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أحالم مستغانمي 

ذاكرة الجسد
383	صفحة

x 14.5 24	سم
490.5	غ

9789953269481
USD 9.00

فوضى الحواس
312	صفحة

x 14.5 24	سم
412.5	غ

9789953269436
USD 9.00

عابر سرير
272	صفحة

x 14.5 24	سم
351.5	غ

9789953269429
USD 9.00

  

روايات

روايات

قلوبهم معنا وقنابلهم علينا 
264	صفحة

x 14.5 24	سم   
9786144381199

USD 9.00

	 تعّددت	الملّمات	التي	يتخّبط	فيها	العالم	العربي	والوجع	واحد.	هو	وجع	ممتدٌّ
ا	من	فلسطين	إلى	سوريا	مروًرا	بالعراق.	الالئحة	تطول	وكرة	النار	ال	تنفّك	 زمنيًّ

تتدحرج.	في	زحمة	المواجع	التي	ال	تنتهي،	يظّل	مشهد	العراق	الذي	راقبنا	
فصول	مأساته	بالبّث	المباشر	كامًنا	في	ضمائرنا،	وقد	أسال	الكثير	من	الدموع،	

والدم...	والحبر.	الكاتبة	أحالم	مستغانمي	وّثقت	وجعها	على	العراق.	هذا	
العام،	تعيد	»نوفل«	نشر	مجموعة	مقاالتها	الدامية	والطريفة	في	آن،	الساخرة	

والموجعة،	التي	كتبتها	منذ	احتالل	العراق	وعلى	مدى	10	سنوات،	وجمعتها	بين	
دّفتي	كتاب	»قلوبهم	معنا	وقنابلهم	علينا«.
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روايات

 

األسَود يليق بِك
CD + غالف كرتوني

336	صفحة
x 14.5 21.5	سم

555	غ
9789953267494

USD 18.00

com نسيان
288	صفحة

x 14.5 24	سم
370	غ

9789953269092
USD 9.00

com نسيان
غالف كرتوني

314	صفحة
x 14.5 21.5	سم

522.5	غ
9789953269085

USD 18.00

ذاكرة الجسد - طبعة خاصة 20 عاًما
384	صفحة

x 14.5 24	سم
490 غ 

9789953269108
USD 11.00

ما	من	قّصة	حّب	إاّل	وتبدأ	بحركة	موسيقّية،	قائد	األوركسترا	فيها	ليس	قلبك،	إّنما	القدر	الذي	ُيخفي	عنك	عصاه.	بها	
يقودك	نحو	سّلم	موسيقّي	ال	درج	له،	ما	دمَت	ال	تمتلك	من	سمفونّية	العمر	ال	»مفتاح	صول«...	وال	القفلة	الموسيقّية.	

الموسيقى	ال	ُتمهلك،	إّنها	تمضي	بك	ِسراًعا	كما	الحياة،	جدواًل	طِرًبا،	أو	شاّلاًل	هادًرا	ُيلقي	بك	إلى	المصّب.	تدور	بك	
َكفالس	محموم،	على	إيقاعه	تبدأ	قصص	الحّب...	وتنتهي.	حاذر	أن	تغادر	حلبة	الرقص	َكي	ال	تغادرك	الحياة.	ال	تكترث	

للنغمات	التي	تتساقط	من	صولفيج	حياتك،	َفما	هي	إاّل	نوتات...

يحوي	هذا	الكتاب	الذي	تخّطت	مبيعاته	50	ألف	نسخة	خالصة	النصائح	
واإلرشادات	التي	تتوّجه	بها	الكاتبة،	بأسلوٍب	طريف	ومرح،	إلى	النساء	

الملتاعات	من	الحّب.	فيه،	تطرح	تعريفها	للرجولة	المشتهاة،	ولألنوثة	المرتجاة،	
تسرد	قصص	نساء	تعّذبن	على	محراب	الحّب،	وتمّد	قارئاتها	بالوصفات	
المثالية	لتحقيق	النسيان	والتخّلص	من	عذابهّن	إثر	تخّلي	الحبيب	عنهّن.

باكورة	الكاتبة	أحالم	مستغانمي،	التي	نالت	عنها	جائزة	نجيب	محفوظ	للعام	
1997	والتي	ال	تزال	من	أكثر	الروايات	مبيًعا	في	العالم	العربي	رغم	مرور	20	سنة	

على	صدور	طبعتها	األولى.	هي	المدخل	إلى	عالم	الروائية	الزاخر	بقصص	
الحب	المستحيلة	والمتشابكة	وإلى	نّصها	المسكون	بهاجس	الوطن	وبالقضايا	

السياسية	واالجتماعية	التي	تؤرقه.

  الكتاب متوّفر أيًضا، بطبعة فخمة 
مرفقة بـ »سي.دي« يتضّمن أغنيات 

من التراث الموسيقي األوراسي 
تتخّللها مقاطع من نّص الرواية بصوت 

المسرحي اللبناني رفيق علي أحمد.

األسَود يليق بِك
332	صفحة

x 14.5 24	سم   
432.5	غ

9789953267135
USD 9.00



ص

 

أشنار
هنري	صفير

184	صفحة
x 14.5 24	سم 

208.5	غ
9786144380499

USD 10.00

غرباء	نلتقي.	ولكْن،	خلف	وجوهنا	التي	لم	ترّوضها	األلفة،	
حبٌل	سّري	يربط	حيواتنا	ويسري	بيننا	كتّيار	غامض.	حبٌل	
يلتّف	حول	أعناقنا	بإصراره	المرعب.	الماضي	ال	يمضي	
مهما	ُدفن	عميًقا.	يظّل	صدى	يجذبنا	نحو	اآلَخر	ويسّير	

خطانا	دافًعا	إّيانا	نحو	مصائر	ال	فكاك	منها.	أمّية،	بطل	هذه	
الرواية،	علق	في	الفخ	–	هل	هو	فّخ؟	–	صوٌت	شكسبيرّي	
الطابع	يستنهض	أبغض	ما	فيه،	وأحلى	ما	فيه.	يالحقه،	
يقبض	عليه	في	خانة	»اليك«،	ويرمي	به	إلى	حدود	أكثر	
المشاعر	اإلنسانية	تطّرًفا:	الحب	والقتل...	العيش.	في	
مساحة	ملتبسة	بين	الحلم	والواقع،	حيث	المرايا	كاذبة	

والصور	العائلية	باهتة،	يعيش	أمّية.	هناك	يعشق.	هناك	
يقتل.	يتقّصى	ماضيه	ويتلّمس	مستقبله.	هناك	يواجه	

مصيره.	وحده.

	تخفيَف	آالِم	الناِس	أرقى	فنون	السعادة	اإلنسانية.	 إنَّ
لماذا،	يا	أشنار،	ال	ينظر	أحُدنا	إلى	اآلخر	بنظرِة	العاطفة	

ة؟	لماذا	ال	ُتقِبل	على	ما	يجعُل	اإلنساَن	إنسانًا	في	 والمحبَّ
	أبعاِده	وطاقاِته،	في	جوَهِرِه	وفي	وجوِدِه	معًا.	اإلنساُن	 كلِّ
هما	مقياسان	متكاِمالن	 والحقيقُة	الُمطلقة	متالِزمان،	إنَّ
متفاِعالن	للوصوِل	إلى	الحقيقة	الكاملة.	علينا،	يا	أشنار،	

ه	وجه	الحقيقة	الصحيح،	أو	ما	 	ما	ُيشوِّ أن	نرفَض	كلَّ
قني،	الحقيقُة	حالٌة	 قني،	صدِّ ُينِقص	إنسانية	اإلنسان.	صدِّ
ُه	ِبنا.	وما	قيمُة	الحقيقة	إن	 في	أجساِدنا،	تنزُل	إلينا،	َتَتشبَّ
ِخذ	إحداثيات	الزمان	والمكان،	وتسكُن	في	األسماء	 لم	َتتَّ

والمجتمع	والتاريخ؟

طائر الصدى
مناف	زيتون

200	صفحة
x 14.5 24	سم 

258.5	غ
9786144380734

USD 9.00

  

  

6
روايات

كم	من	الموت	يحتاج	اإلنسان	حّتى	يعَي	معنى	الحياة؟	
إنطالًقا	من	هذه	النقطة	الفلسفّية	المنحى،	يبتدع	الشاب	
السوري	مناف	زيتون	حبكة	مثيرة	وشّيقة	عن	رجل	يعود	من	
موٍت	ُمعَلن،	فيعيش	في	الخفاء	مقتفًيا	آثار	حياته	متلّصًصا	
على	وقائعها،	ليجد	نفسه	أمام	السؤال	الجحيمي:	هل	يعود	

إلى	حياته؟	وإذا	عاد،	هل	تعود	هي	إليه؟	

قليٌل من الموت
مناف	زيتون

176	صفحة
x 14.5 24	سم

265.5	غ	
9789953266961

USD 9.00

مدرج على القائمة الطويلة
فرع المؤلف الشاب

لجائزة الشيخ زايد 2014

هل	بإمكاننا	الهروب	من	سطوة	األوطان	التي	تسكننا	
وتالحقنا	مهما	ابتعدنا	عنها؟	من	تلك	الخاليا	المثَقلة	

التي	نرثها	بكّل	ما	فيها	من	أحمال؟	كيف	نخلع	عن	أكتافنا	
وصّية	الخنوع	للتقاليد	الضاربة	في	عمق	األزمنة؟	سارة	
فتحت	عينيها.	الطفلة	التي	شاء	حّظها	أن	تتشّرب	تعاليم	
عالٍم	آخر	قرأت	الخيبة	واالنكسار	في	عيون	قريباتها.	آلمها	
	العالقات	في	شرنقة.	 	بطريق	مسدود،	هنَّ اصطدامهنَّ

ربيكا	فتحت	ثغرة	في	تلك	الشرنقة.	هناك	دائًما	حياة	أخرى	
ممكنة.	الوصفة	بسيطة:	بعض	الجرأة،	بعض	القّوة،	

ج	المصائر	 والكثير	من	اليقين،	لهدم	الجدار	المتين	الذي	ُيسيِّ
ة	سلًفا. الُمعدَّ

  
 سيقان ملتوية 

زينب	حفني

96	صفحة
x 14.5 24	سم 

129.5	غ
9786144380505

USD 6.00
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مجانين بيت لحم 
أسامة	العيسة

256	صفحة
	x 14.5 24	سم

374.5	غ	
9789953269641

USD 10.00

سكايبينغ
عقل	العويط

نص أدبي

120	صفحة
		x 14.5 24	سم

175.5	غ
  9789953269634

USD 8.00

كتاب	قّيم	وممتع،	ساخر	وجّدي،	عن	فلسطين،	يروي	فيه	الكاتب	قصص	
شخصيات	التقاها،	داخل	أو	خارج	أسوار	مستشفى	األمراض	العقلية	المحاذي	
لـ»مخّيم	الدهيشة«	في	بيت	لحم،	مازًجا	الواقع	باألسطورة	الشعبية،	والنوادر	

بالحقائق	المّرة	للواقع	الفلسطيني.	مقاربة	جديدة	للقضية	الفلسطينية،	انطلقت	
من	فكرة	فّذة	ومبدعة	وُنّفَذت	ببراعة	عبر	أسلوب	لّماح	وذكي	وممتع	ومسّلي.

