحكة - ومن بينهم خنزير 

صغير محبب.

www.gautier-languereau.fr  آشيت للناشئة www.deux-coqs-dor.com  آشيت للناشئة

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

كتب للناشئة

 Protéger la planète

حماية الكوكب
لماذا ترتفع درجة حرارة األرض؟ هل يمكن أن نعيش على 

كوكب آخر؟ لماذا يجب علينا الحفاظ على الغابات؟ ما هو علم 
البيئة؟ وما هو تأثير التلوث على الكوكب ؟ عمل سهلة قراءته، 
نصوص على شكل أسئلة وأجوبة، نموذج جذاب وديناميكي، 
مع ألعاب الختبار معرفتك وجزأ مخصص للمصطلحات لمن 
يرغب بمعرفة المزيد. تحتوي سلسلة قل لماذا على 21 عنوانا.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الروسية

 ديكين ذهبيين 2020 | 9782017866534  
48 pages |  19,5x20,4 cm | 7.90 €

قل لماذا

باريس ماتيلد 
تشاتشا ايستيل 

ليينار مود 

أكثر من 60 سؤاالً لإلجابة 
على أسئلة يطرحها األطفال 
على أنفسهم حول مواضيع 

محددة.

www.deux-coqs-dor.com  آشيت للناشئة

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art et Beaux livres.pdf
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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_Litterature et Fiction.pdf
https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
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   Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com الحقوق في الخارج 
Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com التصدير
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

كتب للناشئة

 Dis-moi des chansons d'Haïti

غني لي أغنية  
من هاييتي

أشكركم على هذا الكتاب الذي يتحدث عنا بحنان واحترام".
 في هذا العمل نتعرف على خمسة عشر أغنية شعبية تقليدية من 

هاييتي )كلمات وموسيقى(، تليها شهادة من الكاتبة التي تتذكر 
طفولتها في جزيرتها. تحكي لنا عبر األغاني عن عادات بلدها 

الحبيب والحياة اليومية واأللعاب ومخاوف األطفال والتاريخ 
العظيم لهاييتي المخفي في قصص األغاني الصغيرة.

9782916046112 (CD Audio) | 2010 | 56 pages 
 28x21 cm | 25.90 €

 Adieu, mon Rhino !

وداعا عزيزي 
وحيد القرن !

“شيكاغو ليست مدينة الضفادع !“ قالت والدتي. استقر النسل 
األخير من ساللة طويلة من الضفادع الناطقة بالفرنسية في نيو 

أورلينز. "صعد" تيلومنيس فروغ إلى شيكاغو في منتصف 
القرن العشرين، ويحلم بجني ثروة. بعد أن أصبح محقًقا خاًصا 
مع فيوليتا، "فأرة" رائعة فائقة الذكاء، قام بتفكيك عصابة الري 

وحيد القرن التي قامت بالمتاجرة في جلود الحيوانات.

9782916046204 | 2016 | 80 pages 
 12,5x17,5 cm | 10.00 €

دراسة استقصائية لـ تيلومنيس فروغ

صوفي كو ايشالن

رواية بوليسية مصورة ترافقها 
حوارات الذعة، تتطرق 
لموضوع تجارة الفراء 

الحساس.

بارتيليمي ميمي 
تاهيتي مشهور 41فنان 
ليون فرانسوا أوف مان 

اإلنكليزي( )النص 

مقدمة عن جزيرة هاييتي وعن 
تاريخها، مرسومة بأيادي 
فنانين عظماء من هاييتي

http://kanjil.com  كانجيل http://kanjil.com  كانجيل

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_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_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  

  7...  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  ...179   

   Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com الحقوق في الخارج 
Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com التصدير

   Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com الحقوق في الخارج 
Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com التصدير

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

كتب للناشئة

 Du Blues dans les couleurs

أزرق في األلوان
يكشف تيلو جماعة من العنصريين البغيضين من ال "ب ب 

ب" حزب األقدام النقية الذين يهاجمون مجموعة من موسيقيي 
الجاز اللطفاء. يصنف حزب األقدام النقية الحيوانات حسب 

أعراقها ودرجة الكمال لديها. في ظل ذلك ليس هناك أي أمل في 
االختالط أو االحتكاك. وبحسب أفكارهم و كما يعتبر أعضاء 
هذا الحزب أن على كل فرد أن يبقى في بلد أجداده،  فإن أول 

ضحاياهم كانوا من المهاجرين.

9782916046273 (CD Audio) | 2019 | 80 pages 
 12,5x17,5 cm | 10.00 €

 Dis-moi des chansons de France

غني لي أغاني 
فرنسية

خمسة عشر أغنية، يرويها ويغنيها أستاذ أدب شفوي: "الجن 
أصحاب اآلذان الكبيرة يحبون أن يحكوا لألطفال القصص 

القديمة تحولت إلى أغاني. 
أغاني طفولتنا ليست ساذجة كما تبدو، سحرها ال يتغير، تروي 

حقائق تاريخية وتشهد على ماض أسطوري شبه منسي، و 
تتحدث أيًضا عن المآسي والسعادة والحروب والكسل، والغرور، 

واألقوياء الذين نسخر منهم.

9782916046235 (CD Audio) | 2014 | 56 pages 
 28x21 cm | 25.90 €

برينو دوالسال
صوفي كو ايشالن

األغاني التي تحكي عن الحياة 
الماضية والتاريخ في فرنسا.

دراسة استقصائية لـ تيلومنيس فروغ

صوفي كو ايشالن

رواية بوليسية مصورة تسخر 
من غباء وقذارة الجماعات 

العنصرية.
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 Kanjil et le roi des tigres

كانجيل وملك 
النمور

بمساعدة صديقه النداك، النيص، أحبط الغزال الصغير الذكي 
خطط الحرب لـ "ملك النمور السمين الكبير"  الذي يهدد بغزو 

جزيرته وأكل جميع أصدقائه هناك. تم تنظيم هذه القصة كما لو 
أننا في مسرح و رسمتها الرسامة التي تستحضر المفروشات 

القديمة بأسلوب شخصي للغاية مستوحى من الباتيك اإلندونيسي.  
هذه القصة الممتازة التي رويت على وقع موسيقى الجافا هي 

أيًضا عمل عن إندونيسيا ومسرح الظل.

9782916046167 (CD Audio) | 2016 | 48 pages 
 28x21 cm | 25.00 €

 Kanjil compte

كانجيل يقص 
علينا حكاية

كانجيل الغزال القزم الشرير والذكي جائع ونهم. هل سينجح في 
عبور النهر الذي تنتشر فيه التماسيح ليذهب إلى الجانب اآلخر 

ليتذوق المانجا الطازج الذي تفوح رائحته اللذيذة؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الصينية المبسطة

9782916046174 | 2017 | 32 pages 
 20x13,5 cm | 7.00 €

تاناكا بياتريس 

قصة نتعلم فيها كيف نروي 
حكاية مع البطل الشرير في 

الحكايات اإلندونيسية.

تاناكا بياتريس 

كيف منع كانجيل الصغير ملك 
نمور جافا من غزو جزيرته 

وأكل أصدقائه في غابات 
بورنيو.
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 La baleine aux yeux verts

الحوت ذو العيون 
الخضراء

كان بابيجوني نائًما تحت رمال البحيرات لما ال يقل عن 2000 
عام، عندما أيقظته موجة نزعت القالدات التي كان يرتديها. في 

المنزل الوردي الكبير حيث يضع الرجل أصنامه يكتشف بدهشة 
أشياء من حياته اليومية )أدوات، أصداف، فخار( ويتعرف على 
القالدة السحرية لصديقته القديمة وهيرة الجميلة التي تظهر فجأة، 

لينطلق االثنان على حوت ويختفيان. 
عمل يتبعه : ثقافات الجزيرة ما قبل الكولومبية وأماكن الذاكرة 

واآلثار، هذه القصة الكاريبية مستوحاة من أحداث حقيقية

9782916046372 | 2020 | 56 pages 
 28x21 cm | 18.00 €

 L'oranger magique : Conte d'Haïti

شجرة البرتقال 
السحرية
قصة من هاييتيقصة من هاييتي

الفتاة الصغيرة التي تزوج والدها من امرأة شريرة، ال تستطيع 
مقاومة لذة تذوق البرتقال، على الرغم من من أن زوجة أبيها 
التي تطالبها بإعادة الثمار قد منعتها من أكلها. تلجأ الطفلة إلى 

قبر أمها وتبك و تقوم بزرع بعض البذور. دموعها سحرية مثل 
شجرة البرتقال التي تنمو عندما تغني. عندما تتسلق زوحة أبيها 
الشجرة وتغمر نفسها بالبرتقال، تغني الفتاة الصغيرة مرة أخرى 

وتنمو الشجرة إلى السماء مع المرأة الشريرة. حكاية شعبية 
لمنطقة البحر الكاريبي توارثتها أجيال.

9782916046228 (CD Audio) | 2015 | 40 pages 
 28x21 cm | 25.00 €

بارتيليمي ميمي 
بارتيليمي  كليمانتين 

)رسومات(
هنري  رينولد 

 )النص بلغة الكريول(

عندما تبكي الفتاة الصغيرة  
والدتها وتغني، تنمو شجرة 

برتقال على قبرها.

هنري بتي جان روجيه
مونسارات ريبيكا 

القصة مستوحاة من أحداث 
حقيقية في غوادلوب.
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 La grosse, grosse rave : Conte russe

الهذيان العظيم
قصة روسيةقصة روسية

من سينجح في اقتالع نبات اللفت الهائل الذي زرعه مع الجد؟ 
الجدة ، ساشا، ناتاشا، الكلب، القط؟ و لماذا ليس الفأر الصغير؟

9782916046211 | 2017 | 32 pages 
 20x13,5 cm | 7.00 €

 La course des rennes : Un récit de Laponie

سباق حيوانات 
الرنة

قصة من البالندقصة من البالند
في البالند، في نهاية فصل الشتاء، يرافق طفالن الهفين 

خلف أشعة الشمس والمغامرة، قطيع من الرنة في طريقه الى 
الشمال. خالل هذه الرحلة العائلية الطويلة عبر المساحات 

الشاسعة المغطاة بثلوج أقصى الشمال والتي تتخللها المهرجانات 
والتجمعات التي تبشر بالربيع، أعادت ماريا لينا وألبو اكتشاف 
التقاليد والحياة البدوية ألسالفهم. نص عن العالم القطبي، تتبعه 
شهادة من الفنان الذي ألهمت لوحاته هذه القصة و يذكرنا أنه، 
قبل البشر بوقت طويل، كانت الحيوانات تخط طرق الهجرة، 

وأن شعب السامي هو آخر السكان األصليين في أوروبا.

2982916046266 (CD Audio) | 2018 | 48 pages 
 28x21 cm |.52 00 €

ميركاديه بوركان  ليز 
فيرونيك دي بوا )رسومات(

فلوت  ماليرب )موسيقى،  ديديه 
وطبل(

تعرف على التقاليد البدوية 
آلخر الشعوب األصلية في 

أوروبا، شعب السامي.

تاناكا بياتريس 

في العمل الجماعي، للجميع 
دور ضروري وقد يتوقف 

النجاع على أصغر األعضاء.

http://kanjil.com  كانجيل http://kanjil.com  كانجيل

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_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_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  

  7...  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  ...179   

   Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com الحقوق في الخارج 
Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com التصدير

   Grégoire Mercadé : rights@kanjil.com الحقوق في الخارج 
Lise Bourquin Mercadé : kanjilediteur@gmail.com التصدير

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

كتب للناشئة

 La Plume des Andes :  
Voyage imaginaire en terre amérindienne

ريشة األنديز
سفر عبر الخيال الى األراضي سفر عبر الخيال الى األراضي 

األمريكيةاألمريكية
ينتظر وارا -أو الريشة بلغة أبيه - عودته : فقد وعد عازف 

الفلوت البوليفي الشهير الذي تركفي يوم من األيام جباله وسافر 
إلى أراضي أمريكا المقابلة الهنود األمريكيين في الجنوب 

والشمال، وعد والدته بالعودة قريًبا. قصة ترويها الرياح الغربية، 
والرياح البرية الحرة. ولد خوان، ابن الشمس، في قرية تقع في 

قلب جبال األنديز، في ظل القمم الثلجية التي تحلق فيها في بعض 
األحيان أجنحة الكندور

9782916046075 (CD Audio) | 2010 | 40 pages 
 28x21 cm | 25.90 €

 La légende de Chico Rei :  
Un roi d'Afrique au Brésil

أسطورة شيكو 
ريه

ملك أفريقي في البرازيلملك أفريقي في البرازيل
في القرن الثامن عشر، قام ملك أفريقي شاب وحكيم استعبد 
مع شعبه في منجم ذهب بالبرازيل، بتنظيم الفداء التضامني 
لحريتهم. يحظى شيكو ريه )الملك تشيكو( بشعبية كبيرة في 
البرازيل. وهو بطل مسالم ُتعد قصته التي تنتقل عبر التقاليد 

الشفوية األفروبرازيلية جزًءا من التاريخ العظيم غير المعروف 
للمقاومة التي أبداها العبيد السود في أمريكا. ُتروى هذه القصة 
هنا مع السامبا إنريندو "شيكو ريه" من سالجيرو )مدرسة ريو 
دي جانيرو سامبا(، وقد تم إثراء هذه القصة من خالل الشهادة 
االستثنائية التي قدمتها أخصائية الكرنفال البرازيلية، األستاذة 

ماريا أوغوستا رودريغيز.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بالبرازيل

9782916046020 (CD Audio) | 2008 | 56 pages 
 28x21 cm | 25.90 €

تاناكا بياتريس 
أوغوستا رودريغيز ماريا 

رحلة جميلة إلى قلب البرازيل 
ودرس عظيم في الحياة.

صوفي كو ايشالن
فيرونيك دي بوا )رسومات(

 أونا راموس 
 )FLÛTISTE DES ANDES(

قصة شعرية ورمزية، مليئة 
بالتفاصيل عن حياة الهنود 

الحمر.

http://kanjil.com  كانجيل http://kanjil.com  كانجيل
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كتب للناشئة

 Le tonneau enchanté : Conte chinois

البرميل المسحور
قصة صينيةقصة صينية

النحاس الفقير الذي أصبح ثرًيا بفضل برميل سحري، يصبح 
مرابًيا، ثم مصرفًيا ثرًيا جشًعا بخياًل وأنانًيا. هل سيكون قادًرا 

على الحفاظ على ثروته؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الصينية المبسطة

9782916046105 (CD Audio) | 2017 | 32 pages 
 14x20 cm | 7.00 €

 La reine des poissons : 
 Larenn Pwason, conte d'Haïti

ملكة األسماك
لورن بواسن، قصة من هاييتيلورن بواسن، قصة من هاييتي

يتمكن الصياد لوميليس من إطعام عائلته
وأصدقائهبفضل حب ملكة السمك. فقد الصياد زوجته التي، 

قبل موتها، أنجبت توأمان يكبران على الفور. قصة فيها أبطال 
يدخلون في سلسلة مغامرات يخلصون من خاللها المملكة من 

وحشين يرعبان الناس ويحرمونهم من الماء ويختطفون الشباب 
والفتيات، ثم يتزوجون من ابنتي الملك التوأم ويذهب لوميليس 

لملكة األسماك في قاع البحر.

9782916046099 (CD Audio) | 2014 | 40 pages 
 28 x21 cm | 25.90 €

بارتيليمي ميمي 
بارتيليمي  كليمانتين 

)رسومات(
هنري  رينولد 

 )النص بلغة الكريول(

هذه الحكاية من هاييتي 
هي قصة جميلة عن الحب 

والشجاعة والسحر.

تاناكا بياتريس 

قصة نتعلم فيها أنه اذا كان 
لدينا الرغبة في الفوز أكثر من 
الالزم  فإننا نجازف بخسارة 

كل شيء!

http://kanjil.com  كانجيل http://kanjil.com  كانجيل
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كتب للناشئة

 Lézard, ce héros ! : Conte Zoulou

السحلية البطلة!
قصة من زولوقصة من زولو

من سينجح في مطاردة الدخيل الذي استقر في كوخ األرنب 
البري؟ ابن آوى، الجاكوار، وحيد القرن، الفيل؟ أو الضفدع 

الصغير الشجاع؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الصينية المبسطة

9782916046297 | 2017 | 32 pages 
 13,5x20 cm | 7.00 €

 Les matriochkas de Natacha : Conte russe

ماتريوشكا ناتاشا
قصة روسيةقصة روسية

ذات يوم كانت ناتاشا  تلعب أثناء الغناء كالمعتاد. "ماتريونا 
األطول هي أم أم أم ناتاشا الصغيرة. ناتاشا صغيرة جًدا لدرجة 
إنها ليست  أما ألحد". لكن لماذا تختفي ماتريوشكا؟ من هو هذا 
الغراب؟ في اليوم األول من الربيع، يروي أجدادها قصة دمى 
خشبية صنعها رجل وامرأة لديهما الكثير من الحب والحنان، 

لدرجة أن جنية الربيع الصغيرة وعدتهم بحفيدة مقابل ذلك.

9782916046068 (CD Audio) | 2014 | 56 pages 
 28x21 cm | 25.00 €كوبتانكا نعومي 

في هذه القصة الرقيقة 
لماتريوشكا  يعتبر منزل 

األجداد ملجأ امنا.

