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خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

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

 

منشورات المارتينيير

http://www.athoms.fr


خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021

www.lamartinierejeunesse.fr  الحقوق في الخارج Pascale Charpenet : pcharpenet@lamartiniere.fr

منشورات المارتينيير

 24ساعة 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 ؟

http://www.lamartinierejeunesse.fr
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 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 01 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 €

كتب للناشئة

بريفو باسكال 
شارلوت-غوتييه آن 

كتاب ألعاب جنوني وجدي 
للغاية للعيش على إيقاع 

المستشفى.

كتب للناشئة

مارتان رافييل 
ماكسيم دوروون

جرد كبير ألخطر الحيوانات 
في العالم
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 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 €

كتب للناشئة

كييهل ستيفاني 

كتاب بمفهوم أصلي  لقوة 
كبيرة

كتب للناشئة

أورور بوتي

كتاب مصور لزيارة األرض
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 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 بعد 

إدخالها في فم .J الجديد ليس سوى الجهاز الهضمي ل 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 €

كتب للناشئة

مولينس ليكاي  نتالي 
سير ليونيل 

كتاب تعليمي استثنائي يحكي 
قصة عمل الجهاز الهضمي 

خالل رحلة استكشافية.

كتب للناشئة

سينغ سون راتانافان

مغامرة ليلية لطفل صغير 
وحيد وحالم.
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 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 €

كتب للناشئة

ايما ستراك
ماريا فراد

يتم عرض وتحليل جميع 
أشكال المضايقات لمنعها 

ومكافحتها وعدم وقف 
محاربتها.

كتب للناشئة

آن تيرال
فاسون سيباستيان 

ستة أقدار خارجة عن 
المألوف، غير معروفة لكننا لن 

ننساها قريًبا.
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 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 €

كتب للناشئة

اينهورم جولييت 
دروفير هيلين 

نزهة جوية فريدة الكتشاف 
السماء من كل زاوية.

كتب للناشئة

فيه كارولين 
بويباريه ايريك 

في تلك الليلة، القصة العظيمة، 
تصطدم مع الحياة العادية لطفل 

بشبه الكثيرين حول العالم.
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 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 €

كتب للناشئة

كاترين أرنود 
بيربيريان شارل 

دويتوغير متوقع أللبوم ذو 
موضوع عالمي: إعجاب 

األطفال بوالديهم.

كتب للناشئة

السير فرونسوا 
فاليير اميلي 

كتاب مفرح مع لوحات 
الكتشاف الحشرات الصغيرة 

التي تعيش داخل منازلنا.



   خمسة وأربعون فهرسا للناشرين معارض من العالم 2021  

منشورات المارتينيير

  3  4  5  6  7  8  9  10  11   

 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 €

كتب للناشئة

دوبوا فيليب 
توغو ناريزا 

ألبوم وثائقي رائع يهدف إلى 
توعية األجيال الشابة نحو 

الجمال الهش للطيور.

كتب للناشئة

أورور بوتي

كتاب من القماش لالستمتاع 
بعمر الصغر قبل الكبر.
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 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 €

كتب للناشئة

جانكيليوويتش آن 
شاربونال أوليفييه 
بوكستون أنابل 

كل ما تريد معرفته دائًما عن 
القمر، في نافذة منبثقة!

كتب للناشئة

روسيه كريستسن 

طريقة لقول "أنا أحبك" 
للصغار بكل التفاصيل اليومية.

وعود
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 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 €

كتب للناشئة

جيوردانو ريمي 
غودا أوليفيا 
بيريز لورا 

ألبوم رائع يعرض 10 
حوريات بحر أسطورية

كتب للناشئة

فيركورس لويز 
أرتور جونيه

فيلم وثائقي رائع يقع بين العلم 
والثقافة، يرفع الستار عن 
األجسام الطائرة المجهولة 

والكائنات الفضائية.
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