ل	بين	رجل	وامرأة	يتحادثان	عبر	سكايب	من	خلف	شاشَتي	كمبيوتر،	 حوار	أدبي	متخيَّ
وحديثهما	مسكون	بالبحث	في	معاني	الحب	والجسد	والموت.	

أدرج	على	القائمة	الطويلة	للجائزة	
العالمية	للرواية	العربية	2011 

كم	حقيبٍة	على	المرء	أن	ينبش	قبل	أن	يكتشف	ما	في	حقيبته	الخاّصة	من	وعوٍد	
وهدايا	مؤّجلة؟	في	مطار	بيروت	حقائُب	ضائعة،	أخرى	منسّية،	وأخرى	يتيمة...	

كبطل	شربل	قّطان.	وخلف	كّل	حقيبة،	هناك	قّصة	على	بطل	قّطان	أن	يكتشفها	
قبل	أن	يتوّصل	إلى	اكتشاف	قّصته	الخاّصة.

حقائب الذاكرة  
شربل	قطان

230	صفحة
x 14.5 24	سم

344	غ
9789953268484

USD 10.00

روايات
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القدس وحدها 
هناك 

محمود	شقير

184	صفحة
x 14.5 21.5	سم

228	غ	
9789953261294

USD 8.00

 حائز	على	جائزة	محمود	
درويش	للثقافة	واإلبداع،	2011 

مدينة الخسارات 
والرغبة 

محمود	شقير

160	صفحة
x 14.5 21.5	سم

203	غ
9789953262840

USD 8.00

العشيق 
الفلسطينّي 
سليم	نصيب

216	صفحة
x 14.5 21.5	سم

200	غ
9789953262062

USD 10.00

ليست	الرواية	األولى	التي	يكتبها	محمود	شقير	عن	فلسطين،	ولن	تكون	األخيرة.	
الكاتب	الفلسطيني	ال	يتعب	من	نبش	الذاكرة	الجماعية	ومن	التسّلل	إلى	األروقة	

الخلفية	لتاريخ	النكبة،	فُيَؤِنسَنها.	يحكي	عن	عادات	ويومّياِت	شعٍب	عاش	حياًة	هانئة	
معجونة	بأساطير	البادية،	ويرصد	أولى	مراحل	اصطدامه	بالتحّضر	و...	الدخيل	المحتّل،	

وذلك	في	قالب	روائي	ممتع	وشّيق.	

فرس العائلة
محمود	شقير

315	صفحة
x 14.5 24	سم

476	غ	
9789953267937

USD 10.00

كّل عام وأنَت حّبي الضائع
غيداء	طالب	

136	صفحة
x 14.5 24	سم

9786144381687

الحّب	هو	األرض	الخصبة	لاللتباس	وسوء	الفهم	واللغط.	في	تلك	المساحة	الرمادية	
القاتلة،	ثّمة	قصص	ُتبَتر	قبل	أن	تتجّذر،	أخرى	ُتحَرم	من	نهاية	الئقة،	وثّمة	مشاعر	

تظّل	عالقة	عاصية	على	التصنيف،	وعّشاق	مخذولون	يبتلعون	الغّصة	عن	عجٍز.	في	
تلك	المساحة	أيًضا،	هناك	مسألة	التوقيت.	وكأن	هناك	مّدة	صالحية	محّددة	لبراعم	

الحب،	فإّما	تزهر	في	وقتها	وإّما	يجور	عليها	الزمن	وال	يعود	ماء	األرض	قادر	على	
إعادة	إحيائها.	هذه	هي	قصة	ندى،	المرأة	التائهة	بين	عمرين،	بين	حّبين،	بين	زمنين،	
وقصة	الزوابع	التي	تعصف	بها،	فتمّزقها	بين	ماٍض	ال	يمضي،	وحاضٍر	يقاوم	جاهًدا	

إغواء	الخيانة.	
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ها	ما	شئت«	يقول	المؤّلف	 هل	هي	رواية؟	هل	هي	خواطر؟	مذّكرات؟	ال	يهّم.	»سمِّ
جبران	مسعود،	مخاطًبا	قارئه،	قبل	أن	يستدرك :	»هو	كتاب	عن	الناس	في	أحداث	
لبنان«.	فيه،	تتالقى	مصائُر	كثيرة،	وُتسَرد	حكايات	كثيرة	عن	ناٍس	لفظتهم	دّوامات	
العنف	التي	غرق	فيها	الوطن	خالل	الحرب	األهلية	الموجعة	التي	فتكت	بأواصره.

صانع األلعاب
أحمد	محسن

136	صفحة
x 14.5 24	سم

212.5	غ
9789953267104

USD 8.00

أنين الغضب 
جبران	مسعود

192	صفحة
x 14.5 24	سم

289.5	غ
9789953264646

USD 8.00

 

كلمات مختارة 2  
نبيلة	فارس

600	صفحة
x 15.5 23	سم

940.5	غ
9789953266756

USD 24.00

كلمات مختارة 1  
نبيلة	فارس

536	صفحة
x 15.5 23	سم

858.5	غ
9789953266749

USD 24.00

  

هي	نبيلة	حّنا	جّبور	أو	»المختارة«،	المرأة	اللبنانّية	األولى	
التي	تبّوأت	هذا	المنصب	في	بلدة	الرابية	بمرسوم	

جمهورّي	في	العام	1985،	وال	تزال	في	منصبها	حّتى	
اليوم.	نتاج	أعمالها	مجّلدان	في	كّل	منهما	ثالثة	كتب	

تمتاز	بأسلوبها	السهل	الصادق،	ووصفها	الدقيق	
لحقائق	األمور	اإلنسانّية	والنفسّية	وغيرها.

في	باكورته	هذه،	يطلق	الصحفي	الشاب	أحمد	محسن	العنان	لمخزونه	الثقافي	والشعري،	
مقارًبا،	بلغته	األدبية	الممّيزة	وأسلوبه	اللّماح	والساخر،	حدود	السهل	الممتنع.

روايات
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روايات	مترجمة

أنا سارة، سارة أنا 
ربيع	علم	الدين

352	صفحة
x 14.5 24	سم

523.5	غ
9789953261928

USD 15.00

هي	قصة	امرأة	ال	تنفّك	تبدأ	من	جديد.	على	مدى	
صفحات	الكتاب	الطويلة،	تروي	حياتها	بنبرة	مؤّثرة	
وملّونة	بالحزن	تارة،	وبالفرح	تارة.	تبحث،	في	خضّم	

الصراع	الثقافي	وإرباكات	الحياة	الحديثة،	وتفاصيل	الحياة	
العائلية،	وأهوال	االغتصاب	والحرب،	وعالقات	الحب	

التي	لم	تكتمل،	عن	هوّيتها.	تنجح	في	تجاوز	جميع	تلك	
العثرات،	وتبدي	استعداًدا	دائًما	لبداية	جديدة.	وإاّل،	فكيف	

تكون	جميع	فصول	حياتها	في	الكتاب	فصاًل	أواًل؟

منصب شاغر 
ج.ك.	رولينغ

600	صفحة
x 14.5 24	سم

768.5	غ
9789953267920

USD 15.00
"رواية كبيرة عن بلدة صغيرة لروائّيٍة ال مثيل لها."

صحيح	أّن	باغفورد	تبدو	بلدة	إنكليزية	مثالية،	بساحة	
سوقها	المرصوفة	بالحصى	وديرها	العتيق،	إاّل	أّن	خلف	
تلك	الواجهة	الجميلة،	ثمة	بلدة	تنهشها	الحروب.	حرب	
بين	األغنياء	والفقراء.	حرب	بين	المراهقين	وذويهم.	
وحرب	بين	الزوجات	وأزواجهّن.	بمهارة	عالمة	النفس	

وموهبة	الكاتبة	المتمّرسة،	تعّري	رولينغ	الواقع	وتفضحه	
في	روايتها	األولى	للبالغين.

ملف شتاين
خوسيه	كارلوس	ليوب

80	صفحة
x 14.5 24	سم 

109.5	غ
9789953264745

USD 6.00

1968،	جزيرة	مايوركا	اإلسبانية.	بابلو	ريدورسا	مراهٌق	
يه	حياًة	باهتًة،	يغرق	في	عاداتهما	البالية	 يعيش	مع	جدَّ
ويختنق	في	غرف	استقبالهما	المبهرجة.	منفذه	الوحيد	
تلك	الدقائق	القليلة	التي	يقضيها	في	تأّمل	وجه	والَديه	
	وأٌب	ال	يعرف	عنهما	شيًئا	إاّل	تلك	 »المستطيل«،	أمٌّ

البطاقات	البريدّية،	كّل	واحدة	من	مدينة	مختلفة.	إلى	يوم	
ظهور	غييرمو	شتاين،	الطالب	الجديد.	فبين	القمصان	
المقّلمة	وَقّصات	الشعر	المتشابهة،	برز	شتاين	في	

واقي	مطر	أحمر	وسروال	جلدّي،	وجرأة	تبلغ	حّد	الوقاحة.	
يومذاك،	اكتشف	ريدورسا	ُبعًدا	جديًدا	لأللوان.	رآها	نوًرا	
يشّع	من	منزل	شتاين	وأخته	باوال،	هذين	الغريبين	اللذين	

يجرؤان	على	العيش	في	عالم	ملّون.	

  

 

روايات 
مترجمة



كتاب	يسّلط	الضوء	على	مسألة	الحياة	بين	الحيوات.	ومع	أّن	الموضوع	روحانّي،	
فعمر	األسئلة	التي	تدور	حوله	من	عمر	اإلنسان،	مؤمًنا	كان	أو	غير	مؤمن	

بالتقّمص.	من	خالل	التنويم	المغناطيسي،	يعتمد	الدكتور	مايكل	نيوتن	المشهور	
بدراساتها	المعّمقة	حول	الحياة	في	عالم	الروح،	طريقة	علمّية	موضوعّية	كاشًفا	
من	خالل	دراسة	67	حالة	تفاصيل	حول	هيكلية	عالم	الروح،	وهدف	الروح	على	
األرض،	وتواصلها	مع	األحياء،	وسفرها	عبر	الحيوات،	والمرشدين	الروحانيين،	

واختيار	األرواح	للتقمص.