تاناكا بياتريس 

غالًبا ما يكون الصغار أكثر 
شجاعة من الكبار واألقوياء، 
وأكثر فائدة عند الحاجة إلى 

المساعدة.

http://kanjil.com  كانجيل http://kanjil.com  كانجيل
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 Puisque le chat est juge : Conte japonais

بما أن القط هو 
القاضي

قصة يابانيةقصة يابانية
نظم الحاكم مسابقة بين فنانين لصناعة تمثال لفأر يريد أن يعطيه 

لقطته. أي فأر ستختار القطة؟ لماذا ا ؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الصينية المبسطة

9782916046310 | 2017 | 32 pages 
 13,5x20 cm | 7.00 €

 Osso Bucco

أوسو بيكو
يفقد  طفل أصيب في انفجار قنبلة وعيه. يقوده هيكالن عظميان 

صغيران ال هم لهما سوى اللعب إلى حديقة مورقة يسكنها 
حيوانات حرة. في مملكة الهياكل العظمية، الجميع طيبون 

ويحترمون بعضهم البعض: "الهياكل العظمية الكبيرة صارمة 
للغاية فيما يتعلق بهذا الموضوع، و هذا ما يسمونه التحضر". 
عالم يبدو رائًعا، لكنه شيطاني في الواقع، يحاول الملك نابوكو 

بأي ثمن ابقاء الطفل فيه. لكن األحالم تصنع على األرض. هل 
سيجد طريقه إلى الحياة؟

9782916046334 | 2018 | 48 pages 
 25x35 cm | 20.00 €)رسومات( مونسارات  ريبيكا 

ميركاديه غريغوار 

نظرة فنان إلى حالة العالم.

تاناكا بياتريس 

قصة عن أولئك الذين نرغب 
ببيع أو تقديم شيء ما لهم

http://kanjil.com  كانجيل http://kanjil.com  كانجيل
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 Un petit square de Paris :  
Un petit conte bien français

ساحة صغيرة في 
باريس

قصة فرنسية بامتيازقصة فرنسية بامتياز
حارس الساحة ال يتحمل األطفال الذين يغزون ميدانه ويصفر 
باستمرار ويمنع اللعب على بساط العشب. فجأة، يهرب طفل 

"يأتي من مكان آخر" ضاحًكا وتبدأ الزهور بالنمو تحت قدميه. 
يتبعه جميع األطفال وتزدهر الساحة بالكامل فجأة  .. ماذا أفعل، 

يتساءل الحارس الحائر، أصفر أم ال؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الصينية المبسطة

9782916046280 | 2018 | 32 pages 
 20x13,5 cm | 8.00 €

 Un jour je serai libre :  
Un récit du Mississippi

يوما ما سأكون 
حرا

قصة من المسسيبيقصة من المسسيبي
في أمريكا، في منتصف القرن التاسع عشر، تم بيع عبد 

شاب كان يعيش في مزرعة قطن إلى قبطان قارب في نهر 
المسيسيبي. كانت بالنسبة له بداية حلم إفريقيا ومغامرة رائعة 
بصحبة قطة. تتضمن القصة وصًفا تفصيلًيا لقارب بعجالت 

واستحضاًرا جمياًل ألفريقيا و يتم سردها مع موسيقى دلتا بلوز 
وإثرائها بنص عن أصول البلوز: "نحن ال نقتل األحالم".

9782916046082 (CD Audio) | 2012 | 48 pages 
 28x21 cm | 25.00 €

صوفي كو ايشالن
ستيفان  كو ايشالن

يدرك الطفل األسود  حالة 
الظلم التي يعيشها ويقرر أن 

يصبح كائناً حراً.

تاناكا بياتريس 

قصة رمزية لحرية الطفولة 
والفرح الذي تجلبه إلى عالم 

الكبار.

http://kanjil.com  كانجيل http://kanjil.com  كانجيل
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 Bpocalypse

ببوكاليبس
عندما تذهب سامسرا إلى المدرسة الثانوية، ال تنسى أبًدا مضرب 

البيسبول والتعويذات وسكين الصيد. كل ما تحتاجه لمواجهة 
الحيوانات الطافرة واألشباح والمخلوقات األخرى التي نزلت إلى 

شوارع كونكورديا. قبل 8 سنوات، نجت سامسارا من صراع 
الفناء وجميع االضطرابات التي تلت ذلك. وهي اآلن تواجه 

تحدًيا جديًدا: رفعت مدينة كونكورديا لتوها الحجر الصحي عن 
الحديقة العامة القديمة وتستعد للترحيب بسكانها، الذين قيل إنهم 
تحوروا. يبدو أن التوأم في فصل سام خير مثال على ذلك، كل 
من يسخر منهم أو يدفعهم في األرجاء يقع ضحية حوادث غير 
مبررة. كل الدالئل تشير إلى شعور القادمين الجدد بالذنب. لكن 

في مدينة مثل كونكورديا، هل يمكنك الوثوق حقاً بالمظاهر؟ 
هناك طريقة واحدة فقط لمعرفة ذلك: مواجهة مخاطر المناطق 

المحرمة ... والمخاطرة بفقدان حياتك.

9782211310161 | 2020 | 416 pages 
 14,8x21,8 cm | 17.00 €

 Après minuit (Tome 1) : 
 Trop de sel dans les pâtes

بعد منتصف الليل 
)الجزأ1(

يوجد الكثير من الملح في الطعاميوجد الكثير من الملح في الطعام
بدأ كل شيء بسبب والدي الذي وضع الكثير من الملح في 

المعكرونة. مما جعلني أنا وروزالي، أختي الصغيرة، نشعر 
بالعطش في منتصف الليل. سمعنا ضجيًجا في البيت المجاور، 

عند الجارة التي هي أيًضا مدرستنا في المدرسة. ذهبنا لنرى 
)على الرغم من صغر روزالي( واكتشفنا أن مدرستنا هي في 

الحقيقة مستذئبة ! أستطيع ان اقول لكم، أن رؤية مستذئب يرتدي 
فستانا مزركشا بالزهور ويشم رائحة الخزامى تبدو غريبة، لكن 

هذه كانت البداية فقط، يجب أن أخبركم...

9782211303712 | 2020 | 72 pages 
 12,5x19 cm | 8.00 €

بعد منتصف الليل

ميلوا كليمونتين 
سبيسيرت رودي 

لقد أعيد النظر في كل قواعد 
الكتابة الخيالية: المستذئبين، 

والتماثيل، وحوريات البحر، 
والغيالن، ومصاصو الدماء، 

اوالمومياوات

أرييل هولز

البقاء على قيد الحياة بعد نهاية 
العالم، والبقاء على قيد الحياة 

في المدرسة الثانوية!

 www.ecoledesloisirs.fr مدرسة الترفيه www.ecoledesloisirs.fr مدرسة الترفيه
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 Dagfrid : A Thor et à travers

داغفريد
بالفعل أمر غير عادلبالفعل أمر غير عادل

ليس لدى داغفريد أي رغبة في المساعدة في تحضير مأدبة 
الطهاة. قد يكون ذلك شرًفا، لكن األمر غير عادل. ألنه في عالم 
الفايكنج، يتعين على الفتيات طهي األسماك ذات الرائحة الكريهة 

بينما يتدرب األوالد ليصبحوا محاربين أو بحارة. أما بالنسبة 
لشقيق داجفريد، فيبدو أنه يستعد لمستقبل يتكاسل بشأنه. في 

غضون ذلك، لن تجهز المأدبة دون أن يقوم أحد بذلك ...

9782211307567 | 2020 | 48 pages 
 12,5x19 cm | 6.50 €

 Chien Bleu

الكلب األزرق
تمكن الكلب الضخم واألزرق، الغريب والمألوف، المسؤول 
والمتوحش، من كسب ثقة شارلوت بمجرد النظر في عينيه 
الزمرديتين. لكن األمر سيستغرق أكثر من ذلك للتغلب على 
مخاوف والديه: لتبدأ بذلك مغامرة رائعة، ظهر فيها الكلب 

األزرق شيان بلو مجدًدا بمالبس احتفالية،في أوج أناقته. عمل 
مرفق بملف استثنائي تخبرنا فيه ناديا بأسرارها حول تقنيات 

ونشأة األلبوم.

RIGHTS SOLD
نشر العمل بتسع لغات : العربية، الصينية، األلمانية، اإليطالية، 

الكورية، البولونية وااليبانية

FIND OUT MORE
< تم بيع 500000 نسخة في فرنسا

9782211014175 | 1989 | 52 pages 
 26x31 cm | 19.00 €

ناديا

عيد ميالد سعيد أيها الكلب 
األزرق

داغفريد

أنييس ماتيو دوديه
تالك أوليفييه 

بإله الرعد، إذا أصبح لدينا 
يوما ما أطفاال، فسيفعلون ما 

يرغبون بفعله!
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 Doucement, Palomino

بهدوء يا بالومينو
ال يمكن إيقاف بالومينو منذ أن التقى بسكارليت، فتاة أحالمه 
الصغيرة. بمجرد حلول عطلة نهاية األسبوع يذهب لمقابلتها. 

وعندما يرى أصدقائه روكسي وأريزونا، عليه فقط أن يسابقهم. 
بالقرب من الوادي القديم حيث يجتمعون جميًعا للعب، يركض 

مثل الريح ! وعندما تختفي سكارليت، يركض بالومينو إلنقاذها، 
وال يمكن إيقافه. موقف كوميدي ناجع وحوارات مضحكة للغاية

9782211309264 | 2020 | 32 pages 
 20x24,5 cm | 12.20 €

 Docteur Popov

دكتور بوبوف
قرر بوبوف اليوم أن يكون طبيًبا وأن يعالج الكالب، إال أنهم 

ال يرغبون في اجراء فحص طبي وال في ابتالع الدواء، فيبدأ 
بوبوف بالبكاء. وإن كان األمر كذلك، فسيشرب هو كل الشراب.

9782211310871 | 2020 | 32 pages 
 21x26 cm | 11.00 €

دوروتيه دو مونفريد

مغامرة جديدة مع الكالب!

موديه ماتيو 
ايسكوفييه ميكائيل 

اركض يا بالومينو، اركض! 
المغامرة الثانية للمهر المفضل 

لدينا وفتاته الصغيرة الحبيبة.
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 L'ours qui chante

الدب المغني
بمجرد أن يرتفع القمر فوق الغابة، يغني الدب بير بهدوء لينام 
أصدقاءه األرنب والدجاج والكتاكيت وصديقه العصفور ميرل 
الذي علمه كل األغاني. فميرل كان يغني من قبل أن يتقدم في 

العمر للغابة بأكملها ومنذ ذلك الحين، أصبح الدب صوته..

 باستيل 2020 | 9782211306881  
32 pages |  20x26 cm | 12.50 €

 L'âge des possibles

عمر االحتماالت
ينتطر شاول وراحيل مستقبل مشرق: فالحياة عند األميش 

مخطط لها وفق خط مستقيم.  سوف تسمح لهم طقوس 
الرومسبرينج، وهي بمثابة ما بين قوسين خارج نطاق األميش، 

باكتشاف العالم الحديث ورفضه بعد االطالع الكامل عليه. 
يجب على تمبل أن تترك حياتها المنزلية الصغيرة لتنضم إلى 
أختها في المدينة، وهذه األخيرة تطرح على نفسها الكثير من 
األسئلة وأولئك الذين ال ينبغي لهم أن يفعلوا مثلها سيضيعون 

وسيعثرعليهم. لكنهم سيخرجون أيًضا بإجابات ربما كانوا 
يفضلون تجاهلها. يستقطب أسلوب ماري شارتر في الكتابة 

الحماسة والشك في فترة المراهقة بشكل كبير.

9782211309714 | 2020 | 240 pages 
 14,8x21,8 cm | 15.00 €

ماري شارتر

إن العالم كبير جدا ! كم نحن 
محظوظون !

جادول ايميلي 

قصة قمر ونجوم

www.ecoledesloisirs.fr/collection/pastel  مدرسة الترفيه  www.ecoledesloisirs.fr مدرسة الترفيه
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كتب للناشئة

 La cabane à dodo

كوخ النوم
في فترة القيلولة في الحضانة، ال تنام ليون البومة لكنها قامت 

ببناء كوخ للنوم. يفتح أوسكار عينه: "إنه ال يشبه األكواخ. 
انتظر!" استيقظ جول: "هل يمكنني المجيء؟ انضم إليهما بعد 

ذلك بيو وغالديس.  إن غرفة القيلولة مقلوبة راساً على عقب، ال 
يحتاجون إلى كوخ بسيط، بل إلى كوخ رائع للنوم!

 باستيل 2020 | 9782211307321  
22 pages |  21x21 cm | 9.80 €

 La balançoire de l'espace

أرجوحة الفضاء
يصنع ميم وكروكوس مع بابا أرجوحة. لكنها مختلفة ومميزة 

ألنها فضائية، ويدعون بعد ذلك أمهم لتجربتها. يقرع بابا جرس 
البداية، بينما يطلق ميم وكروكوس األرجوحة في الهواء. دي 

لينغ دي لينغ! يقرع بابا جرس نهاية الرحلة إن العالم كبير جدا ! 
كم نحن محظوظون!

9782211307789 | 2020 | 30 pages 
 17x20 cm | 10.00 €

ايال شاربون
جان لوروا

مرافقة النجوم. وقت من 
األوقات الممتعة يسمح اآلباء 
فيه ألنفسهم بأن يغوصوا في 

ألعاب أطفالهم.

ستير فريديريك 

حان وقت الهدوء
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 Le grand livre de Minusculette

كتاب مينوسكوليت 
الكبير

في هذا الكتاب الرائع لـ مينوسكوليت نكتشف كل ما نريد 
أن نعرفه عنها : منزلها، و كيف انها تزن  71 جراًما كما 

يزن عصفور صغير أو حبتين من الكستناء. نلتقي بأصدقائها 
وأخواتها، ونتعرف على كل ما تفعله في كل يوم من أيام 

األسبوع، وفي كل موسم، وما الذي تأكله ... نتعلم الكثير من 
األشياء في هذا الكتاب عن الجنية الصغيرة !

9782211305228 | 2020 | 32 pages 
 23,5x30 cm | 12.50 €

 La tempête arrive !

وصلت العاصفة !
حكاية متسلسلة حول المشاركة والمساعدة المتبادلة. يسود ذعر 

بين حيوانات الغابة، وعليهم مغادرة منازلهم بسرعة. بينما تخرج 
األشياء عن السيطرة، يهرب الجميع إلى جيرانهم. لكن سرعان 

ما تصبح األماكن كلها غير آمنة. أين يمكنهم ايجاد ملجأ؟

 كاليدوسكوب 2020 | 9782378880330 
32 pages |  24x22,5 cm | 13.00 €

دافنييه كريستين 
ماجدالينا

كل شيء آمن! الكتاب المثالي 
لطمأنة نفسك في أمسية 

عاصفة.

مينوسكوليت

دافنييه كريستين 
كيميكو

كل شيء عن مينوسكوليت
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 Le mot le plus gros

الكلمة األكثر بذاءة
"ها نحن على الهواء مباشرة من ساحة قرية جروفيل لهذ العدد 

الجديد من : الكلمة األكثر بذاءة!"  فيفي ولولو هما المقدمان 
الشهيران لمسابقة الكلمات البذيئة التلفزيونية. منافسة تشبع الخيال 

وتستبعد الشر.

 كاليدوسكوب 2020 | 9782378880231 
40 pages |  20x28,7 cm | 13.50 €

 Le livre des petits bonheurs

كتاب المتع 
الصغيرة

عندما ال نكون على ما يرام نذهب لنعانق أمنا ونفكر أيضا 
في أشياء لطيفة، وأشياء صغيرة مثل خنفساء تقف على يدنا، 
أو عندما نأكل البطاطس المقلية. هذه هي ببساطة متع الحياة 

الصغيرة!

9782211309288 | 2020 | 74 pages 
 14x14 cm | 11.50 €

برافي سوليداد 

متع الحياة الصغيرة على مدار 
الفصول : متع مبهجة لألطفال 

وللوالدين أيضا!

كريس دس جساكومو
ايسكوفييه ميكائيل 

قصة مليئة بالتقلبات عن 
الكلمات البذيئة !
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كتب للناشئة

 Lucky Joey

الكي جوي
يعيش السنجاب جوي مع عائلته في حديقة كبيرة في مدينة 

نيويورك. سريع ورشيق ، يحب وظيفته على الرغم من 
المخاطر. جوي هو منظف زجاج! من أعلى المباني، يحلم جوي 

بالسفر والزواج من لينا حبيبته. كالهما يعمالن بجد لمحاولة 
تحقيق أحالمهما. هل سيسمحون ألنفسهم بأن ينغمسوا في تقلبات 

الحياة ، أم سيتحسن حظ الكي جوي أخيًرا؟

 باستيل 2020 | 9782211301695  
36 pages |  24x34 cm | 15.00 €

 Lisette et le gros mensonge

ليزيت والكذبة 
الكبيرة

هل يكذبان؟ هل يكذبان فعال؟ هل يقوالن كذبة كبيرة؟ شيء 
لم تقم به أبدا ليزيت وصديقها بوبي. لكن على ما يبدو هو أمر 

مضحك، ماذا لو حاولنا لنرى كيف سيكون شعورنا؟ ها هو 
الفيل بوبوف يأتي ويطرح سؤاال ... وها هي االبداعات تنطلق! 

إن مشكلة األكاذيب تكمن في أننا نعرف من أين نبدأ، ولكن ال 
نعرف متى نتوقف.