جنود ساالمينا 
خافيير	سيركاس

232	صفحة
24x 14.5	سم

348.5	غ
9789953263403

USD 12.00

مع	انتهاء	الحرب	األهلّية	اإلسبانّية،	يجد	سانشيز	
مازاس	نفسه	أمام	فرقة	إعدام.	ينجح	بالفرار	إلى	الغابة	
المجاورة،	لكّن	أحد	الجنود	يكتشف	مكانه	فيحّدق	به،	ثّم	
يصرخ	لآلخرين	»ال	أحد	هنا!«.	بعد	سّتين	عاًما،	يتقاطع	

طريقا	الصحفيّ	خافيير	سيركاس	والكتائبي	مازاس.	يذكر	
هذا	األخير	الحادثة	مختزاًل	إّياها	بعبارة	»سخرية	القدر«.	
فهل	تكون	كذلك	بالنسبة	للجندّي	الذي	أنقذ	حياته؟	

طمًعا	بمعرفة	اإلجابة،	يبحث	سيركاس	عن	ذاك	البطل.	
في	معرض	بحثه	يقابل	أحد	الجنود	القدامى	الذي	يخبره	
أّن	األبطال	انتهوا.	فهل	هو	مقتنٌع	فعال	بما	يقول؟	أم	

أّنه	يخفي	هوّيًة	يهمس	بها	همًسا	لضيفه؟
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روايات	مترجمة

مصير األرواح
مايكل	نيوتن

 9786144380512

رحلة األرواح
مايكل	نيوتن

304	صفحة
x 15 23	سم

9789953732282
USD 10.00

الشتاء في ليشبونة 
أنطونيو	مونيوز	مولينا

272	صفحة
x 14.5 21.5	سم

306	غ
9789953261737

USD 10.00

رواية أوكسفورد 
خافيير	مارياس

276	صفحة
x 14.5 21.5	سم

327	غ
9789953261003

USD 10.00
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»مقتل	عارضة	أزياء	شهيرة	بعد	سقوطها	من	شرفة	منزلها	في	ماي	فير،	
والبعض	يتحّدث	عن	عملّية	انتحار.«	

هكذا	ورد	الخبر	في	الصحف	المحّلية	في	ذلك	الصباح	المثلج.	
صحيح	أّن	للضحّية	إرث	طويل	من	االضطرابات	النفسّية	التي	من	غير	
المستبَعد	أن	تفضي	إلى	االنتحار،	إاّل	أّن	ذلك	السيناريو	لم	يقنع	أخاها،	

فاستدعى	المحّقق	الخاّص	كورموران	سترايك	للنظرw	في	القضّية.
سترايك	مقاتٌل	عتيق،	تركت	معاركه	ندوًبا	في	جسمه	وروحه،	يعيش	حياًة	
مشّوشة	تعّمها	الفوضى.	إّن	توّلي	قضّية	تلك	الفتاة	سينقذه	من	مأزٍق	

ماّدّي،	لكن	سيزّج	به	في	مآزق	شخصّية	مكلفة:	فكّلما	توّغل	المحّقق	في	
عالم	الصبّية	المعّقد،	ازداد	الغموض	من	حوله،	وانقشع	الخطر...

لندن،	نوفمبر	1890.	لّما	شعر	إدموند	كارسترز	-	أحد	أشهر	
تّجار	القطع	الفّنية	-	بخطر	يهّدد	حياته،	كان	من	البديهّي	
أن	يطلب	المساعدة	من	شرلوك	هولمز.	أمام	نقص	

الدالئل،	يضطّر	هولمز	إلى	وقف	تحقيقاته.	لكّن	جريمة	
القتل	تحصل،	نعم،	إّنما	في	مكان	آخر.	في	ظّل	المعطيات	
الجديدة،	يستأنف	هولمز	التحقيق.	وفيما	يغوص	أكثر	فأكثر	
في	هذه	القضّية،	يكتشف	توّرط	شخصّيات	على	مستويات	

عالية.	مّرة	جديدة،	يجد	شرلوك	هولمز	وجون	واطسون	
ي	األحداث	الغامضة	والحوادث	المريبة.	 نفَسيهما	بين	فكَّ

لكّن	هذه	المّرة	مختلفة،	فأنياب	لندن	تكاد	تنهشهما.

منذ	ثماني	سنوات	والدكتور	دايفيد	ِبك	يستعيد	رعب	تلك	
الليلة.	ال	يزال	يعيشه	كّل	يوم.	صفحة	البحيرة	المتأللئة.	

ضوء	القمر	الشاحب.	الصرخات	المدّوية.	تلك	الليلة	
الملعونة	التي	فقد	فيها	زوجته...	تلك	الليلة	التي	رآها	فيها	

للمّرة	األخيرة.	يقولون	له	آن	األوان	لتمضي	في	حياتك	
ا.	ولكن،	كيف	لدايفيد	ِبك	 قدًما،	ولتنسى	الماضي	نهائيًّ

أن	ينسى	وقد	تلّقى	على	الكمبيوتر	رسالة	تتضّمن	عبارة	ال	
يعرفها	إاّل	شخصان:	هو	وزوجته.	إّنه	المستحيل	يعبث	به.	
ر	من	 أتكون	زوجته	حّية؟	وإاّل	فمن	بعث	بالرسالة؟	ولَم	ُحذِّ

البوح	بشأنها	ألحد؟

نداء الكوكو
روبرت	غالبريث

304	صفحة
x 14.5 24	سم 

9786144380284

رسالة من شبح 
هارالن	كوبن	

376	صفحة
x 14.5 24	سم 

475.5	غ
9789953263908

USD 12.00

بيت الحرير 
أنطوني	هوروفيتز	

304	صفحة
x 14.5 24	سم 

450.5	غ
9789953263915

USD 12.00

  

 

روايات
تشويق

روايات	تشويق

روبرت غالبريث هو االسم المستعار للكاتبة البريطانّية ج. ك. رولينغ، 
مؤّلفة سلسلة هاري بوتر الشهيرة، ورواية منصب شاغر.
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ماري هيغينز كالرك 
أخيرًا،	وجدت	»ملكة	التشويق«	ماري	هيغينز	كالرك	مكانها	في	لغة	الضاد،	بعد	أن	
احتّلت	رواياتها	مراتب	الكتب	األكثر	مبيًعا	في	العالم	على	مدى	العقود	الماضية.	
رواياتها	النفسّية	ذات	المناخات	الغامضة	والمثيرة	موّجهة	للراشدين،	إاّل	أّن	ابتعاد	
الكاتبة	عن	تناول	الجنس	الصريح	والعنف	الصارخ	والدموي	قد	منحها	شعبيًة	في	

أوساط	الناشئة	أيًضا	من	عمر	12	سنة	وما	فوق.

روايات	تشويق

مطلوب فتاة تهوى 
الموسيقى، تهوى الرقص  

332	صفحة
x 14.5 24	سم 

440	غ
9789953264622

USD 12.00

غريب بالمرصاد  
348	صفحة

x 14.5 24	سم 
453.5	غ

9789953264868
USD 12.00

كأّنك ال تراها  
382	صفحة

x 14.5 24	سم 
500	غ

9789953264608
USD 12.00

تذّكرني  
368	صفحة

x 14.5 24	سم 
472.5	غ

9789953264615
USD 12.00
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حيص بيص 
9789953265834

شيح بريح 
9789953265827

لئال تضيع 
9789953265797

في الزوايا خبايا 
9789953265803

حكي قرايا وحكي سرايا 
9789953265841

الناس بالناس 
9789953265810

سالم الراسي 
مئُة	عام	مّرت	على	ذكرى	ميالد	»شيخ	األدب	الشعبي	اللبناني«	

سالم	الراسي.	احتفاًء	بمئوّيته،	ُتصدر	نوفل	طبعاٍت	جديدة	
من	كتبه	التي	رفد	بها	المكتبة	اللبنانية،	حتى	تاريخ	رحيله،	في	

نيسان / أبريل	2003.	

جمع	»أبو	علي«	كما	يلّقبه	أهالي	منطقته	في	الجنوب،	على	مدى	
عقود	من	الزمن،	عيوَن	التراث	الشعبي	اللبناني	من	أمثاٍل	وِحَكم،	
فوّثق	التجربة	الشعبّية	اللبنانّية،	والريفّية	الجنوبّية	منها	بشكل	
خاص،	بأسلوبه	الفّذ	الذي	امتاز	بالسالسة	وبمزاوجٍة	بارعة	بين	

اللهجَتْين	الفصحى	والمحكّية	اللبنانّية.		

لم	يكتِف	الراسي	بدور	األديب	بالمعنى	الكالسيكي	وإّنما	تجاوزه	
ليؤّدَي	دور	المؤّرخ	وعالم	االجتماع	الذي	ساهم	في	حفظ	إرٍث	

	مهّدٍد	دائًما	باإلندثار. شفويٍّ

    

 

 األدب
الشعبي

األدب	الشعبي
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األعمال الكاملة
8 أجزاء 

550	صفحة
x 15.5 22	سم 

709	غ
3000000153505
3000000153512
3000000153529
3000000153536
3000000153543
3000000153550
3000000153567
3000000153574

 USD 16.00 
لكّل مجّلد

أحسن أّيامك سماع كالمك 
208	صفحة

x 13.5 19.5	سم 
235.5	غ

3000000001356
USD 7.50

إقعد أعوج وأحكي جالس 
208	صفحة

x 13.5 19.5	سم 
235	غ

9789953260891
USD 7.50

ثمانون 
256	صفحة

x 13.5 19.4	سم 
267.5	غ

3000000001271
USD 8.00

جود من الموجود 
264	صفحة

x 13.5 19.5	سم 
277.5	غ

9789953260259
USD 8.00

الحبل على الجرار 
272	صفحة

x 13.5 19.5	سم 
267	غ

9789953260471
USD 7.50

 حكايات أدبية
من الذاكرة الشعبية

144	صفحة
x 17 24	سم 

227	غ
9789953260174

USD 5.00

السيرة والمسيرة 
! سيرة

128	صفحة
x 13.5 19.5	سم 

156	غ
3000000001332

USD 5.00

قال المثل 
222	صفحة

x 13.5 19.5	سم 
225	غ

3000000001301
USD 7.50

 القيل والقال والنظر
في عقول الرجال 

248	صفحة
x 13.5 19.5	سم 

251.5	غ
3000000001288

USD 7.50

من كّل وادي عصا 
232	صفحة

x 13.5 19.5	سم 
237.5	غ

3000000001349
USD 7.50

الناس أجناس 
224	صفحة

x 13.5 19.5	سم 
224	غ

9789953260518
USD 7.50

يا جبل ما يهّزك ريح 
232	صفحة

x 13.5 19.5	سم 
254	غ

3000000001363
USD 7.50

األدب	الشعبي

إسمع يا رضا 
أنيس	فريحة

240	صفحة
x 14.5 21.5	سم 

286	غ
9789953269269

USD 8.00

 



جبران خليل جبران
الكاتب	والفيلسوف	والشاعر	والرّسام	اللبناني	)1883-1931(	الذي	

شّق	طريقه	من	بلدة	بشّري	النائية	إلى	العالمّية،	نجح،	بإنتاجه	
الغزير،	في	إثراء	المكتبة	العالمّية،	وليس	العربّية	فقط،	عبر	كتٍب	
دخلت	التاريخ	بوصفها	من	كالسيكّيات	التراث	األدبي	اإلنساني.