9782211310697 | 2020 | 32 pages 
 21x23 cm | 12.20 €

فالكس كاتارينا 

مغامرة جديدة من مغامرات 
ليزيت

بوالن ستيفان 
كارل نوراك

دعوة لإليمان بنفسك والتمسك 
بأحالمك

www.ecoledesloisirs.fr/collection/pastel  مدرسة الترفيه  www.ecoledesloisirs.fr مدرسة الترفيه
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   Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com الحقوق في الخارج 
Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com التصدير

   Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com الحقوق في الخارج 
Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com التصدير

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

كتب للناشئة

 Milo l'ours polaire

ميلو الدب القطبي
ال تقع الدببة القطبية في الحب إال مرة واحًدة فقط في الحياة: 

القتال. ميلو دب مختلف، يحب أن يقوم بعد الشهب والعناية بمن 
هو مكلف بحمايتهم من ذوي المعاطف البيضاء. ولكن اآلن، 

وبسبب سوء فهم مؤسف، تم اختياره للقتال في حلبة. يجب على 
ميلو المسالم أن يترك جليده للتوجه إلى نيويورك، لمباراة مالكمة 

القرن ...ألوان مائية رائعة ووصف يخطف األنفاس لنيويورك.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الكورية

 كاليدوسكوب 2020 | 9782378880156 
36 pages |  21,5x29 cm | 13.50 €

 Ma baby-sitteuse  
et les petites personnes

جليسة األطفال 
والناس الصغار

تم افتتاح متجر للحيوانات األليفة بجوار المدرسة. يباع فيه أحدث 
الصيحات المجنونة للموضة: أشخاص صغار، وهم أنواع من 
البشر طولهم بحجم أقالم الرصاص. تدخل الدجاجة جاكوت، 
تجرها المهرة شيال مربية األطفال المفضلة لديها. تريد شيال 
شراء واحد من األشخاص الصغار بأي ثمن، مثل صديقتها 

االنسة مزعجة.  لكن هذا األمر يربك جاكوت التي تتساءل: هل 
يمكن لـ األشخاص الصغار أن يكونوا سعداء في األسر حيث 

يأكلون طعاما مذاقه سيء جدا ؟

9782211307079 | 2020 | 88 pages 
 20x27 cm | 13.50 €

بونيل أليس 

رسومات مميزة  بتأثيرات 
البوب

الغرونج جولييت 
لوران سوييه

بطل سلمي يقاوم الوحشية

 www.ecoledesloisirs.fr مدرسة الترفيه www.ecoledesloisirs.fr مدرسة الترفيه
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   Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com الحقوق في الخارج 
Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com التصدير

   Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com الحقوق في الخارج 
Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com التصدير

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

كتب للناشئة

 Mission Mammouth : Histoires naturelles

مهمة الماموت
قصص عن الطبيعةقصص عن الطبيعة

تعيش أموسكان أقدم شخص في البشرية في سيبيريا، على حافة 
العالم، بالقرب من مجال األرواح. كل ما تبقى لديها اآلن هو 

ذكرياتها، وثالثة أشياء ثمينة أعطيت لها: تعويذة جلدية، وحقيبة 
صور، وفستان رائع ارتدته مرة واحدة فقط منذ فترة طويلة 

جداً. لقد كان والدها الصياد يفضل أن يكون لديه ولد ليعلمه كيف 
يصطاد الرنة في الشتاء، والسلمون في الصيف. ولذلك قام بتربية 
أموكسان كما لو كانت صبيا. لكن في ذلك العام، يكتشف االثنان 
معا عمالًقا عاد من عصور سيتعرفا إليها مًعا. إنه الماموث الذي 

سوف يمنحهم أكثر المغامرات دهشة في حياتهم.

9782211305204 | 2020 | 208 pages 
 13,5x20,5 cm | 12.00 €

 Miranda Chocolat

ميراندا شوكوال
آباء أنيقون للغاية، ومدبرة منزل، وقائمة ال نهاية لها من 

المحظورات وأخرى مماثلة لها في الطول لاللتزامات. تربية 
ميراندا مثالية لكن حياتها مملة جدا. الشيء الوحيد الذي ينقذها 

هو وجود عائلة بيتروس السعيدة وحلوياتها األسطورية. كما أن 
ميراندا ليست الشخص الوحيد الذي يحبها، واندرفول العمالق 

الصناعي يحبها أيضا ألسباب أخرى ...

9782211309660 | 2020 | 144 pages 
 13,5x20,5 cm | 11.00 €

ديبورد أستريد 

يمكن للحلوى أن تكون شكالً 
من أشكال مقاومة الحياة 

اليومية.

اكزافييه لورون بوتي

تجوب أموكسان روسيا عبر 
العصور، من سهول سيبيريا 

إلى بالط القيصر.

 www.ecoledesloisirs.fr مدرسة الترفيه www.ecoledesloisirs.fr مدرسة الترفيه
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   Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com الحقوق في الخارج 
Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com التصدير

   Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com الحقوق في الخارج 
Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com التصدير

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

كتب للناشئة

 Moi veux ça !

أريد ذلك !
اليوم، يذهب سيمون وشقيقه الصغير غاسبارد للتسوق مع 

والدتهما في السوبر ماركت. كانت أمهم واضحة جًدا : سيقومون 
بشراء احتياجاتهم للوجبات، وال شيء غير ذلك. يقوم األرنبان 
بعدة محاوالت أمام الحلوى وبطاقات كيكوجون ولعب البلوبيجا 
اللينة : "أنا أريد هذه!" إال أن األم لم تقبل أبدا، أخذت تمأل عربة 
التسوق بالخضروات الجيدة، وفجأة بدأت هي أيًضا بالصراخ ...

9782211307444 | 2020 | 32 pages 
 22x27,5 cm | 12.70 €

 Mission p’tit déj !

مهمة طعام 
الفطور

آرثر هو ولد صغير محظوظ. والدته مستعدة لفعل أي شيء 
يجعله سعيًدا، فهي تستسلم ألهوائه المجنونة. ففي كل صباح، 

عند الفطور، يأتي آرثر بفكرة جديدة مجنونة. إلى أي مدى 
ستكون أمه مستعدة إلرضائه؟ حب األم الغير المشروط لطفلها.

 كاليدوسكوب 2020 | 9782378880415 
32 pages |  22,5x30 cm | 13.00 €بارو

وجبة الفطور : مغامرة اآلباء 
اليومية

بالك ستيفاني 

فقدان صواب عام، وممتع 
لألطفال وللوالدين

 www.ecoledesloisirs.fr مدرسة الترفيه www.ecoledesloisirs.fr مدرسة الترفيه
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   Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com الحقوق في الخارج 
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   Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com الحقوق في الخارج 
Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com التصدير

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

كتب للناشئة

 Petit Vampire (Tome 1) : Le film d'horreur

مصاص دماء 
صغير
فيلم رعبفيلم رعب

بدأ كل شيء بفيلم رعب، وبالرغم من تحذيرات ميشيل مصاص 
الدماء الصغير بأن هذا الفيلم ليس مناسبا لعمرك يا ميشيل، لكننا 
ذهبنا لرؤية كوماندو األموات األحياء. في الفيلم، كانت الزومبي 

النازية مخيفة، لكن فكرة أن هذا عمل سينمائي خففت من حدة 
األمر. المشكلة تكمن في عودة هؤالء المروعين مساءا في 

حلمي. للتخلص منهم اخترعت باًبا وغادروا أخيرا! إال أنني لم 
أكن أعرف إلى أين يقود هذا الباب. جاءت مارجريت بعد ذلك 
لتقول لي أن آتي بسرعة، ألن الزومبي المروعين دخلوا عند 

مصاص الدماء الصغير.

9782211311021 | 2020 | 96 pages 
 13,5x20,5 cm | 9.50 €

 On ne coupe pas les pieds d'une jeune fille

ال يمكننا قطع 
أقدام فتاة صغيرة

كيف يمكن للوجود االستمرار؟ إنها فقاعة هواء، نوتة موسيقية 
لألصدقاء ولألصحاب التعساء، وللخيال، وفي المعاناة اليومية 
التي تعيشها نوال منذ إجراءها عملية جراحية في المستشفى لم 
تنجح بشكل جيد، لكنها ليست وحدها : في رأسها يسكن مهرج 

وطائرة مع طيار وجندي. ينطلقون معا إلى الحياة!

9782211310857 | 2020 | 320 pages 
 14,8x21,8 cm | 15.50 €تاي مارك لو تان

ما الذي يسمح للوجود 
باالستمرار؟

مصاص دماء صغير

جوان سفار

في هذه الرواية البطل هو 
مصاص الدماء الصغير ! 

حلمنا به، وفعلها جوان سفار!

 www.ecoledesloisirs.fr مدرسة الترفيه www.ecoledesloisirs.fr مدرسة الترفيه
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   Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com الحقوق في الخارج 
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

كتب للناشئة

 Sauveur & Fils (Saison 6)

المنقذ واألبناء 
)الموسم 6(

من هو هذا الرجل الذي يريد أن يتم استقباله في الساعة 7 
صباًحا في 21 شارع دي مورلين والذي يبدو أنه يعرف منزل 

المنقذ كما لو كان قد عاش هناك بالفعل؟ من أين أتى جيلبرت 
الشيطان الذي يزعج سارة الصغيرة بالصراخ في أذنها بكلمات 

نابية؟ ولماذا سرقت غزل الناصري مفتاًحا من حقيبة مدرس 
مادة علوم الحياة والتكنولوجييا؟ ما الذي ستفعله كيمي بهذا 

السالح الذي وقع بين يديها؟ وهل جوفو مختل كاذب  أم مريض 
نفسي؟ هل سنتعرف أخيًرا على ماضيه؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بأربع لغات : الهنغارية، اإليطالية، الروسية و 

السلوفينية.

9782211309097 | 2020 | 352 pages 
 14,8x21,8 cm | 17.00 €

 Pikkeli Mimou

بيكيلي ميمو
يأتي أول تساقط للثلوج في الشتاء في عيد ميالد بيكيلي ميمو، 

أحد أصدقاء كيليوك. يقرر زيارته وياخذ معه حقيبة نومه 
وبعض الطعام وكعكة وهدية لميمو. يقول كيليوك في طريق 

الذهاب: ال أعرف حًقا أين أنا ولكني سعيد بوجود ثلوج هنا فهي 
تنير طريقي، ووصل أخيًرا إلى وجهته. 

عيد ميالد سعيد بيكيلي ميمو!"

 باستيل 2020 | 9782211306584 
36 pages |  20x26 cm | 12.50 €

آن بروييار

عيد ميال سعيد بيكيلي ميمو

المنقذ واألبناء

ماري أود موراي

في هذه المرة كان العالج 
النفسي يشبه تحقيق الشرطة 

بشكل كبير جدا !

 www.ecoledesloisirs.fr/collection/pastel مدرسة الترفيه www.ecoledesloisirs.fr مدرسة الترفيه
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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_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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   Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com الحقوق في الخارج 
Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com التصدير

   Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com الحقوق في الخارج 
Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com التصدير

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

كتب للناشئة

 Silex

سيليكس
على كوكب هومو دين، يأكل الكبار الصغار. كيف يمكن أن 

تصبح صياًدا عندما يكون طولك يعادل ثالث تفاحات ؟ إلسكات 
سخرية اآلخرين، يطلق سيليكس رهاًنا خطيًرا : في أقل من 

سبعة دورات قمرية، سيصل إلى القمة ... في األكل الفظيع لكل 
شيء! رسالة عن الصيد لمعالجة قضية الرفق بالحيوان.

 كاليدوسكوب 2020 | 9782378880224  
48 pages |  20x30 cm | 13.50 €

 Sidonie Souris

الفأرة سيدوني
تحب الفأرة سيدوني أن تكتب، وأكثر ما تحبه هو سرد قصص 

المغامرة. لكن في يوم من األيام، حدث ما منعها عن ذلك، لم 
يعد لديها المزيد من األفكار ... لحسن الحظ، لدى أمها أكثر من 

خدعة في جعبتها رحلة عبر الزمن يرويها راٍو مثير للقلق : 
وهو عبارة عن حصاة. من المعروف أن الحجر ال يتحرك، قد 
تثرثر األحجار فيما بينها، لكنها تشعر بالملل بعض الشيء. وقد 

تلتقط الحصى الجميلة والناعمة، وتجمع، وتستبدل، وتنقل في 
األسفار. أما هذه الحصاة فهي لم تعد تريد أن تتحرك أو تستقر 
هناك بين الحجارة. من أين أتت؟ هل كانت دائما حصاة؟ ماذا 

كانت من قبل؟ إنها قصة مدهشة وطويلة ... لن تمل الحجارة أبدا 
بعد اليوم.

9782211308502 | 2020 | 48 pages 
 12,5x19 | mc 6.00 €

دوالكروا كلوتيلد 

أمستعد أنت للمغامرة؟ قصة 
بطلة صديقة للبيئة تكتفي بالحد 

األدنى من األشياء وتحب 
المغامرة.

سينيغاس ستيفان 

قابل أعظم صياد للديناصورات 
عبر كل العصور!

 www.ecoledesloisirs.fr مدرسة الترفيه www.ecoledesloisirs.fr مدرسة الترفيه

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_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_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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   Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com الحقوق في الخارج 
Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com التصدير

   Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com الحقوق في الخارج 
Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com التصدير

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

كتب للناشئة

 Tu étais où avant ?

أين كنت من قبل ؟
تحب الفأرة سيدوني الكتابة، وأكثر ما تحبه هو سرد قصص 
المغامرة. لكن في يوم من األيام،حدث ما منعها عن ذلك، لم 

يعد لديها المزيد من األفكار ... لحسن الحظ، لدى أمها أكثر من 
خدعة لحثها على الكتابة.

رحلة عبر الزمن يرويها راٍو مثير للقلق : حصاة من المعروف 
أن الحجر ال يتحرك، قد تثرثر األحجار فيما بينها، لكنها تشعر 

بالملل بعض الشيء. وقد تلتقط الحصى الجميلة والناعمة، 
وتجمع، وتستبدل، وتنقل في األسفار. أما هذه الحصاة فهي لم 
تعد لديها رغبة بالحركة أو االستقرار هناك بين الحجارة. من 

أين أتت؟ هل كانت دائما حصاة؟ ماذا كانت من قبل؟ إنها قصة 
مدهشة وطويلة ... لن تمل الحجارة أبدا بعد اليوم.

9782211309424 | 2020 | 44 pages 
 17x19 cm | 12.50 €

 Tiguidanké

تيجيدانكي
ال تريد تيجيدانكي إنهاء طعامها. إال أن أباها غير موافق على 

ذلك ويهدد باالتصال بالذئب، وعند وصول هذا األخير، ال تسير 
األمور كما هو مخطط لها.

 كاليدوسكوب 2020 | 9782378880255  
40 pages |  22x31 cm | 13.50 €

سوتيف فرونسوا 
كاتالن فانيسا سيمون 

بطلة ذات شخصية قوية ال 
تخاف أبدا !

بومو ايفان 

أمستعد أنت للمغامرة؟ قصة 
بطلة صديقة للبيئة تكتفي بالحد 

األدنى من األشياء وتحب 
المغامرة.

 www.ecoledesloisirs.fr مدرسة الترفيه www.ecoledesloisirs.fr مدرسة الترفيه

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_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_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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   Muriel D'Oultremont : pastel.doultremont@ecoledesloisirs.be الحقوق في الخارج 
Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com التصدير

   Isabelle Darthy : idarthy@ecoledesloisirs.com الحقوق في الخارج 
Fiona Coyere : fcoyere@ecoledesloisirs.com التصدير

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

كتب للناشئة

 Un peu beaucoup

كثير بعض الشيء
تعتبر الشجرة هشة - عليك االعتناء بها ومعاملتها كصديق. أنا 
وشجرتى نعتني ببعضنا البعض، ففي بعض األحيان تعطيني 

أحد أكواز الصنوبر. ليس بالشيئ الكثير، إال أنه ال يمكنها
أن تعطيني كل ما تملك، فهي تحتاج إلى إيجاد التوازن 

الصحيح. وإن فقدت يوًما ما أكوازها فستظل لها إبرها وفروعها 
وجذورها.

 باستيل 2020 | 9782211307758  
36 pages |  20x28 cm | 12.50 €

 Un loup sort dans la nuit

ذئب يتجول ليال
عزيزي القارئ، هل أنت مستعد لسماع قصة مدهشة؟ عليك أن 
تجلس بارتياح، ألن المغامرة ستبدأ ! يخرج ذئب في الليل، إلى 

أين هو ذاهب؟ نحو قلعة غول عمالقة على المحيط الهائج أو إلى 
أمام طبق من المعكرونة؟ الكتشاف ما سيحدث، يجب ان تفتح 

الكتاب وتبدأ بتقليب الصفحات ...

9782211309448 | 2020 | 36 pages 
 23x19 cm | 13.00 €

سبيسيرت رودي 
ميلوا كليمونتين 

ألبوم مزدوج وتفاعلي يسمح 
للقارئ بالمشاركة في بناء 

القصة

تاليك أوليفييه 

دليل جديد على حب السنجاب 
تاليك لشجرته

www.ecoledesloisirs.fr/collection/pastel  مدرسة الترفيه  www.ecoledesloisirs.fr مدرسة الترفيه

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_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_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  

  7...  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  ...179   

Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Animaux dangereux

حيوانات خطيرة
األلبوم الوثائقي الرائع لمعرفة كل شيء عن هذه الحيوانات التي 
تخفي أجيانا خطورتها في تفاصيل صغيرة: بالتعرف إلى أسلوب

حياتها، وأسلوب هجومها أو دفاعها، باإلضافة لمعلومات مروعة 
أو مفاجئة، وطبعا نوع األلم الذي يمكن أن تسببه. العلم واإلثارة!

9782732492964 | 2020 | 56 pages 
 32x21 cm | 14.90 €

 24h dans la peau du docteur : 
 Vite, tes patients t'attendent !

24ساعة في جسد 
طبيب

أسرع، مريضك بانتظارك !أسرع، مريضك بانتظارك !
اليوم عليك أن تثبت نفسك كطبيب. غرفة الطوارئ مزدحمة، 
وكل المرضى بحاجة إليك. لنبدأ العمل ! هكذا يبدأ هذا الدليل 

الذي يقدم للقارئ معالجة 10 حاالت طبية، من التهاب الزائدة 
الدودية إلى الوالدة، بما في ذلك الحصبة وكسر الساق وحتى 

زرع الكلى. حذاري ! إذا أخطأت في التشخيص، فاستعجل وعد 
إلى مريضك قبل أن تتفاقم حالته!

9782732494494 | 2020 | 48 pages 
 24x30 cm | 14.90 €

بريفو باسكال 
شارلوت-غوتييه آن 

كتاب ألعاب جنوني وجدي 
للغاية لعيش ايقاع األحداث في 

المستشفى

مارتان رافييل 
ماكسيم دوروون

جرد كبير ألخطر الحيوانات 
في العالم

www.lamartinierejeunesse.fr  منشورات المارتينيير www.lamartinierejeunesse.fr  منشورات المارتينيير

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_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_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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Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 C'est chez moi !