المواكب 
9789953265902

البدائع والطرائف 
9789953265926

حديقة النبي 
88	صفحة

x 13.5 19.5	سم 
93	غ

9789953260563
USD 2.00

رمل وزبد 
87	صفحة

x 13.5 19.5	سم 
154	غ

9789953269184
USD 3.00

السابق 
84	صفحة

x 13.5 19.5	سم 
81	غ

3000000000700
USD 2.00

المجنون 
92	صفحة

x 13.5 19.5	سم 
94	غ

9789953260846
USD 4.00

النبي 
ترجمة	ميخائيل	نعيمه

125	صفحة
21x 14.5	سم 

176	غ
9789953269177

USD 4.50

يسوع ابن اإلنسان 
328	صفحة

x 13.5 19.5	سم 
316	غ

3000000000748
USD 5.25

آلهة األرض 
80	صفحة

x 13.5 19.5	سم 
78	غ

3000000000755
USD 2.00

التائه 
110	صفحة

x 13.5 19.5	سم 
163.5	غ

9789953269191
USD 3.30

العواصف 
217	صفحة
		21 x 14.5
294.5	غ

9789953265919
USD 5.00

سم

األجنحة المتكّسرة 
128	صفحة
		21 x 14.5
178.5	غ

9789953265889
USD 4.50

سم

األرواح المتمّردة 
138	صفحة
		21 x 14.5

171	غ
9789953265872

USD 5.00

سم

عرائس المروج 
75	صفحة
		21 x 14.5

94	غ
9789953265865

USD 4.00

سم

الموسيقى 
34	صفحة

14.5	x	21		سم
51.5	غ

9789953265858
USD 3.00

دمعة وابتسامة 
206	صفحة

14.5	x	21		سم
259.5	غ

9789953265896
USD 6.00

 

أدباء

16
أدباء
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أدباء

The Complete 
Works
992 pages
17 x 24	cm
1619 g
9789953261409

29.00 USD

األعمال الكاملة 
باللغتين العربية 

واإلنكليزية 
992	صفحة

x 17 24	سم 
1619	غ

9789953261409
29.00 USD

Le Prophète
160 pages
13 x 20	cm
278 g
9789953261881
USD 13.00

The Forerunner
includes Arabic
translation  
by Nadim Naimy 

124 pages
13 x 21	cm
188 g
3000000153802
7.00 USD

The Madman
includes Arabic
translation  
by Nadim Naimy

146 pages
13 x 21	cm
217 g
3000000153796
7.00 USD

The Wanderer
includes Arabic
translation  
by Nadim Naimy

192 pages
13 x 21	cm
285 g
3000000153819
7.00 USD

األعمال العربية 
9789953265933

 

نقلها إلـــى الــعــربــّيــة د. نــديــم نعيمه

1

المؤّلفات اإلنكليزّية الكاملة

المؤّلفات اإلنكليزية 
المترجمة

الدكتور	نديم	نعيمه
ترجمة جديدة

9789953266008

عمد	كثيرون،	في	مطلع	السّتينيات،	إلى	نقل	مؤّلفات	جبران	اإلنكليزية	إلى	الّلغة	
ا	من	تلك	المحاوالت	لم	تِف	القارئ	العربّي	حّقه	في	التعّرف	 العربّية.	إاّل	أّن	أيًّ
إلى	عبقرّية	جبران	المتجّلية	في	نصوصه	األجنبّية.	بفضل	جهود	الدكتور	نديم	

نعيمه،	استطعنا	التقاط	قبٍس	من	تلك	العبقرّية	بلغتنا	األّم،	إذ	أتقن	المترجم	نقل	
روح	النّص	خالل	عملّية	تعريبه.	اليوم،	تنفرد	نوفل	بنشر	ترجمة	هذه	اآلثار،	منها	
»المجنون«	و»الّسابق«	إلى	»رمل	وزبد«	و»يسوع	ابن	اإلنسان«	و»التائه«	وصواًل	

إلى	»آلهة	األرض«.	كذلك،	تتحّضر	الدار	إلعادة	إصدار	مجموعة	جبران	الكاملة	
باللغة	العربية،	بحّلة	جديدة.
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خليل تقي الدين 
ثالثة	مواقد	لم	تنطفئ	في	شيخ	القّصة	اللبنانية	إاّل	بانطفائه:	الكلمة	األنيقة	والتوق	إلى	التحّرر	واللبنانية	

الصافية.	فهو	أديب	كالسيكّي	متَقن	الحبكة	وسهل	القراءة...	وهو	ثائر	على	الجمود	في	العقل	وفي	
التعبير.	خاض	معارك	قاسية	بوجه	المتحذلقين،	في	مطلع	مسيرته	األدبية	التي	أنهاها	بأّول	رواية	بوليسية	

ُكتبت	بالعربية،	بأسلوب	أدبي	رفيع،	وناَضَل،	صادًقا،	ضّد	كّل	من	كان	يقف	دون	الحداثة	والتطّور.

عشر قصص من صميم الحياة 
مجموعة قصصية

180	صفحة
x 14 21	سم 

191	غ
9789953265360

USD 4.90

العائد 
210	صفحة

x 13.7 19.5	سم 
208	غ

3000000002070
USD 4.50

خواطر ساذج 
أنتولوجيا

236	صفحة
x 13.7 19.5	سم 

241	غ
9789953260570

USD 6.00

خليل تقي الدين األعمال الكاملة
الجزء	الثاني  
592	صفحة

x 17.5 24.5	سم 
617	غ

9789953260785
USD 20.00

خليل تقي الدين األعمال الكاملة  
الجزء	األّول	
642	صفحة

x 17.5 24.5	سم 
1191	غ

3000000280171
USD 20.00

 



سوانح فتاة 
9789953265940

غاية الحياة 
9789953265971

ظلمات وأشّعة 
9789953265957

المساواة 
9789953265995

إبتسامات ودموع 
9789953265988

وردة اليازجي 
دراسة

9789953265964

مي زياده 
شاعرة	وأديبة	ومترجمة	لبنانية	)1886-1941(.	نهلت	زيادة،	من	خالل	تنّقلها	مع	أسرتها	بين	بيروت	

 والناصرة	والقاهرة،	من	كنوز	التراث	األدبي	العربي،	وعّمقت	معرفتها	باللغات	األجنبية.	
 إاّل	أّن	القاهرة	كانت	أهّم	محّطات	حياتها	من	الناحية	الفكرية	واألدبية.	فهناك	سطع	نجم	الكاتبة	
 الشابة	التي،	إلى	جانب	دراستها	في	األدب	العربي	والتاريخ	اإلسالمي	والفلسفة،	كانت	قد	بدأت	

تخالط	الكّتاب	والصحافيين،	وتأّلقت	ككاتبة	مقاالت.	وهناك	أيًضا،	أّسست	صالونها	األدبي	الخاص	
»ندوة	الثالثاء«	الذي	جمعت	فيه،	على	مدى	عشرين	عاًما،	صفوة	كّتاب	العصر.	

كتابات منسية 
أنتولوجيا

958	صفحة
x 17 24	سم 
1852.5	غ

9789953260013
USD 45.00

رجوع الموجة 
176	صفحة

x 13.5 19.5	سم 
169	غ

3000000001059
USD 3.50
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النظرات
الجزء	األول 

أدب مقاالت

260	صفحة
x 13.7 21	سم 

255	غ
3000000231388

USD 3.60

النظرات 
الجزء	الثاني	

أدب مقاالت

424	صفحة
x 13.7 21	سم 

416.5	غ	
3000000224762

USD 4.50

في سبيل التاج 
132	صفحة

x 14.5 21.5	سم 
146	غ

3000000001127
USD 3.60

النظرات
الجزء	الثالث	

أدب مقاالت

246	صفحة
x 13.7 21	سم 

245	غ
3000000224779

USD 3.60

ماجدولين 
279	صفحة

x 14.5 21.5	سم 
273	غ

3000000001103
USD 3.60

مصطفى لطفي المنفلوطي 
لم	يُتقن	مصطفى	لطفي	المنفلوطي	)1876-1924(،	األديب	المصري	البليغ	والشاعر	العذب،	صاحب	
»العبرات«	و»النظرات«،	اللغَة	الفرنسية،	إاّل	أّن	ذلك	لم	يمنعه	من	إمتاع	القارئ	العربي	بُنسٍخ	عربّية	من	
عيون	الروايات	الفرنسّية.	هكذا،	ترجم	عنها	»ماجدولين«	و»في	سبيل	التاج«	مستعيًنا	بأصدقائه	الذين	
كانوا	يقّصون	عليه	تلك	الروايات،	فيقتبسها	على	طريقته.	التلميذ	األزهري،	الذي	ارتبط	بعالقة	صداقٍة	

فكرّيٍة	وثيقة	مع	الشيخ	محمد	عبده،	نهل	عميًقا	من	اإلرث	األدبي	العربي،	وترك	آثاًرا	ال	ُتمحى	في	
المكتبة	العربية.

الشاعر 
232	صفحة

x 14.5 21.5	سم 
248	غ

3000000001110
USD 3.60

الفضيلة 
240	صفحة

x 14.5 21.5	سم 
256	غ

3000000001097
USD 3.60

المجموعة الكاملة
6	أجزاء 

2052	صفحة
x 14.8 21.2	سم 

2575	غ
3000000197042

USD 40.00
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إملي نصرالله 
ُتعرف	إملي	نصرالّله	بقصصها	ورواياتها	ومجموعاتها	القصصية	الموّجهة	إلى	الكبار	واألوالد،	وهي	
ُتقرأ،	َوُتعاد،	َوُتروى،	وُتَتدارس.	تتناول	أعمالها	مواضيع	مختلفة	تمتّد	من	الجذور	العائلية،		إلى	الحياة	
في	القرية	اللبنانية،	فاالغتراب	والهجرة،	ونضال	المرأة	في	سبيل	المساواة	والتحّرر	وحّرية	التعبير،	ثّم	
الحرب.	كّل	ذلك،	تقّدمه	األديبة	المخضرمة	بأسلوب	أدبّي	لطيف،	عذب،	سلس،	يتفاعل	معه	القّراء	

من	مختلف	األعمار.

 

طيور أيلول 
CD 2 + كتاب

192	صفحة
x 18.5 26	سم

386	غ
9789953266442

USD 16.00

احتفاًء	باليوبيل	الذهبّي	لصدور	»طيور	أيلول«،	الرواية	التي	
صمدت	بوجه	الزمن،	تقدّم	نوفل	األديبة	إملي	نصرالله،	
ا،	وألّول	مّرة	في	المجال	األدبّي	في	العالم	 صوًتا	ونصًّ
العربّي.	إليكم	طيور	أيلول	مرفًقا	بقرصين	ُمدمجين	تقرأ	

فيهما	األديبة	نّص	الرواية	بصوتها.	

يومّيات هّر 
للناشئة

136	صفحة
x 14.5 21.5	سم 

228	غ
9789953262857

USD 4.65

همسات 
شعر

108	صفحة
x 21 21	سم 

235	غ
9789953260006

USD 18.00

حائز	على	جائزة	الهيئة	اللبنانية	لكتب	األوالد
1998	،IBBY	شرف	الئحة	على	مدرج 

من حصاد األّيام 
 الجزء األول 

أدب مقاالت

404	صفحة
x 15 23	سم 

516	غ
9789953264790

USD 15.00

من حصاد األّيام
الجزء الثاني 

أدب مقاالت

420	صفحة
x 15 23	سم 

537	غ
9789953265407

USD 15.00

 من حصاد األّيام
الجزء الثالث 

أدب مقاالت

352	صفحة
x 15 23	سم 

454	غ
9789953265414

USD 15.00

من حصاد األّيام
3 أجزاء 

9789953266015
USD 40.00
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اإلقالع عكس الزمن 
272	صفحة

x 14.5 21	سم 
309	غ

9786144380222
USD 8.00

الباهرة 
للناشئة

137	صفحة
x 14.5 21	سم 

200	غ
9789953266435

USD 5.50

الجمر الغافي 
340	صفحة

x 14 21.5	سم 
400	غ

9789953265100
USD 10.50

تلك الّذكريات 
208	صفحة

x 14.5 21.5	سم 
359	غ

9789953260815
USD 6.50

أدباء

رياح جنوبّية 
200	صفحة

x 14.5 21.5	سم 
237	غ

9789953260457
USD 6.00

خبزنا اليومّي 
278	صفحة

x 17 24	سم 
398	غ

3000000000526
USD 7.50

شجرة الدفلى 
160	صفحة

x 14.5 21.5	سم 
193	غ

9789953260297
USD 5.50

الرهينة 
212	صفحة

x 14.2 21.3	سم 
245	غ

9789953260112
USD 6.00

Flight Against Time

188 pages
14.5 x 21.5	cm
254 g
9789953260808
8.50 USD
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الطاحونة الضائعة 
مجموعة قصصية

280	صفحة
x 14.5 21.5	سم 

373	غ
9789953269252

USD 7.90

طيور أيلول 
204	صفحة

x 14.5 21	سم 
251.5	غ

9789953266428
USD 7.90

في البال 
سيرة

328	صفحة
x 14.5 21.5	سم 

372	غ
3000000000564

USD 9.00

الليالي الغجرية 
236	صفحة

x 14.5 21.5	سم 
279	غ

9789953260969
USD 8.00

ما حدث في جزر تامايا 
396	صفحة

x 14.5 21.5	سم 
466	غ

9789953260877
USD 11.00

محّطات الّرحيل 
378	صفحة

x 14.5 21	سم 
435.5	غ

9789953266916
USD 11.00

الينبوع 
x 14.5 21	سم 

9786144380314

جزيرة الوهم 
ا للناشئة ويتضّمن إستثماًرا تربويًّ

144	صفحة
x 13 19.5	سم 

163.5	غ
9789953733722

USD 5.00
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ميخائيل نعيمه 
تتفّرد	دار	هاشيت	أنطوان،	تحت	دمغة	نوفل،	بنشر	أعمال	

ميخائيل	نعيمه،	وهو	أحد	أبرز	األدباء	العرب	المعاصرين	وأدباء	
المهجر	اللبنانيين.	تتمّيز	كتاباته	بمحاوالت	تنقية	األدب	العربي	
من	الزخارف	والكالم	الزائد،	واالقتراب	من	تصوير	واقع	األشياء	
واألحداث.	وقد	انطبع	أسلوبه	بالبساطة	والوضوح	والصراحة،	

وببعده	عن	المبالغة،	ال	سّيما	في	الوصف	أو	السرد	أو	التصوير،	
كما	تبدو	ألفاظه	أقرب	إلى	الّلهجة	العامّية	أحياًنا،	ما	يزيد	رغبة	

القّراء،	من	كّل	األعمار،	في	مطالعة	كتبه .

صوت العالم 
203	صفحة

21x 14.5	سم 
270.5	غ

9786144380208
USD 6.90

أكابر 
152	صفحة

21x 14.5	سم 
146	غ

9789953260341
 USD 5.00

أدباء

البيادر 
256	صفحة

x 14.5 21	سم 
296.5	غ

9789953267111
USD 8.50

كرم على درب 
92	صفحة

x 14.5 21.5	سم 
150	غ

9789953261058
USD 5.50

الغربال 
256	صفحة

21x 14.5	سم 
318	غ

9786144380307
USD 9.00

في مهّب الريح 
190	صفحة

x 14.5 21.5	سم 
231	غ

9789953260358
USD 6.00

مرداد 
326	صفحة

21x 14.5	سم 
431.5	غ

9786144380178
USD 9.75

النور والديجور 
21x 14.5	سم 

9786144380192

 

اآلباء والبنون 
155	صفحة

x 14.5 21	سم 
216.5	غ

9789953267128
USD 6.00

من وحي المسيح 
224	صفحة

x 14.5 21	سم 
297	غ

9789953264202
USD 7.00

مذّكرات األرقش 
148	صفحة

21x 14.5	سم 
146	غ

9786144380345
USD 5.00

هوامش 
288	صفحة

x 14.5 21	سم 
335.5	غ

9789953267067
USD 9.00

دروب
5x 14.5. 21	سم 

9786144380215

 

يا ابن آدم 
21x 14.5	سم 

9786144380338
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سبعون
المرحلة األولى 

سيرة

432	صفحة
x 14.5 21.5	سم 

500	غ
9789953260235

USD 8.50

سبعون
المرحلة الثانية 

سيرة

468	صفحة
x 14.5 21.5	سم 

536	غ
9789953260990

USD 8.50

سبعون
المرحلة الثالثة 

سيرة

352	صفحة
x 14.5 21.5	سم 

452	غ
9789953260365

USD 8.50

جبران خليل جبران
سيرة

432	صفحة
x 14.5 21.5	سم 

494	غ
9789953260396

USD 10.00

أدباء

أبو بّطة 
201	صفحة

x 14.5 21.5	سم 
277	غ

9789953269160
USD 5.00

همس الجفون 
152	صفحة

x 14.5 21.5	سم 
187	غ

9789953260389
USD 7.00

اليوم األخير 
283	صفحة

x 14.5 21.5	سم 
377	غ

 9789953269139
USD 6.90

نجوى الغروب 
146	صفحة

x 14.5 21.5	سم 
179	غ

3000000000373
USD 5.00

األوثان
50	صفحة

x 14.5 21	سم 
106	غ

9789953268033
USD 4.00

 أبعد من موسكو 
ومن واشنطن 

سيرة

216	صفحة
x 13.5 19.5	سم 

190	غ
3000000000366

USD 5.00

أحاديث مع الصحافة 
292	صفحة

x 16.8 24.8	سم 
421	غ

3000000000397
USD 7.50

في الغربال الجديد
314	صفحة

x 14.5 21	سم 
314	غ

9789953269146
USD 8.00

أّيوب 
116	صفحة

x 13.5 19.5	سم 
113	غ

3000000000342
USD 3.00

ومضات 
120	صفحة

x 13.5 19.5	سم 
122	غ

3000000000298
USD 2.50

 

المراحل 
148	صفحة

x 14.5 21.5	سم 
134	غ

9789953261065
USD 6.50

لقاء 
108	صفحة

x 14.5 21.5	سم 
169	غ

9789953269122
USD 5.00

كان ما كان 
128	صفحة

x 14.5 21.5	سم 
179	غ

9789953269115
USD 5.00
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نزار قّباني 
ابتداًء	من	هذا	العام،	تضّم	نوفل	إلى	الئحة	إصداراتها	اإلرث	األدبي	
للشاعر	األكثر	شعبية	في	العالم	العربي،	نزار	قباني	)1998-1923(،	

الذي	قاربت	قصيدته	مجاالت	مختلفة	مثل	السياسة	والوطنيات	لكّنه	
ظّل	ُيعتَبر،	قبل	كّل	شيء،	شاعر	المرأة	والحّب.		

 

أشھد أن ال 
امرأة إال أنت 

9789953268989

مئة رسالة حب 
9789953268927

أشعار خارجة 
على القانون

9789953269047

كل عام وأنت حبيبتي 
9789953268972

قصائد متوّحشة 
9789953268996

كتاب الحّب 
9789953269078

قالت لَي السمراء 
9789953268903

حبيبتي 
9789953268934

أحّبك... أحّبك 
والبقية تأتي 

9789953268965

الحّب ال يقف على 
الضوء األحمر 

9789953269061

شعر

26
شعر
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شعر

 

الكبريت في يدي 
ودويالتكم من ورق 

0531
USD 3.00

األوراق السرية 
لعاشق قرمطي 

0548
USD 3.00

العصافير ال تطلب 
تأشيرة دخول 

0401
USD 3.00

أشعار مجنونة 
9789953269047

تنويعات نزارّية 
0425

USD 5.00

إضاءات 
0227

USD 3.00

تزّوجتك أيتھا الحرية 
0555

USD 3.00

طفولة نھد 
9789953268910

قّصتي مع الشعر 
0418

USD 4.00

يوميات امرأة 
ال مبالية 

0050
USD 3.00

من أوراقي 
المجھولة 

0272
USD 3.00

صھيل أحزاني 
9789953269030

والكلمات تعرف 
الغضب

الجزء الثاني 
0395

USD 3.00

والكلمات تعرف 
الغضب

الجزء األّول 
0333

USD 3.00

ھكذا أكتب تاريخ 
النساء 

9789953268958

دمشق نزار قباني 
0340

USD 3.00

الشعر قنديل أخضر 
0135

USD 3.00

 لعبت بإتقان 
وھا ھي مفاتيحي 

0258
USD 5.00

سيبقى الحب 
سيدي 

9789953269023

ال 
0296

USD 3.00

ال غالب إال الحب 
0180

USD 4.00

قصيدة بلقيس 
0289

USD 3.00

الرسم بالكلمات 
9789953269016

الكتابة عمل إنقالبي 
0098

USD 3.00

أبجدية الياسمين 
0210

USD 5.00

 المرأة في ِشعري 
وفي حياتي 

0524
USD 3.00

أنا رجل واحد وأنت 
قبيلة من النساء 

9789953269054

أحلى قصائدي 
0197

USD 3.00

قصائد مغضوب 
عليھا 

0241
USD 3.00

ما ھو الشعر 
0326

USD 3.00

أنت لي 
9789953269009

قاموس العاشقين 
0319

USD 4.00

خمسون عاًما في 
مديح النساء 

0432
USD 4.00

شيٌء من النثر 
0111

USD 4.00

قصائد 
9789953268941

  



wم

األعمال الشعرية 
الكاملة

المجّلد األّول 
9786144380352

USD 25.00

األعمال السياسية 
الكاملة

المجّلد الثالث 
9786144380369

USD 25.00

األعمال الشعرية 
الكاملة 

المجّلد الثاني 
9789953269207

USD 25.00

األعمال الشعرية 
الكاملة

المجّلد الرابع
9786144380376

USD 25.00

األعمال النثرّية 
الكاملة

المجّلد السابع 
9786144380406

USD 25.00

االعمال النثرية 
الكاملة

المجّلد الثامن 
9786144380413

USD 25.00

األعمال السياسّية 
الكاملة 

المجّلد السادس 
9786144380390

USD 25.00

األعمال الشعرّية 
الكاملة  

المجلد التاسع 
9786144380420

USD 25.00

 

شعر

األعمال الشعرّية 
الكاملة

المجّلد الخامس 
9786144380383

USD 25.00

إّني اختزلتك آدمًا
CD + كتاب

سهام	الشعشاع	

112	صفحة
x 13.5 21.5	سم 

165	غ
9786144380239

USD 12.00

ديوان	شعري	مرفق	به	سي.دي	تتلو	فيه	
الشاعرة	بعض	قصائدها	بصوتها.
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wم

  

القالب	هو	الجديد،	لكّن	الخطاب	واحد.	كما	عّودتنا،	ولكن	هذه	
المّرة	في	إطار	مسرحية،	تقول	جمانة	حداد	صراحة	ما	قد	يوارب	
الكثيرون	في	قوله	في	عالمنا	العربي	المقّيد	بألف	اعتبار.	صراحٌة	

قد	تصدم	البعض	بينما	تشفي	غليل	البعض	اآلخر.

في	»قفص«،	تفّند	الكاتبة	الصور	النمطية	التي	تسجن	المرأة	
واألحكام	المسبقة	الالحقة	بها،	داعيًة	في	النهاية،	ال		لقلب	
األدوار	بين	الذكر	واألنثى،	بل	لتحقيق	التوازن	في	الحقوق	

والواجبات	بين	الجنسين.	بذلك،	هي	تتجاوز	الُبعد	الجنساني	إلى	
طرٍح	أكثر	حكمة،	حقوقي	المنشأ،	إنسانّي	النزعة.	