هذا هو بيتي
في الجبال، في الصحراء، على الجليد الطافي ... يقدم هذا الكتاب 
المصور، البسيط واألنيق، لألطفال جولة في كوكبنا الكتشاف 7 
مناظر طبيعية بشكل مجسم. في كل صفحة مزدوجة، سيستمتع 

الطفل بالعثور على الحيوان المرتبط تقليدًيا بالمناظر الطبيعية 
الممثلة. كتاب لمساعدة الصغار على معرفة وتسمية المناظر 

الطبيعية المختلفة، وإيقاظهم على علم البيئة وإبهارهم.

9782732494647 | 2020 | 16 pages 
 15,5x21 cm | 12.50 €

 Blanc : Une histoire dans la montagne

أبيض
حكاية في الجبلحكاية في الجبل

كتاب جوي يغمرنا الستحضار العالقة بالزمان والمكان في عالم 
متغير. في الجبال، يفاجئ صبي صغير ثعلًبا جاء لسرقة بقايا 
بالقرب من منزله. رغبة منه في اللحاق به في الغابة، ينتهي 

األمر بالطفل بالضياع. ثم يتبع سباًقا مجنوًنا ضد الضباب الذي 
يلتهم مالمح الجبال ويبتلع كل شيء باللون األبيض.

9782732495255 | 2020 | 32 pages 
 29x27 cm | 16.50 €

كييهل ستيفاني 

كتاب بمفهوم أصلي  لقوة 
كبيرة

أورور بوتي

كتاب مصور لزيارة األرض

www.lamartinierejeunesse.fr  منشورات المارتينيير www.lamartinierejeunesse.fr  منشورات المارتينيير

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_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_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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Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Gaspard dans la nuit

غاسبارد في الليل
ينتظر غاسبارد في سريره النوم الذي ال يأتي، إلى حين وصول 
الفأر الصغير الذي يعتقد أنه يستطيع مساعدته في العثور على 

صديق. يبحثون في جميع أنحاء المنزل حيث تجري لقاءات 
مضحكة، الجميع مثل غاسبارد، فريسة للعديد من االهتمامات. 

لكن، مًعا، سينجحون في التغلب عليها ألبوم مليء بالحيوية حول 
المخاوف الطفولية والصداقة التي تفرض نفسها دون أن تدرك 

ذلك، ألبوم يخبرنا عن قوة األحالم.

RIGHTS SOLD
تم بيع الحقوق باللغتين اإلنكليزية واأللمانية

9782732493909 | 2020 | 40 pages 
 22x32 cm | 13.90 €

 Ça gargouille !

إنها تقرقر !
بيلي ليست مراسلة مثل اآلخرين. وهذا جيد ألن مجال بحثها 

الجديد ليس سوى الجهاز الهضمي لـ J. بعد إدخالها في فم 
الصبي الصغير، تأخذنا معها في أسرار األعضاء. مما يتكون 

اللعاب؟ كيف يولد التجشؤ؟ كم يبلغ طول األمعاء باألمتار؟ 
ما هي الجراثيم ولماذا هي مهمة جدا؟ ما هي أفضل وضعية 

للتبرز؟

RIGHTS SOLD
تم بيع الحقوق باللغة الصينية المبسطة

9782732492759 | 2021 | 48 pages 
 23x29 cm | 12.90 €

مولينس ليكاي  نتالي 
سير ليونيل 

كتاب تعليمي استثنائي يحكي 
قصة عمل الجهاز الهضمي 
من خالل رحلة استكشافية.

سينغ سون راتانافان

مغامرة ليلية لطفل صغير 
وحيد وحالم.
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

كتب للناشئة

 Héros ordinaires

أبطال عاديون
رجل قام بحفر جبل هندي لمدة عشرين عام، وساعي البريد الذي 

صمم قصره المثالي خالل ثالثة وثالثين عاًما، وكلب يستمر 
في القدوم وانتظار سيده المتوفي كل ليلة لمدة عشر سنوات في 

محطة شيبويا ... أجنون هذا أم عبقرية؟
شخصيات حقيقية لم تدخل كتب التاريخ لكنها تحكي قصة العالم

9782732494555 | 2020 | 48 pages 
 28x34,5 cm | 16.00 €

 Harcèlement

التحرش
التحرش األخالقي والمدرسي، التحرش الجنسي، والمطاردة 
عبر اإلنترنت، في نظرة عامة وواسعة يعرضها هذا الكتاب 

عن األشكال المختلفة للتحرش: يتحدث عن التعاريف واآلليات 
والعواقب واألدوات لمكافحة هذه اآلفات المختلفة ضمن إطار 

واقعي للغاية، وياالستناد إلى بيانات حديثة ومحددة وغير
متنازع عليها. مخزون خاص بالتحرش يعتبر حافًزا  يدفعنا 

لفهمه والتصرف تجاهه ولوقف المعاناة!

9782732495262 | 2020 | 160 pages 
 17x23 cm | 14.90 €

ايما ستراك
ماريا فراد

عرض وتحليل لجميع أشكال 
المضايقات في محاولة لمنعها، 
مكافحتها، واستمرار محاربتها.

آن تيرال
فاسون سيباستيان 

ستة أقدار خارجة عن 
المألوف، غير معروفة لكننا لن 

ننساها إن تعرفنا عليها.
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Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Le mur

الجدار
يستحضر جدار كارولين فيت كل هذه الجدران التي أقيمت في 
جميع األوقات والتي هي اليوم منتشرة في كل مكان في العالم، 
في الواليات المتحدة، في المجر، في إسرائيل، في كوريا، في 

المغرب ... إنها تحمي وتحظر وتفصل ويبدو عبورها غير 
ممكن. هذه الكلمات المتواضعة والدقيقة للغاية مثل بطل الكاتبة 
الصغير، عبرعنها بشكل جميل وبكثافة تعبيرية من قبل إريك 

بوياريت.

9782732495521 | 2020 | 32 pages 
 24,5x34,5 cm | 16.00 €

 Le ciel

السماء
نزهة جوية فريدة من نوعها تتيح للقارئ التعرف على الغيوم 

المختلفة، وفهم التلقيح أو دورة الليل والنهار، والتفكير في النجوم 
مثل الطيور المهاجرة، ومشاهدة اإلعصار والكسوف، ناهيك 
عن تلوث الهواء والضوء،  وأيضا الطاقات "النظيفة". كتاب 

جميل ومذهل، غني بالمقاطع المصورة واللوحات.

RIGHTS SOLD
تم بيع الحقوق بـ 6 لغات : اإلنكليزية، اإليطالية، األلمانية، 

االسبانية، الكتالنية، البولونية.

9782732495699 | 2020 | 40 pages 
 25x36 cm | 23.00 €

اينهورم جولييت 
دروفير هيلين 

نزهة جوية فريدة الكتشاف 
السماء من كل الزوايا.

فيه كارولين 
بويباريه ايريك 

في تلك الليلة، تصطدم القصة 
العظيمة مع الحياة العادية لطفل 

يشبه الكثيرين حول العالم
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Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Nos voisins les insectes

أصدقاؤنا 
الحشرات

بعد رفع اللوحات ومطاردة الحيوانات الصغيرة في كل ركن 
من بعد رفع اللوحات ومطاردة الحيوانات الصغيرة في كل 

ركن من أركان المنزل، سيقوم القارئ الصغير بقلب الصفحة 
لمعرفة المزيد عنها. خمس غرف في المنزل كما لم يراها الطفل 

من قبل، ومجموعة كبيرة من الحيوانات الصغيرة الكتشافها! 
في المطبخ، في غرفة النوم، في العلية، في الحمام، وفي غرفة 

المعيشة.

9782732486390 | 2019 | 22 pages 
 22,6x22,6 cm | 14.90 €

 Mon père est un super-héros

أبي بطل خارق
الكلمات التي ال ُتقاوم لصبي صغير ال يقارن إعجابه بأبيه 

الطبيب إال بروح الدعابة التي يتمتع بها. "والدي بطل خارق. 
أما والدك فال. حسًنا، يمكنني سماعك تقول: "والدي أيًضا! "ال: 
والدك ليس بطاًل خارًقا على اإلطالق. ما لم يكن رجل إطفاء. 

هل هو رجل اطفاء؟ ال. كما ترى: والدك هو مجرد شخص 
عادي للغاية. لكن ما من مشكلة في ذلك. "

9782732492032 | 2020 | 32 pages 
 22,5x31 cm | 14.90 €

كاترين أرنود 
بيربيريان شارل 

دويتوغير متوقع أللبوم ذو 
موضوع عالمي: إعجاب 

األطفال بوالديهم.

السير فرونسوا 
فاليير اميلي 

كتاب مفرح ترافقه لوحات 
الكتشاف الحشرات الصغيرة 

التي تعيش داخل منزلك.
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

كتب للناشئة

 Petit Singe

القرد الصغير
من "القرد الصغير" الذي يبدأ حياته ملتصقا بقوة على قلب أمه 

إلى "الحب الكبير" الذي يتعلم المشي، كتاب يتأرجح مراًرا 
وتكراًرا بحلول اللحظات الست الرائعة في السنة األولى 

للطفل. من خالل هذا الكتاب القماشي، تتم دعوة الطفل الصغير 
الستعراض جميع المراحل المهمة من مهاراته الحركية مع 

والديه : في الذراعين، على الظهر، على البطن، على أطرافه 
األربعة، الجلوس وأخيرا الوقوف. وفي كل مرة يتم تسميته باسم 

حيوان، عمل يعيد الذكريات والكثير من الحنين

9782732496504 | 2021 | 6 pages 
 16x16 cm | 12.90 €

 Oiseaux, des alliés à protéger

الطيور، حلفاء 
يجب حمايتهم

نص متنوع وغني بالمعلومات والحكايات المقتبسة من الحياة 
اليومية للطيور، يجذب انتباه الصغار، ويقدم لهم مبادرة قد 

تجعلهم يرغبون في الذهاب إلى أبعد من ذلك. 
ألبوم لتوعية األجيال الشابة بالجمال الهش لعالم غالًبا ما يكون 

في خطر.

9782732493251 | 2020 | 64 pages 
 26,5x29 cm | 16.90 €دوبوا فيليب 

توغو ناريزا 

ألبوم وثائقي رائع يهدف إلى 
توعية األجيال الشابة تجاه 

الجمال الهش للطبيعة.

أورور بوتي

كتاب مصنوع من القماش  
يسمح باالستمتاع بعمر الصغر 

قبل الكبر.
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

كتب للناشئة

 Promesses (Tome 1) : Je te promets

وعود )الجزأ 1(
أعدكأعدك

"الوعود، هذا كل ما أريد أن أهمس به في جوف آذان أطفالي، 
إنه كل الحب الذي يفيض وأن عبارة" أنا أحبك "ال تكفي، هذا 

هو جمال طفولتهم، وفرصة أن نكون الوالدين، كل هذه اللحظات 
الصغيرة هي التي ستصبح أبدية، إنه وعد واحد فقط في النهاية 

: الوعد بالحب

RIGHTS SOLD
تم بيع حقوق النشر بأربع لغات : اإلنكليزية، االسبانية، 

والكتالنية، اإليطالية

9782732494982 | 2020 | 24 pages 
 17x19 cm | 10.00 €

 Pop-up Lune

القمر المنبثق
افتح هذا الكتاب ودع سحر القمر يدخل الغرفة. على مدار 

اللوحات البارزة الرائعة، اكتشف كيف تم تشكيلها، وكيف يظهر 
جانبها المخفي، وما هي القوى التي ُتنسب إليها، ولماذا يتغير 

شكلها على مدار األشهر، وكيف تعمل الصواريخ ... وأكثر من 
ذلك بكثير!

RIGHTS SOLD
بيع بـ6 لغات : االسبانية، الكتلنية، اإلنكليزية، اإليطالية، 

الهولندية، الصينية المبسطة

9782732481272 | 2018 | 20 pages 
 23x30 cm | 23.00 €

جانكيليوويتش آن 
شاربونال أوليفييه 
بوكستون أنابل 

كل ما تريد معرفته عن القمر 
من خالل نافذة منبثقة!

وعود

روسيه كريستسن 

طريقة لقول "أنا أحبك" 
للصغار بكل التفاصيل اليومية.
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كتب للناشئة

 Sommes-nous seuls dans l'univers ?

هل نحن وحيدون 
في هذا الكون ؟

من منا لم ينظر إلى السماء وهو يفكر في كشف أسرار الحياة 
خارج كوكب األرض؟ هل نحن وحدنا حًقا في هذا الكون؟ 

سؤال يطرحه العلماء على أنفسهم بجدية شديدة بعد اكتشافات 
الكواكب الخارجية. ال شيء يمنع من تخيل وجود حضارات 

أخرى في مكان آخر أو هنا في األسفل! بل هو أمر محتمل جدا. 
نتتبع آثار الحياة بعيًدا عنا في حين أنه ممكن أن يكون الفضائيون 

موجودون بالفعل على األرض ومن فترة طويلة جًدا!

RIGHTS SOLD
بيعت حقوق النشر باللغة الصينية المبسطة

9782732491516 | 2021 | 48 pages 
 22x29 cm | 14.90 €

 Sirènes de légende

حوريات البحر 
األسطورية

من هن؟ و ماذا تردن؟ عبر التاريخ وفي جميع أنحاء العالم، لم 
تتوقف الكائنات البحرية عن كونها موضوعا خياليا. في هذا 
الكتاب الجميل، المرفق بصور الموهوبة لورا بيريز، اسمح 

لنفسك بسماع  ما يروى عن مصيرهم المذهل وبحثهم الشعري 
ومغامراتهم العاطفية.

9782732494418 | 2020 | 48 pages 
 23x33 cm | 12.90 €جيوردانو ريمي 

غودا أوليفيا 
بيريز لورا 

ألبوم رائع يعرض 10 
حوريات بحر أسطورية

فيركورس لويز 
أرتور جونيه

فيلم وثائقي رائع يقع بين العلم 
والثقافة، يرفع الستار عن 
األجسام الطائرة المجهولة 

والكائنات الفضائية.

www.lamartinierejeunesse.fr  منشورات المارتينيير www.lamartinierejeunesse.fr  منشورات المارتينيير

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_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_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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Bruno Courtet : info@muscadier.fr الحقوق في الخارج Bruno Courtet : info@muscadier.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Comment j'ai réparé le sourire de Nina

كيف أصلحت 
ابتسامة نينا

غاسبارد ولد جدي، حتى أنه جدي جًدا بالنسبة لوالديه الغير 
منظمين أبدا، فهم يسخرون ويتشاجرون، سخيفون وغريبو 
األطوار. في الحياة اليومية، غاسبارد يعتني بكل شيء. يهتم 

بأخته الصغيرة أنابيل وباراسيتامول القرد الذي نجا من مختبرات 
سيرفايس؟ وهو يفعل ذلك بشكل جيد جدا! إال انه ذات يوم، تبكي 

نينا الجميلة بسبب غاسبار الذي لم يكن يقصد ذلك أبدا، سيبذل 
غاسبارد قصارى جهده إلصالح واستعادة االبتسامة المفقودة.

9791096935666 | 2020 | 146 pages 
 14x19 cm | 12.50 €

 À la belle étoile

في العراء تحت 
النجوم

في صباح أحد األيام، تعرض يائيل على أخيها األكبر المعاق 
بييرو مرافقتها إلى المدرسة. يشعر بييرو بالسعادة : فهو يحلم 
دائما بالذهاب إلى مدرسة األشخاص العاديين منذ فترة طويلة. 

لكن اآلخرين سخروا منه حين ذهابه، ليفقد الفتى كل قدرة لديه، 
فيهرب ويضيع في المدينة، ويلتقي هناك بالسيدة التي تعيش في 

الشارع، في قلعة من الورق المقوى.

9791096935062 | 2018 | 80 pages 
 14x19 cm | 9.50 €

سانفوزان أيريك 

عمل يروى بثالثة أصوات 
لدعم الشباب في فهم اإلعاقة 

الذهنية.

ميشيل نيكوالس 

رواية مبهجة ومتناغمة تجعل 
األطفال والكبار يموتون من 

الضحك.

www.muscadier.fr  لو موسكادييه www.muscadier.fr  لو موسكادييه

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_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_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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Bruno Courtet : info@muscadier.fr الحقوق في الخارج Bruno Courtet : info@muscadier.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Le gardien des moabis

حارس الموابي
موبو هو باكا بيغمي يبلغ من العمر عشر سنوات. يعيش في 

معسكر يقع في قلب حوض الكونغو. تعد الغابة الغامضة التي 
تعج بالحياة ملعبه المفضل. ذات يوم، يأتي لزيارة صغار سكان 

الغابة مسؤول من كينشاسا: لقد باعت الحكومة للتو جزًءا من 
أراضيها إلى قاطعي األشجار األجانب، وصدرت أوامر للبيغمي 

باالنتقال ... إلى أكواخ إسمنتية. لذلك، أنشأ موبو مع عائلته 
ترسانة دفاع كاملة.

9791096935659 | 2020 | 160 pages 
 14x19 cm | 12.50 €

 Dysfférent

مختل
يا لها من فكرة غريبة أن نطلق على طفل اسم شارلمان ! 
تشارلي متأكد من أنه سيكون طفاًل مثل أي شخص آخر 

بدون هذا االسم األول الغريب... يقال في الواقع أنه مشتت 
للغاية ومشتت للغاية ... األمر الذي يثير استياء البالغين من 

حوله، واستهزاء رفاقه. يعاني شارلمان من عسر القراءة 
وديستوغرافيك وديسبراكسيك. ولكن من قال أن األطفال متعددي 

المشاكل في القراءة  ال يمكنهم فعل شيء؟ شيء؟ قد يكون هذا 
االختالف فرصة جيدة له. 

9791096935116 | 2018 | 96 pages 
 14x19 cm | 10.50 €فنديرميرش فاني 

قصة طفل يعاني من عسر 
القراءة يتعلم التغلب على إعاقته 

من خالل الموسيقى.

جاكو سيلين 

رواية مغامرة بيئية في قلب 
حوض الكونغو.

www.muscadier.fr  لو موسكادييه www.muscadier.fr  لو موسكادييه

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_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_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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Bruno Courtet : info@muscadier.fr الحقوق في الخارج Bruno Courtet : info@muscadier.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Pierre le voleur

بيير السارق
في قريته، يقوم بيير بسرقة كل ما يجذبه. وبما أن ذلك معروف 

للقرويين، فهم يذهبون الستعادة ممتالكتهم  منه ألنه ال يختبئ 
ويعيدها دائًما. تبناه السكان كما هو، وحتى الشرطة تركته. ولكن 

في يوم من األيام، تصبح األمور أكثر خطورة، ويتم سرقة 
السكان الغير دائمين. لكن في هذه المرة، نفى بيير الحقائق. 