وبما	أّن	الصراحة	تقتضي	تسمية	األشياء	بأسمائها،	آثرت	الكاتبة	
استخدام	العامية	اللبنانية	اللصيقة	بالواقع	الذي	تريد	التعبير	عنه،	

باإلضافة	إلى	النسخة	الفصحى	المدرجة	أيًضا	في	الكتاب.

مسرح
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مسرح

قفص
جمانة	حّداد

126	صفحة
x 13 23	سم 

146.5	غ
9786144381083

USD 10.00

ا في لبنان   متوّفر حصريًّ



بالد الشام في العصور 
اإلسالمّية األولى 

270	صفحة
x 15 23	سم

350	غ
9789953269245

USD 10.00

منطلق تاريخ لبنان
216	صفحة

x 14.5 21.5	سم 
360	غ

9789953265353
USD 10.00

بيت بمنازل كثيرة 
312	صفحة

x 14.5 21.5	سم 
370	غ

9789953265339
USD 9.00

كمال الصليبي 
قاد	المؤرّخ	واألكاديمي	كمال	الصليبي	)1929-2011(	مسيرة	فكرّية	
متوّهجة	نّقب	خاللها	في	تاريخ	المنطقة	العربية	وجغرافّيتها	ُمشعاًل	
السجاالت	الحامية	بعد	أن	عمد	إلى	زعزعة	اليقينيات	وإلى	مواجهة	
	كتبه،	التي		 الرواية	الرسمية	في	تاريخ	العرب	بتقّصياته	الثورّية.	ُتَعدُّ
تجاوزت	الثوابت	الموروثة	وقّدمت	طروحات	صادمة	أحياًنا،	من	أهم	

أعمدة	المكتبة	التاريخية	العربية.

 

	يرّكز	الكتاب	الجهد	على	دراسة	المعاصي	اّلتي	اضطّر	أن	
يواجهها	الحكم	في	بالد	الشام	في	العصور	اإلسالمية	
األولى،	والتحالفات	اّلتي	فرضتها	عليه،	ويكشف	سبب	

هشاشة	الدول	المتتالية	نتيجة	هذه	الظروف.

تاريخ
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تاريخ



31
تاريخ

 

Une maison aux 
nombreuses demeures

284 pages
12.5 x 18.5	cm
258 g
9782906958036
15.00 USD

The Bible Came  
from Arabia

224 pages
16 x 24	cm
481 g
9789953260921
18.00 USD

Histoire du Liban 
du XVIIe siècle à nos jours

352 pages
12.8 x 20	cm
320 g
9782906958128
18.00 USD



الفكر العربي 
في عصر النهضة 

ألبرت	حوراني

446	صفحة
x 17 24	سم 

757	غ	
9789953268507

USD 14.00

تاريخ الشعوب 
العربية 

ألبرت	حوراني

688	صفحة
x 17 24	سم 

1343	غ
9789953266459

USD 23.50

تاريخ

 

ال	تقتصر	أهّمية	هذا	الكتاب - المرجع	على	أّن	المشرف	
عليه،	»روبير	مانتران«،	هو	أحد	أهّم	المؤّرخين	الرّواد	
من	القرن	الماضي،	بل	إلى	كونه	أكثر	من	مجّرد	تأريخ	
للحوادث:	فهو	يوّفر	للقارئ	كل	المعطيات	التي	تحيط	
بالحدث	التاريخي	وتواكبه،	كما	أّنه	يستند	إلى	مصادر	
موثوقة،	ويفّند	السالالت،	ويفرد	مساحات	للخرائط	

الملّونة،	ويشتمل	على	ملحق	تحديثي.	

يحلل	ألبرت	حوراني	طروحات	مؤّلفين	معروفين	ليبّين	
ين،	أحدهما	يحاول	إعادة	توضيح	 كيف	أّن	تّياَرين	فكريَّ
المبادئ	اإلجتماعّية	في	اإلسالم،	والثاني	يبّرر	فصل	
الدين	عن	السياسة،	قد	امتزجا،	ما	أّدى،	في	عصرنا،	
إلى	نشوء	القومّيات	العربّية.	كتابه	هو	بمثابة	دراسة	

إستقصائّية	لتّيارات	الفكر	السياسي	واإلجتماعي	
الحديث	في	الشرق	األوسط	العربي،	وأداًة	مهّمة	لفهم	

اضطرابات	هذه	المنطقة.

أهّم التواريخ في 
الحضارة اإلسالمية 
تحت	إشراف	روبير	مانتران

448	صفحة
x 15 23	سم

844	غ
9789953262437

USD 19.00

»تاريخ	الشعوب	العربّية«	هو	الكتاب	األشهر	للمؤّرخ	
واألكاديمي	اللبناني	ألبرت	حوراني	)نشر	عام	1991(،	
يعرض	فيه	مختلف	جوانب	وتّيارات	الحضارة	العربّية	
واإلسالمّية	في	ميادين	الفلسفة	والتصّوف	واألدب	
والتاريخ	والشعر	والطّب	والصيدلة،	خالل	المرحلة	

الممتّدة	منذ	ظهور	اإلسالم	وحّتى	بداية	التسعينّيات	
من	القرن	العشرين.

32



33

 لبنان في مراحل
تاريخه الموجزة 
وهيب	أبي	فاضل

492	صفحة
x 13.5 21	سم 

580.5	غ
9789953732213

USD 16.50

جند الخليفة: تاريخ عاملة 
حّتى نهاية العهد األموي 

محّمد	ريحان

270	صفحة
x 14.5 21	سم 

405	غ
9789953261010

USD 12.00

 كذبة السامية
وحقيقة الفينيقية 

فرج	الله	صالح	ديب

264	صفحة
x 14.5 21.5	سم 

316	غ	
3000000001950

USD 7.50

 الرّحالون العرب 
 وحضارة الغرب في

النهضة العربية الحديثة
نازك	سابا	يارد

512	صفحة
x 16.5 23.5	سم 

700	غ
9789953265780

USD 10.50

 

تاريخ



  

  

صونيا	فرنجّية	هي	االبنة	الثانية	للرئيس	سليمان	فرنجّية	
وزوجة	الّدكتور	عبد	الله	الّراسي	الذي	توّلى	سابًقا	وزارات	

الداخلّية	والصّحة	والسياحة.	كّرست	حياتها	لمواكبة	مسيرة	
أقربائها	ومساندة	أعّز	القضايا	على	قلب	والدها.	في	هذا	
الكتاب،	تستعيد	ابنة	سليمان	فرنجّية	شذرات	من	حياة	

ا.	 والدها	رئيًسا،	وأًبا،	وزوًجا	محبًّ

عبر	عّدة	جلسات	عقدتها	الكاتبة	مع	قائد	القوات	اللبنانية	سمير	جعجع،	وبعض	
األبحاث	التي	قامت	بها	لمواكبة	قصته	الشخصية،	حاولت	ندى	عنيد	جمع	شذرات	
من	حياة	»الحكيم«،	في	جميع	مراحلها:	الطفولة	في	بشري،	سنوات	دراسة	الطب	
في	الجامعة	األميركية	في	بيروت،	متاريس	الحرب،	مواجهاتها	السياسية	ومعاركها	

الدامية،	سنوات	السجن	الطويلة،	االتهامات	واألحكام،	إلى	استعادة	الحرية	والموقع	
السياسي.	فصول	حياة	متقّلبة	وصاخبة	باألحداث،	جمعتها	الكاتبة	بين	دّفتي	كتاب	
يختصر	مرحلة	مهّمة	وملتبسة	من	تاريخ	الحرب	األهلية	اللبنانية	التي	كان	جعجع	من	
بين	أهّم	الالعبين	فيها.	إلى	جانب	الُبعد	التوثيقي،	يتضّمن	الكتاب	تفاصيل	عن	حياة	

جعجع	وتجربته	ُتعَلن	ألّول	مّرة.							

سير
ومذّكرات

34
سير	ومذّكرات

سمير جعجع يروي...
ندى	عنيد

x 15 23	سم 
9789953268804

وطني دائمًا على حق
صونيا	فرنجّية	الراسي

584	صفحة
x 15 23	سم 

720.5	غ
9789953268460

USD 15.00

Ma patrie a 
toujours raison
Couverture cartonnée

Sonia Frangié Rassi

608 pages
15.5 x 23.5	cm
901.5	g
9789953268477
25.00 USD
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خفّي في السكون 
أرتور	بلوك

192	صفحة
x 14.5 21.5	سم 

244	غ
2010

9789953261911
USD 10.00

الجدران ال تصنع سجًنا 
جويل	جيابيزي

520	صفحة
x 14.5 21.5	سم 

599	غ
2010

9789953263335
USD 12.00

حقائق لبنانية - 3 أجزاء 
الشيخ	بشارة	الخوري

1366	صفحة
x 17 24.5	سم 

2652	غ
3000000219232

USD 40.00

سير	ومذّكرات

 

علي بّزي شاهد 
على عصر

عصام	الحوراني
532	صفحة

x 15 23	سم 
665	غ

9789953268347
USD 18.00

لم«	تواجه	الكاتبة	والسياسية	ترايسي	شمعون،	 في	»ثَمن	السِّ
أوجاَع	الماضي	واستحقاقاِت	الحاضر.	هنا	لبنانّية	ال	تتبّرأ	من	الماضي	
الدامي	للوطن،	و	المن	مأساِتها	الشخصّية،	بل	تعود	وتحفر	فيهما.	

تقول	ما	لها	وما	عليها،	لتجَد	في	النهاية	كنَز	التخّفِف	من	عبِء	
اإلرِث	الموِجع.	يشّكل	نّص	شمعون،	األدبي-السياسي،	رسالَة	

تسامٍح	ودعوًة	إلى	االنفتاح	والسالم	والمغفرة،	رغم	ما	يتخّلله	من	
آالم	الخيانة	والَفقد	واالغتراب.	بهذا	المعنى،	تصبُح	الكتابة	وسيلًة	

للتطّهر	والخالص،	وتتحّوُل	األحداُث	من	حقائَق	تحُكم	سلوَكنا	
وطبيعَتنا	إلى	عناوين،	تنسحب	إلى	الخلفّية،	فتخلُق	مساحًة	للتأّمل.	

تؤّكد	الكاتبة	أّن	الحرب	التي	ذاق	لبنان	لوعَتها	بسبب	هشاشته	
الطائفّية،	ليست	هي	الحل،	وتدعو	اللبنانّيين	إلى	عدم	االنجرار	
في	دّوامة	التطّرف	الديني	واأليديولوجي	التي	تهّدد	المنطقة.

لم	«	ليس	سيرًة	ذاتية	بل	سيرة	شعب	كامل،	 	»ثَمن	السِّ
تقّدم	ترايسي	شمعون	من	خالِلها	رؤيَتها	السياسّية	
وخالصَة	تجربِتها	اإلنسانّية	في	قاَلب	سردّي	مؤّثر.

في	خضّم	حركة	التاريخ	الدائمة،	تضيع	أسماء	ال	معة	لم	ُتنَصف	
بالتوثيق	الكافي.	علي	بّزي	أحد	هؤالء.	هو	المناضل

والسياسي	الذي	واكب	مرحلة	حاسمة	في	نشأة	لبنان	المستقّل	
وفي	تشكيل	المنطقة	بأكملها،	ِمن	أوائل	الثالثينّيات

حّتى	أوائل	السبعينّيات	ِمن	القرن	العشرين.	تقاطعت	حياته	
مع	بوتقة	من	القضايا	المحلية	واإلقليمية،	دخل	معتركها
من	عّدة	أبواب	وبصفات	عديدة:	مناضًل	ضّد	اإلقطاع	

والمظالم	االجتماعّية	وفي	سبيل	استقالل	لبنان	والقومّية
العربّية،	نائًبا	وركًنا	من	أركان	العهد	الشهابّي،	وزيًرا	أسهم	

ماتها،	وفي	النهاية في	بناء	الدولة	المدنّية	وإرساء	مقوِّ
سفيًرا.	في	هذه	السيرة،	يقّدم	األكاديمي	عصام	الحوراني	

ا	جّباًرا	بذله	في	اقتفاء	أثر	الكبير	الراحل. مجهوًدا	بحثيًّ

ثمن السلم
ترايسي	شمعون

232	صفحة
x 15 23	سم 

346.5	غ
9789953268804

USD 13.30







طبخ
38

 

األرّز والريزوّتو 
120	صفحة

x 20.5 27.7	سم 
425	غ

9789953262161
USD 10.00

أطباق من المغرب 
العربّي 

120	صفحة
x 20.5 27.7	سم 

425	غ
9789953262222

USD 10.00

 البسكويت، 
سريع وسهل 

48	صفحة
x 20.5 27.7	سم 

405	غ
9789953264806

USD 10.00
مّجاًنا قاطع بسكويت

الحساء
120	صفحة

x 20.5 27.7	سم 
425	غ

9789953262185
USD 10.00

كالسيكّيات المطبخ 
120	صفحة

x 20.5 27.7	سم 
425	غ

9789953264356
USD 10.00

  

 الحمية المدهشة 
في 3 أسابيع  

120	صفحة
x 20.5 27.7	سم 

425	غ
9789953264363

USD 10.00

أطيب الحلى 
والحلويات
120	صفحة

x 20.5 27.7	سم 
425	غ

9789953264332
USD 10.00

  

البطاطس 
120	صفحة

x 20.5 27.7	سم 
425	غ

9789953264349
USD 10.00

حّبة مسكطبخ
يستمرّ	جديد	سلسلة	كتب	الطبخ	»حّبة	مسك«	بعد	الرواج	واإلستحسان	
ْين	اللَذْين	القتهما	في	مختلف	البلدان،	من	شمالي	أفريقيا	 االستثنائيَّ
وحتى	البلدان	العربية.	في	األعداد	الجديدة،	محّبو	الطبخ،	سواء	كانوا	

محترفين	أم	مبتدئين،	سيكونون	على	موعد	مع	مئات	الوصفات	
المتنّوعة	والمبتَكرة،	الوفّية،	كالعادة،	لمعايير	العصر	الحديث:	العمالنّية	

وسهولة	التحضير	والميزانّية	المدروسة.	



طبخ
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مطبخ الصغار
120	صفحة

x 20.5 27.7	سم 
425	غ

9789953262215
USD 10.00

100 صلصة 
للمعكرونة 
120	صفحة

x 20.5 27.7	سم 
425	غ

9789953261171
USD 10.00

بسيط وصّحي
120	صفحة

x 20.5 27.7	سم 
425	غ

9789953261201
USD 10.00

دروس في المطبخ 
الصيني 
120	صفحة

x 20.5 27.7	سم 
425	غ

9789953262154
USD 10.00

دروس في المطبخ 
الهندّي 

120	صفحة
x 20.5 27.7	سم 

425	غ
9789953261164

USD 10.00

سلطة لكّل يوم 
120	صفحة

x 20.5 27.7	سم 
425	غ

9789953261157
USD 10.00

الشوكوالتة 
120	صفحة

x 20.5 27.7	سم 
425	غ

9789953261195
USD 10.00

الطعام النباتّي 
120	صفحة

x 20.5 27.7	سم 
425	غ

9789953262178
USD 10.00

 طعام صّحي 
لطفل قوّي 

120	صفحة
x 20.5 27.7	سم 

425	غ
9789953261188

USD 10.00

 الفيليه 
في نصف ساعة 

120	صفحة
x 20.5 27.7	سم 

425	غ
9789953262192

USD 10.00



 

طبخ
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صحتين وهنا
تجليد فّني

نهاد	عسيلي

326	صفحة
29.5x23.5	سم

1776	غ
9789953730707

USD 30.00

مأكول الهنا
الشيف	أنطوان	الحاج

592	صفحة
22.5	x	28.5	سم

3500	غ	
9789953264400

32.00 USD

أخيًرا،	وبعد	طول	انتظار،	نقّدم	لكم	كتاب	الشيف	أنطوان،	بل	نضعه	بين	أيديكم،	وعلى	األخّص	
بين	يَدي	كّل	»سّت	بيت«،	على	حّد	قول	الشيف.	فمبتدئة	كنت	أو	محترفة،	هذا	هو	دليلك	ورفيقك	

الدائم	في	المطبخ،	لما	فيه	من	أساسّيات.	في	كّل	وصفة،	تسمعين	صوت	الشيف	أنطوان،	
كما	عهدته،	يرافقك	في	تحضير	الطبق	بطريقته	المحّببة	وأسلوبه	السهل.600	وصفة	شهّية	من	

المقّبالت	إلى	الحلويات	مروًرا	باألطباق	الرئيسّية	على	أنواعها،	حّضرها	بكّل	محّبة،	لتقّدميها	بدورك	
إلى	كّل	عزيز	على	قلبك.		

الشيف أنطوان

Marlene’s Best Recipes 
from East and West
Marlene Matar

192 pages
20.5 x 27.5	cm
667.5	g
9789953261416
21.00 USD

Lebanese Home 
Cooking 
Made Easy 
Nouhad Asseily

336 pages
21.5 x 27	cm
1200 g
9789953266732
29.00 USD

La cuisine libanaise 
familiale
Nouhad Asseily

330 pages
20.5 x 27.5	cm
1330 g    
9789953262444
29.00 USD
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الشيف أنطوان

30 وصفة بالنوتيال
66	صفحة

19.5x14.5	سم
273.5	غ	

9789953268491
9.00 USD

ميني شوكوالتة 
7.5x7.5x7	سم

95.5	غ
9789953266039

USD 6.90
كتّيب + 16 قالًبا من السيليكون

ميني مافن 
7.5x7.5x7	سم

129	غ
9789953266022

USD 6.90
كتّيب + 8 قوالب من السيليكون

ميني كيك مالحة 
7.5x7.5x7	سم

127.5	غ	
9789953266046

USD 6.90
كتّيب + 8 قوالب من السيليكون

وصفات منمنمة
ا،	عيون	الوصفات	 ستجدون،	على	متن	ما	قد	يكون	أصغر	كتب	طبٍخ	ابُتكَرت	عالميًّ

السهلة،	المشروحة	بوضوح،	والعمالنّية	لدرجة	أّنها	مرفقة	باألكسسوارات	الالزمة	لتنفيذها.

30 وصفة بالنوتيال
كعكات	طرية	محشوة،	موس	بالشوكوالتة،	شارلوت،	ميني	ماكارون	هشة...	تتعدد	
األصناف	وتبقى	النوتيال	المكّون	السري	الذي	يضفي	االختالف	كله...	اكتشفوا،	

بفضل	وصفاتنا	الثالثين،	طرقا	جديدة	لالستمتاع	بهذه	الكريما	المفضلة	لدى	الجميع!

  



 

42

أحدث	نظام	حمية	دوكان	ثورًة	في	مجال	محاربة	
الوزن	الزائد	في	العالم.	ابتكره	طبيب	التغذية	
الفرنسي	بيار	دوكان	إنطالًقا	من	الخبرة	التي	

اكتسبها	خالل	أربعين	عاًما	من	ممارسة	المهنة.	
ويعود	سبب	نجاحه	لدى	33	مليون	قارئ	لفعالّيته	
المذهلة	وبساطته.	فهو	يسمح	بتناول	مئة	نوع	
من	األغذية	بكّميات	غير	محدودة،	ما	يضمن	

عدم	الشعور	بالجوع	طوال	مّدة	الحمية.	
بعد	أن	ُترِجَم	إلى	خمس	وعشرين	لغة،	وُنشَر	في	

ما	يقارب	خمسين	بلًدا،	وبيع	منه	ما	يتجاوز	العشرة	
ماليين	نسخة،	إليكم،	باللغة	العربّية،	هذا	الكتاب	
الذي	َقَلب	الموازين	في	عالم	الحميات	في	الغرب.

نظام حمية دوكان 
الدكتور	بيار	دوكان

336	صفحة
x 14.5 21	سم

383.5	غ
9789953266947

USD 10.00

صّحة	وتطوير	الذات

صّحة 
وتطوير 

الذات

طفلك قبل 
 السادسة: 

السنوات المصيرية
الدكتور	فيتزهيو	دودسون

400	صفحة
x 14.5 21	سم

444.5	غ
9789953264424

USD 15.00

وّلت	تلك	األيام	التي	كانت	األمومة	خاللها	مرادًفا	
المتحاٍن	على	الصبر.	فقد	شهد	العالم	ثورة	في	مجال	

تربية	األطفال	جّسدها	الدكتور	فيتزهيو	دودسون	
في	كتابه	المرجع	طفلك	قبل	السادسة:	السنوات	
المصيرّية.	بارتكازه	على	مزيج	منطقي	من	الحّب	

والتأديب،	يقّدم	لِك	الدكتور	دودسون	برنامًجا	خاّلًقا،	
كاماًل	متكاماًل،	لتوجيهك	وطفلك	خالل	السنوات	
األولى	من	حياته،	تلك	التي	يعتبرها	األخّصائيون	
مصيرّية	في	تكوين	شخصّيته	وطباعه.	تساعدك	

مقاربة	دودسون	على	إنشاء	عالقة	سلسة	وممتعة	
مع	طفلك،	وتفادي	األخطاء	في	العملّية	التربوّية،	

فيما	تعيد		للتأديب	دوره	في	هذه	المرحلة	الحّساسة.

  

الدواء منك وفيك!
فريديريك	سالدمان

x 14.5 21	سم
9786144380246

في	هذا	الكتاب	الذي	بيع	منه	490	ألف	نسخة	في	
فرنسا	فقط،	يشرح	لنا	الدكتور	فريديريك	سالدمان،	
طبيب	القلب	الفرنسي	واألخّصائي	المعروف	في	
الطب	التنبؤي	والصّحة	الغذائية،	أّن	الدواء	لكّل	

أمراضنا	كامٌن	فينا،	ويكفي	أن	نفّعله	لنشفى	من	
األمراض	أو	حتى	لنستبق	حدوثها.	المبدأ	بسيط:

	»ال	تتعامل	مع	صّحتك	بسلبية	المتلّقي	وإنما	بإيجابية	
المباِدر«،	يقول	سالدمان،	سارًدا	نصائح	وإرشادات	هي	
بمثابة	مفاتيح	أساسية	ليسيطر	اإلنسان	على	صحته،	

ويعّزز	كّل	مجاالتها:	الطعام،	الوزن،	الحساسيات،	
النوم،	حركة	األمعاء،	الحياة	الجنسية،	الشيخوخة...

باّتباع	نصائح	الدكتور	سالدمان،	ستعالج	سبب	
توّعكك	مهما	كان	وليس	نتائجه	فحسب.	