رواية ريفية عن اإلحسان والتسامح والتضامن، مفيدة للروح 
المعنوية وتعيد اعطاء معنى لفكرة اإلنسانية.

9791096935642 | 2020 | 104 pages 
 14x19 cm | 10.50 €

 Phobie

فوبيا
صوفيا طالبة متفوقة. لكن عندما تلتحق بالمدرسة اإلعدادية، 
يتغير كل شيء. تتراجع درجاتها، ويتخلى عنها أصدقاؤها، 
ويأكلها الرعب. إلى أن يأتي اليوم الذي لن تشعر فيه بعدم 

قدرتها على عبور بوابة المدرسة. بمساعدة والديها وما تبقى 
من أصدقائها، ستتمكن من وضع كلمات تسمي ما تعاني منه: 
إنها تعاني من رهاب المدرسة. رواية تزيل الغموض وتدعو 
للمشاركة في نقاش موضوع يمس العديد من المراهقين اليوم.

9791096935468 | 2019 | 96 pages 
 14x19 cm | 10.50 €

فنديرميرش فاني 

رواية إلزالة الغموض بدون 
محرمات أو صدمات، عن 
ظاهرة الرهاب المدرسي 

المنتشرة.

فريميون ايف 

عرض يمدح الكاتب الموهوب 
من خالله البساطة والفطرة

www.muscadier.fr  لو موسكادييه www.muscadier.fr  لو موسكادييه

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_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_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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Bruno Courtet : info@muscadier.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Plastique apocalypse

نهاية العالم 
البالستيكية

 يعد روبوت البالتيفوراكس تقدما هائالً في مجال التكنولوجيا 
الحيوية. فهو من جهة يسمح بمعالجة جميع النفايات البالستيكية 

على األرض دون بقايا أو تلوث. ومن جهة أخرى، يمكن 
لمخترعه الحصول على مليارات الدوالرات. لكننا لم نعتمد على 
"تلك التفاصيل الصغيرة القاتلة". تفصيل تافه رفض هذا الساحر 

المتدرب )الذي اعتقد أنه أتقن كل شيء، حتى قوانين الطبيعة( 
رؤيته. النتيجة: ال شيء أقل من نهاية العالم حسنا ... كما نعرفه/

9791096935093 | 2018 | 80 pages 
 14x19 cm | 9.50 €

تينور ارتور 

مغامرة تخطف األنفاس تأخذ 
قرائها إلى عالم مجهول ... 

وربما إلى ما هو أفضل؟

www.muscadier.fr  لو موسكادييه

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_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_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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Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Éléphants de A à Z

الفيلة من األلف 
إلى الياء

هل تعلم أن الفيلة تخاف من النحل وليس من الفئران، وأن لديها 
6 أسنان فقط  ويمكن أن تكون صامتة مثل القطط؟ من خالل 

الجمع بين الروايات بجميع أنواعها )مقتطفات من مذكرات 
المؤلف أو قصة كيبلينج القصيرة أو حتى القصص العجيبة( 

والمعلومات العلمية  والنوادر، تهدف "موسوعة" الفيلة هذه  إلى 
أن تكون شاملة وغير نمطية. يذّكر هذا األلبوم الوثائقي الملتزم 

األطفال بهشاشة الفيلة.

9791023513066 | 2020 | 96 pages 
 24,5x24,5 cm | 16.90 €

 Dans sa valise

في حقيبته
ذات مرة كان هناك منزل صغير يسكنه رجل صغيريحزم 

حقيبته للذهاب في رحلة. أثناء تنقله في المحيطات وتسلقه الجبال 
سينتقل الرجل الصغير من مفاجأة إلى مفاجأة. كل ما تقدمنا 

في هذا الكتاب، نقرأ أكثر من 53 لوحة، التي تشبه الكثير من 
العوائق التي يجب اجتيازها. خالل هذه المغامرات، سيحتاج 

الرجل إلى ما وضعه في حقيبته للمضي قدًما، ولكنه سيعثر أيًضا 
على أشياء يضعها في حقيبته. ما بقي في الحقيبة في نهاية هذه 

الرحلة؟ !

9791023514407 | 2020 | 20 pages 
 23,5x25 cm | 16.90 €بيران كلوتيد 

انطلق في رحلة رائعة على 
خطى هذا الرجل الصغير وال 

ترفع عينيك عن حقيبته!

مارك دانيو

كتاب وثائقي رائع يسمح لك 
بأن تصبح خبيًرا في الفيلة!

http://seuiljeunesse.com  لو سوي للناشئة http://seuiljeunesse.com  لو سوي للناشئة

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_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_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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Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr  الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Himboo Humboo

هيمبو هيمبو
هيمبو هيمبو وحش كثيف الشعر و ودود، لكن

مزاجه سيئ هذا الصباح، فهو يكافح لفك رموز المقاالت 
الصحفية. من محرر إلى طبيب، ومن طبيب إلى متخصص، 

يبحث هيمبو هيمبو عبًثا عن حل لمشكلته، كما أنه سيحتاج إلى 
استبصار إنسان صغير ليرى بوضوح: ال شيء يستحق الذكر 

لكنه يعاني من قصر نظر! ال شك في أن النظر للحياة بالنظارات 
يجعلها ملونة وأكثر وضوًحا!

9791023513400 | 2020 | 48 pages 
 27x38 cm | 16.00 €

 Fils unique et fier de l'être

طفل وحيد وأفتخر 
بذلك

راوي قصتنا هو طفل وحيد ويفتخر بذلك! أهله يحبونه كثيرا 
ولديه الكثير من األصدقاء الذين لم يحالفهم الحظ مثله. فهم 
يعانون من سوء معاملة أخيهم أو ما هو أسوأ، سوء معاملة 

أختهم! تقاسم األلعاب وأن ال يكون محط اهتمام الجميع هي أمور 
ال تعني له شيئا! الراوي هو ضحية إنكار رهيب، فهوال يريد 
فعال أن يرى ما يبدو واضًحا للعيان، ألنه على وشك أن يفقد 

مكانته كطفل وحيد وهذا أمر جيد!

9791023514070 | 2020 | 56 pages 
 15x19 cm | 13.90 €

لورانس سيلين 
لوران سيمون

ألبوم مرح للغاية لتعلم الترحيب 
بأخ صغير أو أخت صغيرةة!

بيرنوديه كريستوف 
سانغينتي لوران 

ستحبون هذا الوحش الذي يشبه 
لعبة الدب العمالق!

http://seuiljeunesse.com  لو سوي للناشئة http://seuiljeunesse.com  لو سوي للناشئة

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_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_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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كتب للناشئة

 Imagier du vivant

كتاب مصور حي
ستجدون أكثر من 50 فاكهة وزهرة ونوع من الخضار 

وحيوانات مختلفة للتعرف عليها في هذا الكتاب المصور الكبير 
جًدا الموضوع بين أيديكم. تسمح لنا لوحات مارتن جاري الحية 
باالنغماس في طبيعة غنية ومتنوعة وملونة. سيكتشف الصغار 
العالم هناك، كل بقدر فرحه بالمعرفة. أما البالغون فينغمسون، 

من جانبهم،بسعادة في هذه اللوحات الرائعة، فرحين بالربط 
الشيق بين الصورة و الطبيعة.

RIGHTS SOLD
تم بيع الحقوق للنشر في إيطاليا

9791023513394 | 2020 | 64 pages 
 25x34 cm | 15.50 €

 Histoires à piocher

يمكنك اختيار 
قصتك !

قصص تختار منها ما يحلو لك، لتضحك وتحلم وترتعش! 
طفل يمشي على سلك فوق تماسيح جائعة، ذئب يتسلق كعكة 
كريمة، كائن فضائي عالق في المصابيح األمامية للسيارة ... 
سلم كريستيان رو الصور التي أنتجها إلى فيليب ليتشرماير 

الذي غاص في أعماق هذا الكون الرائع والغريب والمضحك 
والمدهش ليجعلنا نقرأ أكثر من ثالثين قصة، بأشكال ونغمات 

متنوعة وفريدة.

9791023514100 | 2020 | 208 pages 
 17,5x25 cm | 18.00 €

لوسيرمييه فيليب 
رو كريستيان 

خمسة وثالثون قصة تختارها 
حسب الرغبة لتضحك وتحلم 

وترتعش!

مارتان جاري

لوحات رائعة تغني هذا الكتاب 
المصور الكتشاف العالم.

http://seuiljeunesse.com  لو سوي للناشئة http://seuiljeunesse.com  لو سوي للناشئة

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_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_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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كتب للناشئة

 L'azur

زرقة السماء
المنشوراألصلي: العالم من خالل عيون اليرقة. تخرج اليرقة 

من بيضتها، وتدخل خطوة بخطوة إلى عالم مجهول. في البداية، 
كل شيء يبدو ضبابيا: األصوات والصور والروائح. ثم صفحة 
بعد صفحة، يبدأ الكون بالتشكل. تجتاز اليرقة العواصف وتتعلم 

الزحف أو االختباء أو االنكماش أو التمدد. ثم تذهب تحت 
شجرة، وتتكور على نفسها، وتشكل شرنقة. بعد بضعة أسابيع، 

ستخرج متحولة وتطير في زرقة السماء.

9791023515183 | 2020 | 40 pages 
 18x25 cm | 13.50 €

 J'ai la bougeotte !

ال يمكنني البقاء 
في مكاني !

كتاب لتعلم الحركة في كل االتجاهات مثل الحيوانات. هل يمكنك 
الوقوف على ساق واحدة مثل طائر الفالمنجو؟ التثاءب مثل 

فرس النهر؟ في هذا الكتاب المرح الغني بالرسوم التوضيحية 
المائية، يكتشف الطفل عالم الحيوانات في نفس الوقت الذي 

يكتشف فيه جسده: في لعبة المرآة، تستنسخ الشخصية الموجودة 
على الصفحة اليسرى إيماءات الحيوان على اليمين، ويمكن 

للقارئ القيام بنفس الشيء. قراءة ممتعة، مثالية للحظة تناغم بين 
الوالدين والطفل.

9791023514209 | 2020 | 40 pages 
 21x21 cm | 12.90 €

غافيولي سارا 

كتاب لتعلم التحرك مثل 
الحيوانات!

بيلسييه كارولين 
فريمان ماتياس 

كتاب نكتشف فيه العالم من 
خالل عيون يرقة

http://seuiljeunesse.com  لو سوي للناشئة http://seuiljeunesse.com  لو سوي للناشئة

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_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_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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كتب للناشئة

 La folle équipée

رحلة تسكع
ذات مرة كان هناك ديك وكلب وقطة. وفي يوم من األيام دمر 
إعصار منزلهم، فانطلقوا في عربة  بحًثا عن مكان لالستقرار 
فيه. وفي النهاية، عندما يتعرض أبطالنا للهجوم من قبل الذئاب 

تتحول العربة، ويقف عشرة أصدقاء في وجه العدو. اقرأوا 
الكتاب من البداية وسترون العربة تتحول تدريجًيا، وتنضم 

الحيوانات في المشهد إلى الفريق المجنون!

9791023514650 | 2020 | 40 pages 
 24x28 cm | 13.90 €

 La double vie de Médor

الحياة المزدوجة 
لميدور

يسحب ذئب جائع جيفته بحًثا عن شيء ليأكله. جذبته رائحة 
وجبة تغلي، طرق باب القصر وفتحت امرأة شجاعة له الباب 
معتقدة أنه كلًب ضال وانتهى األمر بأنها تبنته. ولكن في مقابل 
وعاء مليء بالطعام سيتعين على ذئبنا بذل بعض الجهود. ما 

الذي يمكن أن يحدث في رأس الذئب إذا اختفت السيدة العجوز؟ 
هل يمكنه كبح غرائزه الجامحة؟

9791023514438 | 2020 | 40 pages 
 24x31 cm | 14.90 €

بوشارد أندريه 

سيداتي وسادتي احذروا 
وادخلو الى المالجئ! فهناك 
ذئب يجوب المدينة وهو ... 

جائع!

غوروليك كاترينا 

رحلة يتم خاللها اختبار 
مهاراتك في المالحظة!

http://seuiljeunesse.com  لو سوي للناشئة http://seuiljeunesse.com  لو سوي للناشئة

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_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
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https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Sciences et Techniques, Medecine.pdf
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 Murdo, le livre des rêves impossibles

موردو : كتاب 
األحالم المستحيلة

موردو رجل ثلج صغير خيالي، هو الراوي في هذه المجموعة. 
تصف كل صفحة أحد أحالمه : كحياكة سترة برفقة كلمات 

قصيدة، االختباء في حذاء، افضاء أسراره لحصاة، أكل شطيرة 
تحتوي على كل شيء، بناء جسر بين النهار والليل ... بلغة 
رائعة ترافقها رسومات بسيطة إليفا أوفريدو، يعطينا أليكس 

كوسو اإلحساس بكل شاعرية الطفولة.

9791023514483 | 2020 | 88 pages 
 16,5x20,5 cm | 14.50 €

 Ma fabuleuse carte au trésor

خارطة الكنز 
الرائعة

انطلقوا في ملحمة رائعة بحًثا عن الكنز! هذا الكتاب بشكله 
الفريد يدعو القارئ إلى المشاركة في رحلة رائعة ! بفضل 

خريطة غامضة سيتعين عليه كشفها، وصفحات دليل سيلتقي 
فيه بمغامرين رائعين جاهزين إلرشاده طوال بحثه، إلى مرآة 

سحرية تسمح له باستكشاف الصور وفك تشفير الرسائل 
المخفية، سيتعين عليه البحث عن كنز رائع!

9791023514407 | 2020 | 24 pages 
 17,5x25 cm | 13.90 €

غيوم غيرو
بيران رينة 

انطلقوا في هذه المغامرة غير 
العادية بحًثا عن الكنز المفقود!

ألكس كوسو
ايفريدو ايفا 

كتاب شاعري غامض 
ومضحك. كتاب ال يشبه أي 

كتاب آخر.

http://seuiljeunesse.com  لو سوي للناشئة http://seuiljeunesse.com  لو سوي للناشئة

https://www.bief.org/fichiers/content/2021/ara/FDM2021_ARABIC VERSION_Art et Beaux livres.pdf
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كتب للناشئة

 Ööfrreut la chouette

أوفرو البومة
أوفرو البومة تراقب العالم من أعلى غصن الشجرة. ال تهتم 
باألشخاص، لكنها مفتونة بفتاة صغيرة فهي مختلفة، تحب 

الخروج في الليل وال تخاف من الظالم. تعرف كيف تحيي 
األشجار وتستمع إلى أصوات الغابة. ستولد صداقة غريبة 

بينهما، تكبر وتكبر  وصوال إلى تلك الليلة عندما يطارد خنزير 
الفتاة الصغيرة وستساعدها أوفرو في العثور على طريقها.

9791023512434 | 2020 | 40 pages 
 21x26 cm | 13.50 €

 Notre cabane

بيتنا الخشبي
إنها العطلة ! الشمس مشرقة واألعشاب عالية في الحقول. 

كل يوم، يلتقي ثالثة أصدقاء ويسافرون عبر الريف للذهاب 
إلى بيتهم الخشبي. ولكن في ذلك اليوم، هبت الريح، واهتزت 
األغصان ... العاصفة قادمة! سيصبح المشي بعد ذلك مغامرة 

رائعة، في طبيعة هادئة أحياًنا، ومهددة أحيانا. سيبقى األصدقاء 
الثالثة متحدين، يدا بيد حتى يصلون إلى مكان لجوئهم وسنعرف 

أخيًرا ما إذا كان البيت الخشبي قد صمدت أمام العاصفة ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الكورية

9791023513073 | 2020 | 48 pages 
 23x32 cm | 14.50 €

ماري دورليان

انطلق في هذه المسيرة الرائعة 
التي ستأخذك إلى بيت أحالمك 

الخشبي.

روميجيير سيسيل 
مونيه كليمانس 

"هي التي تعيش في الليل" 
تخبرنا عن صداقتها التي ال 
مثيل لها مع فتاة صغيرة ال 

تعرف الخوف.

http://seuiljeunesse.com  لو سوي للناشئة http://seuiljeunesse.com  لو سوي للناشئة
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 Sorcières ! Une histoire des sorcières à 
travers l'art

ساحرات ! قصة 
السحرة من خالل 

الفن
الساحرة موجودة منذ أقدم العصور في التاريخ. بالنسبة للطفل، 
هي مخلوق رائع مثل أي مخلوق آخر. مصدر أساسي للخوف، 

اتخذت الساحرة وجوًها مختلفة على مر التاريخ: من المرأة 
القوية الملتهمة إلى المرأة العجوز القبيحة في القصص الخيالية، 

مرورا بالفتاة الصغيرة البسيطة التي ُيزعم أنها تسكنها روح 
الشيطان، كانت شخصية الساحرة مصدر إلهام للعديد من الفنانين 

وهو اليوم موضوع إعادة صياغة حقيقي.

9791023514803 | 2020 | 72 pages 
 23x27,5 cm | 17.00 €

 Résidence beau séjour

سكن اإلقامة 
الطيبة

لقد أصبح األمر رسميا: الحيوان المفضل الجديد للفتيات والفتيان 
على حد سواء هو الغروليفيو ذو الشعر الناعم. انتهى األمر 

بالنسبة للحصان وحيد القرن! نحن نحبه لكننا رأيناه كثيًرا! وفي 
فترة انتظارهم الستعادة مجدهم السابق، سيستمتعون براحة 

استحقوها في سكن بو سيجور. مسبح ومنتجع صحي ودروس 
لياقة بدنية ومصفف شعر وغرفة شاي  وعروض وأنشطة 

متنوعة، كل شيء منظم بشكل رائع لتوفير حياة األحالم 
للحصان وحيد القرن والحيوانات األخرى التي تفقد شعبيتها ... 

أو تقريًبا ...

9791023514193 | 2020 | 36 pages 
 24x33 cm | 15.00 €

باشليه جيل 

تم استبدال الحصان وحيد 
القرن بـالغروليفيو في قلوب 

األطفال ...

غرانيه ديكلو  بولين 

من سيرسيه إلى بابا ياغا، 
قصة ساحرة في الفن، تم 

إغناؤها بالرسومات الرائعة.

http://seuiljeunesse.com  لو سوي للناشئة http://seuiljeunesse.com  لو سوي للناشئة

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_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_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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Julie Guenard : jguenard@lamartiniere.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Tout ce que je sais sur les chiens

كل ما أعرف عن 
الكالب

األطفال يحبون الكالب، كل الكالب: كبيرة، صغيرة، كريهة 
الرائحة، كالب بوليسية، كالب إرشادية ... في هذا الكتاب، 

يعّرفنا طفل صغير بكلبه: اسمه بوبول، ألنه يشبه الكرة. رائحته 
ليست دائما جيدة، يشخر، ويصدر ضجيًجا مثل الغسالة عندما 
يتنفس ويأكل أحذية الوالدين. إنه يزعج الكبار وليس لديه عمل 

حًقا، لكننا نحبه كثيًرا!

9791023512601 | 2020 | 26 pages 
 20x20 cm | 10.90 €

ميلوا كليمانس 
رودي سبيسر

كتاب يهدى لجميع األطفال 
المحبين للكالب! صندوق 

من الورق المقوى المضحك 
والرسومات.

http://seuiljeunesse.com  لو سوي للناشئة

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_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_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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Véronique Lagny Delatour : levergerdeshesperides@hotmail.fr الحقوق في الخارج Véronique Lagny Delatour : levergerdeshesperides@hotmail.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Tout ça pour quelques grains de sel

كل ما حدث كان 
بسبب القليل من 

حبات الملح
 كيف يمكن لحبات ملح قليلة أن تجعل الرجل الصالح يفقد عقله؟
حكاية جورجية تقليدية، باللغتين الفرنسية والجورجية، مع سي 
دي قرص مضغوط يحكي القصة بكلتا اللغتين. من 3 سنوات

FIND OUT MORE
le petit futé تم اختيار العمل لطبعة 2020 من دليل >

جورجيا

9782365872690 | 2017 | 40 pages 
le petit futé  24x25 cm | 18.00 €

 Comment le maïs est apparu sur terre ?

كيف ظهرت الذرة 
على األرض ؟

ما العالقة بين األنف وكوز الذرة؟ ما هو أصل الذرة على 
 األرض؟

حكاية هندية أرجنتينية تقليدية، ثنائية اللغة الفرنسية واإلسبانية مع 
قرص مضغوط باللغتين.

9782365872966 | 2018 | 32 pages 
 24x25 cm | 18.00 €

فيرونيك النيي دوالتور

ما هي العالقة بين األنف 
وكوز الذرة؟

فيرونيك النيي دوالتور

كيف نسي الرجل الصالح 
الهدف من مهمته

www.editionslevergerdeshesperides.com  لو فرجيه دي اسبيريد www.editionslevergerdeshesperides.com  لو فرجيه دي اسبيريد

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_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_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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Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Bertille et Brindille

بيرتيل وبرينديل
أضاعت بيرتل الفتاة الصغيرة ذات الشعر المجعد والتي ترتدي 
نظارة، قطها. لكن أين يختبئ؟ برينديل، قطة صغيرة ذكية ذات 

شعر أحمر، فقدت صاحبتها. أين تختبئ يا ترى ؟

RIGHTS SOLD
تم نشر االعمل باللغتين : الصينية المبسطة والكورية.

9782371650435 | 2019 | 24 pages 
 22x22 cm | 13.00 €

 1000 vaches

ألف بقرة
يعيش مزارع أياما سعيدة مع بقراته الثالث، لكن عندما يصل 

رجل يرتدي بدلة إلى المزرعة ذات صباح ويجد الحليب لذيًذا، 
تظهر ديناميكية جديدة في المكان. انتاج المزيد من الحليب 

وزيادة عدد األبقار وتركيب آالت جديدة أكثر كفاءة، لتلبية الطلب 
المتزايد من المستهلكين. تتغير الحياة اليومية للمزارع وحيواناته 

شيًئا فشيًئا. إنتاج المزيد، نعم  ولكن بأي ثمن؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ3 لغات : الصينية المبسطة، التركية، البولونية.

9782371650190 | 2017 | 32 pages 
 23x23 cm | 13.00 €

أديل تاريل
جولي دي تيرساك

بقرة، بقرتان، تالث بقرات، 
العدد مقبول، لكن مع ألف 
بقرة، يمكن أن نقول أهال 

باألضرار.

أديل تاريل
بيارت جيروم 

تحتاج بيرتل إلى المساعدة 
للعثور على  قطها المحتال، 

برينديل.

www.perefouettard.fr  بير فويتار www.perefouettard.fr  بير فويتار

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_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_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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Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Carnivore

آكل لحوم
عندما تختفي الحشرات واحدة تلو األخرى، يقرر صرصور 

الليل التحقيق في األمر. يسأل هنا وهناك، ويدرك أنه يعيش في 
... مربى للكائنات الحية! أما الجاني فهي نبتة ابريقية آكلة لحوم. 
بعد هذه االكتشافات، يقود البطل الصغير الحشرات إلى الحرية 

عن طريق تسلق المربى.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الصينية المبسطة

9782371650282 | 2018 | 32 pages 
 29,7x21 cm | 14.00 €

 Cargo

سفينة الشحن
يحوم النورس فوق سفينة الشحن. لقد وجدوا القبطان، يبدو 

صغيرا جدا من فوق، فبالكاد تعرفوا عليه. في هذه الليلة، سيتبعه 
الطائر فيصارع الرياح واألمواج. لكن أهم شيء هو أن ال 

يغيب عن نظره. عليه أن يطير بين ظالم السماء وظلمة البحر، 
ويراقبه حتى يعود إلى الميناء.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الكورية

9782371650343 | 2018 | 32 pages 
 21x29 cm | 13.00 €أديل تاريل

بيارت جيروم 

سفينة شحن عمالقة، لكنها 
صغيرة في اتساع المحيط.

أديل تاريل
بيارت جيروم 

تحقيق استثنائي في قلب عالم 
الحشرات!

www.perefouettard.fr  بير فويتار www.perefouettard.fr  بير فويتار

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_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_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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Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Le dragon qui crachait n'importe quoi

التنين الذي يلفظ 
أشياء

برنارد تنين قوي وودود، يتنافس مع أفضل الجنود في المنطقة 
بشجاعة لقتله. ال يزعج برنارد أن يحرق أفضل الفرسان. إال 

أنه في يوم من األيام، بدال من أن يلفظ لهيبا جميال، يبدأ في 
بصق أشياء عديدة : خزانة مالبس نورماندية، مزهرية، بطة 

بالستيكية. هل تم سحره؟ هل أكل منتجا منتهي الصالحية؟

9782371650121 | 2016 | 36 pages 
 23x23 cm | 13.00 €

 Dans ma montagne

في الجبل
يتشارك الذئب والراعي نفس الجبل، هما أعداء بطبيعتهم، لكن 
مع ذلك، يشعران بنفس المخاوف واألفراح. هل من الممكن أن 
يكون هناك أخيًرا متسع للجميع؟ بشكل دقيق وبتوازن، يالمس 

هذا العمل بطريقة حساسة الجدل الحي للغاية في بعض األحيان 
حول إعادة الذئاب في أوروبا.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ7 لغات : الصينية المبسطة، الصينية التقليدية، 

اإلنكليزية، الكورية، اليابانية...

FIND OUT MORE
des Incorruptibles 2019-2020 جائزة >

9782371650152 | 2017 | 32 pages 
 23x23 cm | 13.00 €

أوبينو فرونسوا 
بيرات جيروم 

الذئب والراعي : عدوان. لكن 
هل هما مختلفان؟

سيلفان زورزان
فوليه بريس 

برنارد تنين قوي لدرجة 
أن جميع األمراء والجنود 

يتنافسون بشجاعة لقتله.

www.perefouettard.fr  بير فويتار www.perefouettard.fr  بير فويتار

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_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_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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Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Le pays des souris

بلد الفئران
سئمت الفئران، فالقط األسود الذي انتخبوه ال يصدر سوى قوانين 

جيدة للقطط. فعقدوا العزم على تغيير األشياء، وأجروا تصويتا 
آخر ... لكن األمور ليست بهذه البساطة. حكاية يسهل الوصول 

إليها وممتعة تتحدث عن مجتمعنا.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ ست لغات : الصينية التقليدية، الكورية، 

البولونية، االسبانية، والسويدية.

9782371650466 | 2020 | 32 pages 
 23x23 cm | 14.00 €

 Le monstre du miroir

وحش المرآة
عندما تنظر لويز إلى المرآة، ال ترى إال العيوب، وحش حقيقي! 
يعتبرها شقيقها الصغير بطلة، ويقول والدها إنها مهرج حقيقي. 

كما أنها أفضل وسادة في العالم لقطتها شوسون، ومغامرة رائعة 
لصديقتها أنييس. نعم، لويز هي كل هؤالء وأكثر!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين : الصينية التقليدية والكورية.

9782371650312 | 32 pages 
 23x23 cm | 13.00 €

ماهلير آن 

األلبوم يتناول مواضيع ذات 
أهمية حقيقية: الحب الذي 

نعطيه، واحترام الذات.

ميريكور أليس 
ما سانجان

تحت حكم القطط السوداء، 
تثور الفئران الصغيرة وتنتخب 

قادة جدًدا ... القطط البيضاء.

www.perefouettard.fr  بير فويتار www.perefouettard.fr  بير فويتار

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_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_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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Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Loupiote

ضوء صغير
في إحدى الليالي، يسمع الذئب دموع تاال، الطفلة المهجورة في 
الغابة، فيقرر الوحش إعادتها إلى البشر. لكن األمور لم تجري 

كما هو مخطط له بالنسبة لإلنسان الصغير ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة السويدية

9782371650336 | 2018 | 32 pages 
 21x29 cm | 13.00 €

 Les Bizarres

الغرباء
في المطبخ أسمع كلمة "غلوبس" وفي الحمام أسمع "بلوك" 

وفي القبو أسمع "كروا". لكن من يستطيع أن يصدر مثل هذه 
األصوات الغريبة؟ رحلة ممتعة عبر المنزل حيث نكتشف خمسة 
عشر مخلوًقا غريًبا، كل واحد منها أكثر إثارة للدهشة من اآلخر.

9782371650169 | 2016 | 36 pages 
 21x29 cm | 13.00 €

تارتين ديلفين 
روبلون أوليفييه 

هناك أصوات في منزلي

كاترين التوه
تيسروند كامييل 

قصة جميلة عن الهجر والتبني 
مصحوبة برسوم توضيحية 

كلها من الدانتيل.

www.perefouettard.fr  بير فويتار www.perefouettard.fr  بير فويتار

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_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_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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Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Malvina

مالفينا
مالفينا فتاة مبدعة، تخترع آالت رائعة لجعل الحياة اليومية أسهل. 

تحلم برؤية زوال هموم والدتها وتقرر تطوير آلة جديدة لمحو 
كل هموم األمهات ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بثالث لغات : البرتغالية، الكتالنية، االسبانية.

9782371650046 | 2015 | 36 pages 
 24x34 cm | 14.00 €

 Ma nounou est une girafe

مربيتي زرافة
على الرغم من المخاوف األولى، يصبح الطفل والمربية 

أصدقاء. ولكن، في يوم من األيام، ظهرت الفتات على أبواب 
المتاجر، تحظر دخول جميع الحيوانات ذات العنق الطويل ... 
أرسين وجيزيل مصممان على عدم السماح بدخول التعصب.

RIGHTS SOLD
نشر العمل باللغة التركية

9782371650091 | 2016 | 32 pages 
 23x23 cm | 13.00 €

بيرين جو
آن سولين سانتيس

يا لها من مفاجأة،  مربية 
أرسين الجديدة زرافة!

نيفيس أندريه 

يمكن لمالفينا أن تخترع آلة 
الزمن إذا أرادت ذلك، لكن 

مشروعها أكثر طموًحا.

www.perefouettard.fr  بير فويتار www.perefouettard.fr  بير فويتار

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_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_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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Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Mirette : La taupe qui voulait voir  
plus loin que le bout de son nez

ميريت
الخلد الذي أراد أن يكتشف العالمالخلد الذي أراد أن يكتشف العالم

ميريت الصغيرة خلدة صغيرة تريد أن تكتشف العالم وتجد 
طريقها.  تسافر من معرض إلى معرض، حاملة كعكة الجبن في 
حقيبة ظهرها، وأطعمة شهية. هناك تلتقي بالحيوانات التي لديها 
أنماط حياة، كل واحدة أغرب من األخرى. وخالل وجبة طعام 

تتشاركها مع ثالثة أصدقاء جدد، تخطر لميريت فكرة رائعة 
ستسمح لها بايجاد مكانتها.

9782371650350 | 2018 | 40 pages 
 24x24 cm | 13.00 €

 Michel et Edouard

ميشيل وادوارد
ميشال وإدوارد عصفوران كبيران يعيشان في مركز للتسوق. 

يشهدان يوميا مشهد البشر الذين يذهبون في رحالت بشعة 
للحصول على أحدث المنتجات أو المنتجات المخفضة. يعيش 

الصديقان حياة هادئة، لكن في يوم يحط طائر مهاجر في السوبر 
ماركت ويصاب بالدهشة من هذا الوجود البعيد عن الطبيعة 

فيجلب نفس الحرية لهذه الطيور المحصورة. ‘لديهم حق االختيار 
بين وجود سهل حيث يكون كل شيء في متناول اليد أم بهجة 

الحياة في الهواء الطلق الرائع؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين : العربية، الصينية المبسطة.

9782371650206 | 2017 | 32 pages 
 23x23 cm | 13.00 €

بيكار ميريام 
بيارت جيروم 

العيش في سوبر ماركت، هل 
يكون هذا هو الحلم؟

تارتين ديلفين 
روبلون أوليفييه 

قصة لمساعدة األطفال على 
إيجاد طريقهم في الحياة.

www.perefouettard.fr  بير فويتار www.perefouettard.fr  بير فويتار

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_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_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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Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Ours ours ours

دب دب دب
"كان يا ما كان، كان هناك دب ... ال، اثنان ... على الجليد ... 
ال، في الغابة ..." هل سينجح الراوي في سرد   قصته ؟ األمر 

غير مؤكد أبدا ! ألن الدب  األبيض والدب األسمر مصصمان 
على أمتالك مصيرهم بأيديهم

9782371650527 | 2021 | 32 pages 
 21x29 cm | 14.00 €

 Mon papa est une sardine

أبي سمكة سردين
في اليوم األول من المدرسة، يشارك طفل في محادثات فرصة 
االستاراحة ويفاجأ عندما يسمع زمالئه في الفصل يتحدثون عن 
آبائهم. "وأنت، أين والدك؟" يسأله اآلخرون. فكيف نجيب على 
ذلك عندما تكون صورة األب غائبة بشدة؟ "أبي، لقد ذهب إلى 

البحر. ألن أبي سمكة سردين. "

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة السلوفاكية

9782371650183 | 2017 | 32 pages 
 23x23 cm | 13.00 €كلير سيلين 

كوستا فيولين 

ماذا لو وجدت والدي في علبة 
سردين؟ رحلة طفل بحًثا عن 

والده.

تيسراند كاميل 

أن تكون دًبا قطبًيا على صفحة 
فارغة ليس باألمر السهل حًقا.

www.perefouettard.fr  بير فويتار www.perefouettard.fr  بير فويتار

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_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_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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Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Radegonde et la Grand'goule

رادغوند 
والغراندغول

هناك تنين يرهب المدينة ولكن رادغوند، الفتاة الذكية والشجاعة، 
تقرر التخلص من الوحش. وعندما يقلب القارئ الكتاب، سيجد 

أن راوي القصة هو التنين ويحكي القصة من وجهة نظره.

9782371650077 | 2015 | 40 pages 
 23x23 cm | 13.00 €

 Père Fouettard et Saint Nicolas

بير فويتار وسان 
نيكوالس

في كل عام، يذهب القديس نيكوالس إلى زيارة األطفال أصحاب 
األخالق الحسنة. يعطيهم الكثير من الحلوى، ولكن من عليه أن 
يأتي بسرعة الستخدام فرشاة أسنان لتجنب تسوس األسنان؟ إنه 

األب فويتار ! وها هي قصته.

9782371650541 | 2020 | 36 pages 
 23x23 cm | 14.00 €

كوستا فيولين 

هل سمعت من قبل عن بير 
فويتار؟ انسى كل شيء ودعه 

يخبرك بقصته.

نعيمة
ماهلير آن 

تنين رهيب يرعب المدينة. أو 
..... هل من الممكن أن تكون 

القصة عكس ذلك؟

www.perefouettard.fr  بير فويتار www.perefouettard.fr  بير فويتار

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_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_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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Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 S'unir c'est s'accepter :  
Une histoire de poules

االتحاد هو قبول 
بعضنا البعض

قصة الدجاجاتقصة الدجاجات
قصف الرعد في مملكة الدجاج : مارينيت تريد تغيير لون الريش 
! لكن ال يبدو أن هذه الفكرة تروق للجميع. سؤال قسمهم لفريقين 
وتبع ذلك نقاش ساخن. ولمنع تطور الجدل، قرروا تنظيم كرنفال 

كبير حيث يمكن للجميع أن يتنكروا كما يحلو لهم، ويعبرون 
بأريحية عن كل رغباتهم وإبداعهم. فلتبدأ االحتفاالت!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين اإليطالية و البولونية.

9782371650640 | 2020 | 44 pages 
 25x35 cm | 16.00 €

 Rick pou et les poux migrateurs

ريك بو والقمل 
المهاجر

ريك بو قملة صغيرة شجاعة مصممة على السفر حول العالم. 
من رأس إلى رأس، تلتقي بقمالت كل واحدة أغرب من 

األخرى فمن بينهم نجد : مشاحنات، لطيفات، مجنونات، من كل 
األجناس! مًعا، يشرعن في زوبعة من الخطر ومغامرات غير 

متوقعة.

RIGHTS SOLD
نشر العمل باللغة الدانمركية

9782371650244 | 2017 | 56 pages 
 25x35 cm | 16.00 €

لورون كاردون

تحلم ريك بو بالذهاب حول 
العالم. فتقفز إلى أول رأس 

عابر.

لورون كاردون

كفى، مارينيت تريد أن تصبح 
دجاجة حمراء. كيف سيكون 

رد فعل بيت الدجاج؟

www.perefouettard.fr  بير فويتار www.perefouettard.fr  بير فويتار

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_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_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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Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 S'unir c'est se relayer :  
Une histoire de poules

االتحاد هو 
التناوب
قصة دجاجاتقصة دجاجات

إنها الحضنة الكبيرة : كل الدجاجات في مواقعهن. لكن مارسيل 
وفيرمين ومبروك، الديوك الثالثة يالحظون بقلق غياب خمس 
دجاجات. أين يمكن أن يكونوا ؟ في استراحة ؟ مستحيل، يجب 

أن نمنع ذلك، فسالمة الكتاكيت المستقبلية على المحك! لكن 
للدجاجات رأي آخر ...

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 7 لغات : الكتالنية، الصينية المبسطة، الكورية، 

االسبانية، التركية...

9782371650411 | 2019 | 42 pages 
 25x35 cm | 16.00 €

 S'unir c'est se mélanger :  
Une histoire de poules

االتحاد هو 
االختالط
قصة دجاجاتقصة دجاجات

حالة ذعر في بيت الدجاج. لقد اختفى مارسيل الديك األبيض. 
فتقول الدجاجات : ال بد أنها خدعة الثعلب القذرة. يجتمع الدجاج 
األسود والدجاج األحمر والدجاج األبيض مًعا التخاذ اإلجراءات 

الالزمة. لكن كيف سينظمون أنفسهم ؟ من يتولى مسؤولية 
الكتيبة؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل في عشر لغات : الصينية المبسطة والتقليدية، 

اإليطالية، العربية، الكورية...

FIND OUT MORE
 < تم بيع 24 ألف نسخة في فرنسا

 < الجوائز في فرنسا :
Prix des Incorruptibles 2017-2018 

   Prix Cultura 2016 
   Prix Feu Follet 2017

9782371650114 | 2016 | 52 pages 
 25x35 cm | 16.00 €

لورون كاردون

حكاية مضحكة وذكية عن 
السلطة والديمقراطية ومكانة 

الفرد في المجتمع.

لورون كاردون

قصة مضحكة عن البيض 
واألبوة ومشاركة المهام.

www.perefouettard.fr  بير فويتار www.perefouettard.fr  بير فويتار

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_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_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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Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Un amour de dino

حب دينو
إلى أي حد تحبني ؟ تسأل السيدة دينو. فيجيب السيد دينو: "أحبك 
بحجم ديناصور الديبلودوكوس". ألن الحب له ألف شكل وألف 

لون فيكمل السيد دينو التشبيهات وإعالنات الحب.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الكورية

9782371650275 | 2018 | 24 pages 
 16x16 cm | 9.00 €

 Ti poulpe a les idées bien encrées

األخطبوب العجيب
بفضل والدته، يتعلم األخطبوط تي المشي والسباحة وقبل كل 
شيء ... أن يبصق الحبر! لكن الطالب سيتفوق على معلمه 

عندما يجد أنه يمكن استخدام الحبر لما هو أكثر من صيد 
األعداء.

9782371650374 | 2018 | 52 pages 
 26x17 cm | 12.00 €

لورون كاردون

باتاترا! أثناء تعلمه السباحة، 
يتشابك األخطبوط تي مع 

مخالبه.سيرى من تجرأوا على 
السخرية منه مصيرهم !

بويود باتيست 

كتاب مصنوع بالكامل من 
الورق المقوى لتعلم كيفية قول 

"أحبك" بشكل ال مثيل له.

www.perefouettard.fr  بير فويتار www.perefouettard.fr  بير فويتار

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_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_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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Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Vodou : coloriages

فودو : كتاب 
للتلوين

ماذا لو ارتدى شانغة سترة زرقاء بدالً من سترة حمراء؟ ماذا 
لو حمل الثعبان دان كل ألوان قوس قزح على حراشفه ؟ ماذا لو 
كان لدى الزومبي بشرة أرجوانية؟ األمر متروك لألطفال التخاذ 

القرار!

9782371650480 | 2019 | 28 pages 
 25x25 cm | 9.00 €

 Vodou

فودو
بعيًدا عن الكليشيهات المخيفة، يقدم هذا الفيلم الوثائقي المصور 

لألطفال والكبار عرضا لفكر للفودو، وتاريخها المذهل، وآلهتها 
الرائعة وأرواحها، وطقوسها ومؤمنوها، وثقافتها التي هي بال 

حدود. من افريقيا إلى أمريكا، من أقنعة الطقوس إلى الزومبي، 
من الممالك القديمة إلى الرقصات المعاصرة!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة السويدية

9782371650459 | 2019 | 32 pages 
 25x25 cm | 14.00 €تيسراند كاميل 

الفيلم الوثائقي الوحيد الذي 
يشرح ثقافة الفودو لألطفال.

تيسراند كاميل 

اكتشاف رائع للفودو من 
خالل صفحات التلوين الغنية  

بلمسات من لون بانتون 
األزرق.

www.perefouettard.fr  بير فويتار www.perefouettard.fr  بير فويتار

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_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_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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Alexandra Kiffer : alexandra@perefouettard.fr الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Youpizootie

يوبيزوتي
يتجه صف السيد "ب" اليوم إلى حديقة الحيوان. أيها األطفال، 

ماذا يمكنكم أن تخبروني عن الحيوانات؟ تريد الغوريال أن تلعب 
الغميضة، وتحلم الليمور بخوض معركة من الفطائر وتريد 

القطط أن تعزف موسيقى الجاز. أصحيح ذلك أيها السيد ب"!

9782371650497 | 2020 | 32 pages 
 23x23 cm | 14.00 €

ماكينا مارتن 

رؤية مختلفة لحديقة الحيوان 
ولفت نظر إلى مكانة 

الحيوانات في مجتمعنا.

www.perefouettard.fr  بير فويتار

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_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_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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Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com الحقوق في الخارج Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 La Famille Puzzle : Petites chroniques 
d'une famille recomposée

عائلة لعبة البيزل
قصص قصيرة لعائلة ربيبةقصص قصيرة لعائلة ربيبة

غموض حقيقي في مؤلفات باسكال بوجو، القصص القصيرة 
لهذه العائلة الربيبة والعديد من اللوحات القصيرة للحياة اليومية، 
التي تتعاقب فيها المواقف كوميدية، مواقف مزعجة، حساسة أو 

متفجرة. رواية مصورة باألبيض واألسود لقراءتها مع العائلة 
بالطبع!

9782374251998 | 2020 | 96 pages 
 15x21 cm | 15.00 €

 Avoir peur

الخوف
نحن نخاف كل يوم من أي شيء وكل شيء، ونخيف االخرين 

أيًضا. بعض المخاوف فردية والبعض اآلخر عالمي؛ نخاف 
بمفردنا ونخاف ضمن مجموعة ... على الرغم من أنها متأصلة 

في الحالة اإلنسانية، إال أن مشاعر الخوف يتم اختبارها دائًما 
بطريقة سلبية، كعار نود إخفاءه. ومع ذلك، فإن الخوف هو 

إشارة تحذير وغالًبا ما يجعل من الممكن عدم إلقاء النفس في 
الخطر. ألسنا بالرغم من كل شيء على حق في أن نخاف؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل في مصر و الصين

9782917770405 | 2012 | 160 pages 
 12x20 cm | 10.00 €

فيرمو ستيفاني 

هل من الممكن التفكير بتعقل 
حتى ال نخاف

بوجو باسكال 

األسرة الربيبة تشبه لعبة 
البيزل، مصنوعة من القطع 

التي تتحد معا، أو ال تتحد!

www.ruedelechiquier.net  شارع دو ليشيكييه www.ruedelechiquier.net  شارع دو ليشيكييه

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_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_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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Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com الحقوق في الخارج Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Mission récup'

مهمة خاصة 
باألشياء القديمة 

المعادة التدوير
تدعو فانسيان أوكومو األطفال للسير على خطى جرذها فيستول 
الكتشاف فن إعادة استخدام األشياء القديمة. تقدم المؤلفة نصائح 

وحرًفا من جميع األنواع، بمواد مختلفة: الخياطة بالمالبس 
القديمة، والنسيج باألكياس البالستيكية، وصنع األثاث بالكرتون 
... مجموعة من األفكار البسيطة التي يمكن تطبيقها عن طريق 
اتباع الرسوم التوضيحية لتوجيه القارئ الصغير خطوة بخطوة.

9782374251905 | 2019 | 40 pages 
 14x19,6 cm | 8.00 €

 Mission déconnexion

مهمة االنفصال 
عن شبكة 

األنترنت
تغطي لورانس بريل التي عملت كمراقبة لالستخدامات الرقمية 
ألكثر من عشرين عاًما  موضوع الرقمية بوضوح : األخبار 
الصحيحة أواالشاعات، األصدقاء عبر اإلنترنت، التأثير على 

الصحة، المضايقات ، إلخ. تدعو األطفال إلى طرح األسئلة 
الصحيحة على أنفسهم وتقديم الحلول حتى يتعلموا كيفية اتخاذ 
قراراتهم بأنفسهم. كما أنها تعرض الجانب اآلخر من المشكلة 
الرقمية: التلوث الذي يولده، دون أن يكون األطفال على دراية 

به.

9782374252339 | 2020 | 40 pages 
 14x19,6 cm | 8.00 €

بريل لورانس 
ليو لوي أونوريه

الدليل الصغير لمنع الشاشات 
من تلويث حياتنا وكوكبنا.

أوكومو فانسيان 
لوغال كلير 

ماذا لو أعدنا االستخدام بدالً 
من التخلص والهدر؟

www.ruedelechiquier.net  شارع دو ليشيكييه www.ruedelechiquier.net  شارع دو ليشيكييه

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_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_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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Christian Voges : vogesforeignrights@gmail.com الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Renard se jette à l'eau

الثعلب يلقي بنفسه 
في الماء

يعمل منظف فوازان الجديد بشكل رائع.، رائع لدرجة مبالغ فيها 
ألنه يدمر كل شيء في طريقه. لحسن الحظ أن الثعلب موجود: 
عندما يالحظ أن السمك يهرب عبر المجاري ويصل إلى النهر، 

يعتلي دراجته إلنقاذ الحيوانات من الكارثة. إال أنه ال يمكن إيقاف 
المنتج بمجالد انتشاره. إلى أين سيقودهم هذا المنتج؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة البولندية

9782374251004 | 2018 | 40 pages 
 17x20,5 cm | 12.90 €

ريشارد فلوريان 
تيغر فيبر 

حكاية بيئية تجعل الصغار 
يفكرون في مسألة تلوث المياه.

www.ruedelechiquier.net  شارع دو ليشيكييه

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_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_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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François Hilaire : droits-etrangers@editions-salvator.com الحقوق في الخارج

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

كتب للناشئة

 Jésus

يسوع
إنه رسول هللا، والباحث عن األصدقاء، وغالب الشر، وراوي 

حكايات عجيب. فيما يلي خمس عشرة صورة ليسوع ُتظهر أن 
 هللا يعمل في حياة البشر من أجل سعادتهم الكبرى.

جويل شابير مؤلفة كتب لألطفال ومارسيلينو ترونج رسام 
فرنسي فيتنامي مشهور.

9782706716461 | 2018 | 45 pages 
 15x27 cm | 12.00 €

شابير جويل 
ترونج مارسيلينو 

ألبوم رائع للمناولة األولى

www.editions-salvator.com  سلفاتور

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

كتب للناشئة

 Blanche-Neige et les 77 nains

بياض الثلج و77 
قزما

كان هناك فتاة صغيرة تدعى بياض الثلج، هربت من ساحرة 
شريرة ووجدت مالًذا مع 77 قزًما. في مقابل كرم ضيافتهم، 

طلب األقزام منها أن تعتني بهم وبمنزلهم. لكن كثرة العمل 
أرهقتها وتعبت من أهواء األقزام وطلباتهم. فرحت بياض الثلج 

كثيرا بقضم التفاحة وتمكنها أخيًرا من النوم!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 5 لغات : الصينية، الكورية، اإليطالية  

واالسبانية.

FIND OUT MORE
 < تم بيع 7000 نسخة في فرنسا

< تم اقتباس العمل للمسرح

9782362661372 | 2016 | 32 pages 
 24x26 cm | 15.00 €

 Ailleurs

في مكان آخر
في بلدي، األطفال جنود صغار، أما في بلدك فاألطفال لديهم 
جنود صغار. "في بلدي هناك حرب وأنا خائف من الموت. 
وفي بلدك سالم وأنت خائف من العيش." في اثنتي عشرة 

صفحة مزدوجة، تسلط الكلمات الشعرية لديفيد غيون والصور 
القوية لهيلين كروشمور الضوء على األعمال الدرامية واقتالع 
األشخاص من جذورهم، واآلمال التي تسكن جميع أطفال العالم 

الذين يحلمون، أينما كانو.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة اإلسبانية

9782362662744 | 2019 | 30 pages 
 22,5x30 cm | 15.00 €

دافيدغيون
كروشمور هيلين 

تحية قوية لجميع أطفال العالم 
الذين يحلمون، أينما كانوا.

كالي دافيد 
باربانيغر رافاييل 

الحكاية الشهيرة بشكل جديد 
مليء بروح الدعابة.
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

كتب للناشئة

 Clic et Cloc

كليك وكلوك
لطالما كان كليك وكلوك أفضل األصدقاء في العالم، فهم ال 

يفترقان أبدا. وفي يوم اختفى كلوك وخرج كليك مذعورا للبحث 
عنه  سائال : "هل رأيت كلوك؟" «. بعيًدا عن صديقه، يقلق 

كليك من فكرة أنه لن يكون كما هو اآلن... لكن بدون كلوك، هل 
سيبقى كليك على حاله؟

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 3 لغات : الصينية، الكورية والبرتغالية.

FIND OUT MORE
< تم بيع 5000 نسخة في فرنسا

9782362662348 | 2018 | 40 pages 
 18x26 cm | 15.00 €

 Cendrillon et la pantoufle velue

سيندريال 
وبابوجها البشع

كان هناك فتاة صغيرة فقيرة تعيش مع حماتها الرهيبة وأخوات 
زوجها الشريرات ... هل تعني لكم هذه المقدمة شيئا؟ أتفكرون 
في عربة جميلة، فستان المع وبعض األحذية الرائعة ؟ إن كان 

االمر كذلك فأنتم مخطؤون ! فسندريال في هذه الحكاية ذاهبة 
إلى الحفل الراقص في عربة من اللفت، مرتدية فستاًنا مروًعا 

وبابوجا بشعا! أما األمير فاحذروا منه: وحده اسمه يعتبر ساحرا!

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ خمس لغات : الصينية، الكورية، اإليطالية و 

االسبانية

FIND OUT MORE
 < تم بيع 4000 نسخة في فرنسا

< تم اقتباس العمل للمسرح

9782362661952 | 2017 | 32 pages 
 24x26 cm | 15.00 €

كالي دافيد 
باربانيغر رافاييل 

األمير الوسيم ؟ يا له من فاشل! 
تفضل سندريال العثور على 
عمل وتصبح صائدة تنانين!

سبانيول بييون  ايستيل 

أن نكون أصدقاء هو معرفة 
كيفية ترك بعضنا البعض 

من أجل العثور على بعضنا 
البعض بحال أفضل
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

كتب للناشئة

 En cas d'attaque

في حالة هجوم
عاش جيش كامل في قلعة لم يتم مهاجمتها من قبل تقع في 
غابة نائية، مما جعل سكانها ال يهتمون فعال بحمايتها. لكن 

كان هناك فارسة واحدة تتدرب لتكون جاهزة في حال وقوع 
هجوم، بينما فضلت القوات الباقية أخذ قيلولة. في غياب التدريب 
العسكري، قررت الفارسة أن تجعل من جيشها األكثر قدرة على 
االسترخاء، وفتح الكراسي لالستلقاء، وتشغيل الموسيقى وتعليق 

األراجيح ...  وصباح أحد األيام، يظهر العدو القادم من بعيد.

FIND OUT MORE
< اقتباس سمعي بصري

9782362663567 | 2020 | 36 pages 
 20x26 cm | 15.00 €

 Danxomè

دانكسومي
في عام 1892، دانكسومي. 

من أجل تعزيز نفوذها ضد ألمانيا التي تسلح ملك دانكسومي، 
ترسل فرنسا قوات إلى هذه المملكة المستقلة التي ستصبح 

مستعمرة داهومي وبعد ذلك بنن. أخذ طبيب في القوة 
االستطالعية، ابنه أليكس معه، رغبة منه بإدخاله تجارب تجعل 
منه رجال. جيش ملك دانكسومي معروف ويخشى على هؤالء 
المحاربين المشهورين الذين يتمتعون بشجاعة منقطعة النظير، 

أطلق عليهم األوروبيون اسم "أمازونيو الملك".

9782362663628 | 2020 | 288 pages 
 14,8x21 cm | 16.00 €فايستييه يان 

حلقة من استعمار غرب إفريقيا 
تبرز المحاربين األسطوريين 

لدانكسومي.

هوغيه سيفرين 

درس في السلمية من بطلة 
مفعمة بالحيوية
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

كتب للناشئة

 Faut pas pousser Mamie et Papi  
dans les orties

يجب أن ال ندفع 
جدي وجدتي، قد 
يسقطان في نبات 

القراص
جدي يكره مناداته بابي أو بيبير، وجدتي تكره عيد يوم الجدة. 

جدي يحب مشاهدة المسلسالت!  
مجموعة مختلفة يتحدث فيها األحفاد عن أجدادهم، ويظهر فيها 
تنوع : األعمار )ليسوا جميًعا متقاعدين(، أو الهوايات )ليسوا 
جميًعا متماسكين(، أو حتى األصول )البعض يتحدث بلكنة(. 

مختارات مبهجة سيجد فيها كل األجداد أنفسهم.

9782362663819 | 2020 | 32 pages 
 17x21 cm | 14.00 €

 Esther et Mandragore :  
Une sorcière et son chat

ايستر و 
ماندراغور

الساحرة وقطهاالساحرة وقطها
حدث في مدرسة الساحرات: استلمت إستير من طلبة في السنة 
االولى جائزة الفضول األولى ! وحصلت على تصريح للدخول 

إلى العالم اآلخر، أي عالم البشر. سيفرح ماندراجور القط 
كثيرا، هو الذي ال يفكر إال في أخذ قيلولة ! خاصة وأنهم يجب 
أن يساعدو زوي في العثور على قطتها، والقيام ببعض الحيل 

السحرية سيكون مفيدا !

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين األوكرانية واالسبانية

FIND OUT MORE
< تم بيع 11000 نسخة في فرنسا

9782362661396 | 2016 | 128 pages 
 14x21 cm | 9.90 €

ايستر و ماندراغور

ديوايد صوفي 
ماري بيير أودو

ساحرة بارعة وقط غاضب: 
ثنائي فظيع!

برامي اليزابيت 
سبانيول بييون  ايستيل 

الكتاب الذي سيجد جميع 
األجداد أنفسهم فيه.
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

كتب للناشئة

 J'aime pas le foot

ال أحب كرة القدم
أنا ال أحب كرة القدم، لكن أبي يحبها. لذلك كل يوم أحد، سواء 

كان المطر غزيًرا، أو كان الثلج يغطي العشب، نذهب إلى 
التدريب. يكره لوسيان كرة القدم والتدريب والجري خلف الكرة. 

وذات يوم، أرسل إلى المرمى من قبل مدرب يدعي: الرعب، 
وقام بمحض الصدفة بصد هدف برأسه. فيتنبأ الرعب وفريقه 

بمستقبل رائع له في كرة القدم، إال أنه كما قال:  لوسيان ال يحب 
كرة القدم.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغتين الفيتنامية والسويدية.

9782362661341 | 2015 | 32 pages 
 15x19 cm | 11.50 €

 J'aime pas être belle

ال أحب أن ابدو 
جميلة

"أنا ال أحب أن أكون جميلة. لكن كل يوم قبل الذهاب إلى 
المدرسة، تتحقق أمي من مالبسي لمعرفة ما إذا كان ثوبي مكوًيا 
بشكل صحيح، وشعري ُمسرح جيًدا، وجواربي مشدودة بإحكام، 

وحذائي ملمع جيًدا. "وفي كل صباح، يتكرر نفس الشيء:" كم 
هي جميلة! عبارة يرددها اآلخرون. وطبعا من المستحيل أن 

أحول عيناي أو أن أضع إصبعي في أنفي! أسوأ ما في االمر هو 
اليوم الذي تلتقط فيه صورة الفصل

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة الفيتنامية

9782362661471 | 2016 | 32 pages 
 15x19 cm | 11.50 €

ريشارد ستيفاني 
دومون غوينائبل 

لكل البنات اللواتي ال يرغبن 
بالمالبس المزركشة

ريشارد ستيفاني 
دومون غوينائيل 

لكل الصبيان الذين ال يحبون 
كرة القدم
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

كتب للناشئة

 La déclaration des droits des garçons

وثيقة حقوق 
الصبيان

لكل من الصبيان والبنات الحق في البكاء، واللعب بالدمى، 
وارتداء اللون الوردي، لهم الحق في أن يكونوا أبطااًل خارقين 

كل يوم، وأن يحبوا من يفضلونه : فتاة أو فتى )أو كالهما(. 
وثيقة في 15 مادة مكتوبة بطريقة إعالن حقوق اإلنسان 

والمواطن. يهاجم كل مقال إحدى الصور النمطية عن األوالد: 
ما تمليه الشجاعة والقوة، التحيزات حول المهارات األكاديمية، 

الصور النمطية عن سلوكيات الذكور وأذواقهم، إلخ. 
تخيل الكاتب كل ذلك في شكل مشاهد صغيرة فكاهية، فيها روح 
الدعابة، صارخة، مليئة بالمرح والخيال، مثل 15 قصة صغيرة 

حقيقية مصورة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 10 لغات : في المملكة المتحدة، أمريكا 

الالتينية، تركيا، إيطاليا والفييتنام.

FIND OUT MORE
< تم بيع 12000 نسخة في فرنسا

9782362661075 | 2014 | 40 pages 
 15x21 cm | 12.50 €

 La déclaration des droits des filles

وثيقة حقوق 
الفتيات

إعالن في 15 مادة مكتوبة على غرار وثيقة حقوق اإلنسان 
والمواطن. يهاجم كل مقال فيها صورة من الصور النمطية 

عن الفتيات: ما تمليه علينا المظاهر، واألحكام المسبقة حول 
المهارات األكاديمية، والصور النمطية عن سلوكيات وأذواق 

اإلناث، إلخ. 
تخيل الكاتب كل ذلك في شكل مشاهد صغيرة فكاهية، فيها روح 

الدعابة، صارخة، مليئة بالمرح والخيال، تماما مثل 15 قصة 
صغيرة حقيقية مصورة.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل بـ 10 لغات : في المملكة المتحدة، أمريكا 

الالتينية، تركيا، إيطاليا وفييتنام,

FIND OUT MORE
< تم بيع 14000 نسخة في فرنسا

9782362661068 | 2014 | 40 pages 
 15x21 cm | 12.50 €

برامي اليزابيت 
بيون-سبانيول ايستيل 

البنات كاألوالد تماما، لهن 
الحق في أن تكن قذرات، 
شعثاوات، مخدوشات ، 

مضطربات ...

برامي اليزابيت 
بيون-سبانيول ايستيل 

بيان مؤيد لحق الصبيان في 
لبس ما يحلو لهم واللعب بما 

يريدون ...
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

كتب للناشئة

 Le grand bain

المسبح الكبير
هذه هي الجلسة األولى لحمام السباحة لفئة الصف األول. نفد 

صبر أليكس وبولين: فال عجب، هما يسبحان جيًدا بالفعل. نيكو 
خائف من الماء، لكنه يخشى من سخرية اآلخرين، فانضم إلى 
مجموعة الدالفين ... سيدرك نينو بسرعة أنه ليس الوحيد الذي 

لديه عقدة : فدوريان يجد نفسه سمين جًدا في مالبس السباحة 
التي يرتديها، فيوليت تخجل من الثآليل وحسن لديه حلمة ثالثة. 

هل سيتمكن نينو من االعتراف بخوفه من الماء للصف؟

9782362663635 | 2020 | 64 pages 
 13,5x18 cm | 8.00 €

 La guerre des jupes

حرب التننانير
في ساحة المدرسة، يتكرر نفس المشهد كل يوم: تقع لويز 
وأصدقاؤها ضحية لتيدي وعصابته، ولعبتهم المفضلة هي 

رفع تنانير الفتيات. في أحد األيام، قررت الفتيات توحيد قواهن 
وإنشاء مجموعة عمل، TPNJ )يمنع لمس تنانيرنا!(. تمكنت 
الفتيات مًعا من جعل األوالد يفكرون بما يفعلون وتم وضع حد 

لهذه اللعبة الجنسانية.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة االسبانية

FIND OUT MORE
< تم بيع 3000 نسخة في فرنسا

9782362663406 | 2019 | 48 pages 
 13,5x18 cm | 7.00 €

روسينيول ايزابيل 
ايفا روسيل

تتحد لويز وأصدقاؤها اليقاف 
لعبة جنسانية تدور بين األوالد 
في فترة االستراحة، وتتجسد 

في رفع تنانير الفتيات.

ماري لين فوكيه
دوهاميل بولين 

رحلة الذهاب للمسبح مع 
المدرسة: موضوع أساسي 

يعيد الذكريات.
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   Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com الحقوق في الخارج 
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   Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com الحقوق في الخارج 
Andrea Gabayet : andrea.gabayet@talentshauts.fr التصدير

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

كتب للناشئة

 Le renard et la couronne

الثعلب والتاج
دالماسيا، أواخر القرن التاسع عشر. 

كانت آنا في العاشرة من عمرها عندما ألقيت على الطريق بعد 
وفاة جدتها. تنضم إلى عصابة من أطفال الشوارع بقيادة دنجا 

الرائعة. البؤس والتبني والحياة في فرنسا والزواج ثم االكتشاف 
المفاجئ لجذورها ولم شملها مع دنجا،  يقوم كل ذلك بايقاظ آنا 
على الوعي السياسي والحب وتأكيد الذات، في مغامرة تعليمية 

العظيمة .

FIND OUT MORE
 < تم بيع 6000 نسخة في فرنسا

 < جائزة Millepages 2018 وتم اختيار العمل لـ
Prix Libr'à Nous 2019 

9782362662386 | 2018 | 544 
 15x22 cm | 16.00 €

 Le peuple du chemin

شعب الطريق
في غابات األمازون، يتقاطع طريق قبيلة من السكان األصليين 
مع جرافات شركة تعمل على إزالة الغابات. ذبح رجال الشركة 

القبيلة باستثناء شقيقتين، لوكا ودابوكا، وتم اقتيادهما إلى قرية 
حيث عاشتا فيها. تكيفت لوكا، األصغر سناً مع هذه الحياة 

الجديدة، اما األخت األكبر فلديها فكرة واحدة فقط، : االنضمام 
إلى الغابة للعثور على قبيلة ابن عمها واستعادة حريتها وحياتها.

RIGHTS SOLD
تم نشر العمل باللغة األلمانية

FIND OUT MORE
 < تم بيع 8000 نسخة من العمل

 Sélection Prix : تم اختيار العمل للجوائز التالية >
 Dimoitou 2017 / Sélection Prix de littérature

jeunesse de la Fête du livre de 
  Saint-Étienne 2017 / Sélection Prix Lire

 pour Demain )Prix du livre environnement(
 2018 / Sélection Prix Bermond-Boquié /

Atlantide 2018 / Sélection Prix le Primé 
  des écoliers de Reims 2018 / Sélection 

Prix 12-14 de la Foire du livre de Brive 2017

9782362661594 | 2017 | 96 pages 
 14x21 cm | 12.00 €

ماريون أشارد

قصة حقيقية جرت احداثها  
في منطقة األمازون، تتحدث 
عن هرب طفلين من مذبحة 

قبيلتهما.

فاستييه يان 

في قلب المقاطعات اإلليرية، 
تستعد آنا لتعيش مصيًرا غير 

عادي...
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

كتب للناشئة

 Mousse

رغوة
"إنه صباح جميل، الصباح الذي كان موس )رغوة( ينتظره. 

ينظر موس مختبًئا في كهفه  يساًرا ثم يميًنا ،ويخرج ألول مرة 
ليرى العالم. خالل رحلته المليئة باألحداث، يتعرج في مساره 

ببهجة، ويتعثر بشكل أخرق، ويصبح لديه أصدقاء وأعداء، 
ويعود أخيًرا إلى المنزل في المساء، مفعما بالتجارب الجديدة 

والصداقات الجميلة.

RIGHTS SOLD
تم بيع الحقوق للنشر في البرازيل

9782362663574 | 2020 | 32 pages 
 26x21 cm | 15.00 €

 Les petites filles cruelles

الفتيات الصغيرات 
القاسيات

من قال أن الفتيات الصغيرات كلهن كالمالئكة؟ تجعيد الشعر 
وخدود الوردية ليست دائًما دالئل اللطف والطاعة ... فهناك مثال 
اإلخوة الصغار الذين تعرضوا لسوء المعاملة أو السمكة الذهبية 

المشوهة أو الدمى المعذبة: خلف ابتسامات أورسوال وزازي 
وفيلومين وأصدقاؤهم تختبأ قسوة لذيذة ومبهجة تخدمها القوافي 

المختارة للسيد تان، والفكاهة الغريبة لكارولين هيو.

FIND OUT MORE
< تم بيع 3500 نسخة في فرنسا

9782362663802 | 2020 | 40 pages 
 20x26 cm | 14.90 €

تان مستر 
هيو كارولين 

صورة مختلفة لخمسة عشر 
فتاة صغيرة، طفالت فظيعات 
تختبأن خلف األلحفة والتنانير 

المكسرة.

بيون-سبانيول أستيل 

جاء اليوم دور موس للذهاب 
الحضار الفطور وحيدا !
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   Florence Pariente : ttipiagency@gmail.com الحقوق في الخارج 
Andrea Gabayet : andrea.gabayet@talentshauts.fr التصدير
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

كتب للناشئة

 Tout pour devenir une sorcière : 
 Petit guide à l'husage  

des princesses qui s'ennuient

كل ما يمكن فعله 
لتصبحين ساحرة
دليل صغير لألميرات اللواتي دليل صغير لألميرات اللواتي 

يشعرن بالملليشعرن بالملل
دليل حقيقي/مزيف عملي ومضحك، في 10 خطوات و 96 
صفحة. ستتعلم األميرات كيفية حزم حقائبهن دون أن يكتشف 

األمراء أمرهن، وأي شبكة واي فاي هي األفضل للكرة 
الكريستالية، وكيفية الحفاظ على اإلناء بشكل أفضل )الحل في : 

غسله بإسفنجة ناعمة(.

9782362662584 | 2019 | 132 pages 
 14,8x21 cm | 12.00 €

 Pierre-Eustache

بيير أوستاش
بيير أوستاش دو سانغريف قط فريد من نوعه، ينحدر من ساللة 
طويلة من البارونات، وال يحلم إال بالعظمة واألناقة. عندما تأخذه 

ليلى، يكتشف أفراح الحياة األسرية : فهو يشهد مثال كبف أن 
ليلى وجارتها الملقبة جونات تقعان في الحب بسرعة، وكيف 

أنهما تنتظران طفال. يحرص القط دائما على العيش وفًقا لقواعد 
شرف أسالفه النبالء، وال يقاوم أبدا فطيرة السلمون أو مداعبة 

اآلخرين له!

9782362663376 | 2020 | 128 pages 
 14x21 cm | 9.90 €

أيانغما سولين 
ك مي

فكاهة بيير أوستاش الذي 
يروي مغامراته وغطرسته 

الزائفة )في الواقع، هو شخص 
رقيق!(.

دهمان ميريام 
بوانييك موريين 

الدليل األساسي لتحويل أميرة 
تشعر بالملل إلى ساحرة مفعمة 

بالحيوية!
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فن وكتب جميلة فن وجودة الحياة، تنمية، ترفيه  قصة مصورة ورواية مصورة    
أدب وقصص خيالية تكنولوجيا، طب  علوم،  علوم إنسانية واجتماعية - دراسات  الشباب  للراشدين   

كتب للناشئة

 Couper, coller, dessiner : 
 100 projets pour expérimenter,  

rêver, créer avec vos enfants

قص ولصق ورسم
مائة مشروع للتجربة والحلم مائة مشروع للتجربة والحلم 

واالبتكار مع أطفالكواالبتكار مع أطفالك
ساعد طفلك على اكتشاف الفنان الذي بداخله مع هذا الكتاب 

المليء باألفكار إلرشادك ! استكشف جميع أنواع الوسائط الفنية 
مثل الرسم أو النحت أو القص واللصق، وتعلم التقنيات األساسية 

مثل تنسيق األلوان والمنظور والتناظر. يعتبر هذا الكتاب 
نموذجي لآلباء الذين يتطلعون إلى إلهام وتشجيع أطفالهم على 

اإلبداع والفضول والثقة في تعبيرهم الفني.

9782711425594 | 2019 | 160 pages 
 25x25 cm | 19.90 €

 50 activités sans écran :  
Pour occuper les enfants

خمسون نشاط 
بعيدا عن 
الشاشات

لشغل األطفاللشغل األطفال
في عطالت نهاية األسبوع أو أثناء العطالت المدرسية، ساعد 

األطفال لالبتعاد عن شاشاتهم بأنشطة من شأنها أن تحفز 
فضولهم وأدمغتهم ومهاراتهم الحركية وتشجعهم على الحركة. 
سيجد اآلباء عدًدا كبيًرا من األنشطة الخارجية والداخلية وأفكار 

للسفر أيضا، باإلضافة إلى النكات، األلغاز وألعاب التخمين. 
مع هذا الكتاب، سيكون اآلباء مجهزين تجهيًزا جيًدا للترفيه عن 

أطفالهم وإبعادهم عن الشاشات بنجاح!

9782711425860 | 2020 | 96 pages 
 17x24 cm | 9.90 €

لوكس كلود 

ساعدوا األطفال لالستمتاع 
والتسلية دون استخدام الشاشات

ماري روزي

شجع الخلق واالبداع لدى 
طفلك

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

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

كتب للناشئة

 Le manuel du jeune aventurier : 
Exploration et découverte de la nature

دليل المغامر 
الشاب

استكشاف واكتشاف الطبيعةاستكشاف واكتشاف الطبيعة
يعتبر هذا الكتاب دليال أساسيا لآلباء الذين يرغبون في تشجيع 
أطفالهم على استكشاف الطبيعة واالستمتاع بها. سيجد القارئ 

مشاريع لصنع األشياء األساسية مثل البوصلة أو الطائرة 
الورقية، وكيفية التعرف على النباتات والحيوانات المختلفة، 

ومهارات البقاء على قيد الحياة في الهواء الطلق مثل إشعال النار 
أو صيد األسماك. من المؤكد أن هذا الدليل، الذي تم عرضه 

بشكل جميل ومليء باألفكار، سيحفز المغامرين الصغار.

9782711421992 | 2016 | 192 pages 
 21x27 cm | 14.90 €

لوكس كلود 

تعرف إلى العديد من األنشطة 
لالستكشافات الخارجية الممتعة 

واآلمنة.

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_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_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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