  

نظام حمية 2/5
أنجيال	داودن

x 14.5 21	سم
9786144380253

	يومان	في	األسبوع	هو	كّل	ما	تحتاجون	
إليه	اآلن	مع	نظام	5/2	لتخسروا	هذه	

الكليوغرامات	الزائدة،	مقابل	خمسة	أّيام	
من	تناول	األكل	بشكل	طبيعّي.	ليومين	

فقط،	تناولوا	حوالى	500	إلى	600	سعرة	
حرارّية	وتفاجأوا	بالنتيجة	بعد	أربعة	أسابيع.	

  



كيف أقول ال لآلخرين 
ونعم لذاتي - السبيل 

إلى حياة هنيئة 
الدكتورة	هيام	كوزما

156	صفحة
x 14.5 21	سم

216.5	غ
9789953264448

USD 8.00

ثّمة	أعداد	من	الكتب	التي	تتناول	موضوع	حّب	
الذات	والثقة	بالنفس	من	شّتى	الزوايا،	غير	أّن	
هذا	الدليل	المبتَكر	يتمّيز	عن	سواه.	إّنه	يخُلص	
إلى	حقيقة	في	غاية	الوضوح	والواقعّية	وهي	

أّن	حّب	الذات	ال	يكفي،	بل	األهّم	هو	أن	نعامل	
أنفسنا	معاملة	جّيدة	.	هذا	ما	تسعى	المؤّلفة	إليه	

مستلهمة	خبرتها	كطبيبة	ومرشدة	ومدّربة	في	
تطوير	الذات.

الدليل الكامل 
لخصوبة المرأة

كايت	براين

208	صفحة
x 14.5 21	سم

262.5	غ
9789953266954

USD 10.00

»الدليل	الكامل	لخصوبة	المرأة«	هو	بمثابة	
دليل	علمّي	ولكن	عملّي،	سهل	القراءة	والَفهم	
يحاول	اإلجابة	عن	كل	تساؤالت	النساء	بشأن	
خصوبتهّن	وحملهّن.	إّنه	يتناول	المعطيات	
الطّبية	والعاطفية	واالجتماعية	المتعّلقة	

بالخصوبة	النسائية	وبالعقم،	كما	يتضّمن	آراء	
عشرات	النساء	اللواتي	عشن	تجارب	عقم.

تقدّم	جين	كاربر	للقارئ،	في	كتابها	الذي	احتّل	
المرتبة	األولى	في	قائمة	»النيويورك	تايمز«	

للكتب	األكثر	مبيًعا،	100	نصيحة	بسيطة	تساعده	
في	تفادي	المرض	الذي	يعاني	منه	اليوم	35 
ع	أن	يصيب	 مليون	شخص	حول	العالم،	وُيتَوقَّ
حوالى	115	مليون	شخص	بحلول	عام	2050.

100 وسيلة بسيطة 
لمنع األلزهايمر 

والخرف 
جين	كاربر

280	صفحة
x 14.5 21	سم

358	غ
9789953264431

USD 10.00

 

صّحة	وتطوير	الذات
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يأتي	هذا	الكتاب	تتويًجا	لثالثين	عاًما	قضاها	
البروفسور	دافيد	خياط	في	أروقة	أهّم	المختبرات	
الفرنسّية،	باحًثا	في	مرض	السرطان.	إنطالًقا	من	
خبرته	في	هذا	المجال،	يجزم	الكاتب	أّن	سلوكنا	
الغذائي،	بالمعنى	الواسع،	هو	المسؤول	عن	

عدد	ال	بأس	به	من	أنواع	السرطان،	قبل	أن	يقّدم	
للقارئ	نصائح	غذائية	تساعده	على	الحّد	من	

احتمال	اإلصابة		بالمرض	الخطير.

النظام الغذائي 
الصحيح للوقاية 

من السرطان 
البروفسور	دافيد	خّياط

248	صفحة
x 14.5 21	سم

319	غ
9789953263618

USD 10.00



الدليل المصّور لرجل األعمال
باإلنكليزّية والعربّية

برونو	برنار	وفلورنس	داستي

x 24 17 سم
301	غ

9789953266404
USD 8.00

الدليل المصّور لرجل األعمال
بالفرنسّية والعربّية

برونو	برنار	وفلورنس	داستي

x 24 17 سم
286.5	غ

9789953266411
USD 8.00

Apple من الداخل
آدم	الشينسكي

208	صفحة
x 14.5 21	سم

265	غ
9789953267142

USD 12.00

من	أسماء	التجهيزات	المكتبية،	إلى	التعابير	الخاّصة	بالنقل	البحري	والموانئ،	مروًرا	بالّصَيغ	المستعَملة	لطلب	الطعام	من	
مطعم	الوجبات	السريعة،	وبأسماء	الفصول،	وباللغة	المستعملة	في	صالونات	الحالقة	النسائّية	أو	حّتى	في	المستشفيات،	

ر	المعجم	الكامل	لتفاصيل	الحياة	اليومّية	والعملّية،	باللغتين	اإلنكليزّية	والفرنسّية.	كتاب	ممتع	 يغّطي	هذا	الدليل	المصوَّ
ر	يصلح	كأداة	عملية	وسهلة	في	متناولك	مهما	كانت	صفتك	المهنية. مصوَّ

 من هم العصاميون 
وهل أنت منهم؟
عايدة	سميح	الصعيدي

148	صفحة
x 14.5 21	سم

198	غ
9789953264462

USD 6.50

ماجيستير إدارة األعمال 
في 80 دقيقة 

ريتشارد	ريفز	وجون	نيل

120	صفحة
x 14.5 21	سم

164	غ
9789953264455

USD 6.50
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مهنية
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قاموس أكسفورد البصرّي 
لألطفال 

إنكليزّي	-	عربّي	
128	صفحة

x 22 27.5	سم 
451	غ		

9789953268255
USD 12.00

قاموس أكسفورد البصرّي 
لألطفال 

فرنسّي	-	عربّي	
128	صفحة

x 22 27.5	سم 
449	غ		

9789953268248
USD 8.00

 

قواميس

	بالكلمات	المفيدة،	وهو	أيًضا	مصدٌر	قّيٌم	للمعلومات.	يتيح	لكم	أن	تكتشفوا	 قاموس	أكسفورد	غنيٌّ
العالم،	وتتعّلموا،	في	الوقت	عينه،	مفرداٍت	جديدًة،	بلغتين	مختلفتين.	وتقّدم	إليكم	كّل	صفحٍة	من	
القاموس	كلماٍت	جديدًة،	تتعّرفون	إليها	بواسطة	صوٍر	حّيٍة		ولوحاٍت	متنّوعٍة	ورسوٍم	مرفقٍة	بشروٍح.

قواميس

Larousse des débutants
français-français-arabe

قاموس الروس للمبتدئين
فرنسي-فرنسي-عربي

608	صفحة
x 14 21	سم 

9789953269214

قاموس	فرنسي-فرنسي-عربي	لطاّلب	المرحلة	االبتدائّية	الذين	يتعّلمون	الفرنسّية	
كلغة	ثانية.	يتضّمن	4200	كلمة،	مع		مرادفاتها	وأضدادها	ومشتّقاتها،	باإلضافة	
إلى	ترجمتها	العربّية	الدقيقة،	ولوحات	مصّورة	باأللوان،	يستند	إليها	المعّلم	لتحديد	
مختلف	المواقف	والمواضيع	التي	يمكن	أن	يرد	فيها	المصطلح،	وجداول	تصريف	

األفعال.

  



تذّكر قواعد اللغة العربّية 
محّمد	خليل	الباشا

440	صفحة
x 17.8 24.5	سم 

856	غ
3000000001431

USD 15.00

قاموس داغر )فرنسي-عربي( 
يوسف	أسعد	داغر

1402	صفحة
x 17 24.5	سم 

2185	غ
9789953260204

USD 20.00

تعّلم اإلنكليزّية 
سامي	نوفل	وكمال	الخولي

168	صفحة
x 14.5 21.5	سم 

203	غ
9789953260280

USD 4.00

قاموسي األّول 
بالّصور

إنكليزّي -	عربّي 
64	صفحة

x 22 27.5	سم 
360.5	غ		

9789953266657
USD 6.00

كلماتي األولى 
بالّصور 

عربّي	-	إنكليزّي  
32	صفحة

x 22 27.5	سم 
201.5	غ		

9789953266640
USD 4.00

أكثر	من	500	كلمة	بالتسلسل	األبجدي.	ُوِضع	هذا	الكتاب	
لجعل	القّراء	الصغار	يشعرون	بالثقة	فيما	يستعملون	

قاموسهم	المبّسط	األّول.	وهو	وسيلة	ليتعّلموا	تصحيح	
أخطائهم	اإلمالئية	واستعمال	بعض	الكلمات	للتحّدث	عن	

حياتهم	اليومية	واهتماماتهم	وتسلياتهم.		

يشّكل	هذا	الكتاب	وسيلة	مسّلية	وسهلة	لتعريف	
القارئ	الصغير	بأولى	الكلمات	التي	يجدها	في	حياته	

اليومّية،	من	منزله	إلى	المدرسة	فمختلف	األماكن	التي	
يرتادها،	ويستعملها	في	بداية	حفظه	األلفاظ.	ويتضّمن	
رسوًما	واضحة	تجذب	األطفال	وتثير	فضولهم،	وقسًما	

يشمل	األبجدّية	واألعداد	واأللوان	واألشكال.	

 

قواميس
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مفردات اللغة القانونّية 
Lexique des termes 

juridiques 
984	صفحة

x 16.5 23.5	سم 
1474	غ

9782247102693
USD 33.00

ألّن	اإلجتهادات	القانونّية	ُتستقى	من	المحاكم	أينما	حّلت،	وألّن	اللغة	والمفردات	القانونّية	
تتماثل،	ال	يستطيع	القانونّي	العربّي	اإلستغناء	عن	البحث	والتنقيب	في	اإلرث	األجنبّي	في	هذا	

المجال.	نقّدم	ألهل	اإلختصاص	والعاّمة	»مفردات	اللغة	القانونّية«،	أداًة	أساسّية	بل	مرجًعا	
يفيدهم	في	اإلهتداء	إلى	الترجمة	القانونّية	الدقيقة	والعلمية	للمصطلحات	المتداَولة،	باللغات	

الثالث:	العربّية	واإلنكليزّية	والفرنسّية.		

قانون العقوبات
Code pénal 

784	صفحة
x 14 19.5	سم 

845.5	غ	
9789953732305

USD 30.00

قانون الموجبات والعقود 
Code des obligations 

et des contrats
512	صفحة

x 13.5 19	سم 
492.5	غ	

9789953264684
USD 13.00

 

قانون

قانون
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الضفدع الّصغير 
12	صفحة

x 11 11	سم 
192	غ

9789953262420
USD 4.90

البندا الصغير 
12	صفحة

x 11 11	سم 
192	غ

9789953262383
USD 4.90

األسد جابر 
12	صفحة

x 11 11	سم 
192	غ

9789953262376
USD 4.90

بّطوط الّصغير 
12	صفحة

x 11 11	سم 
192	غ

9789953262352
USD 4.90

الفأرة الصغيرة 
12	صفحة

x 11 11	سم 
192	غ

9789953262406
USD 4.90

الكلب كوكي 
12	صفحة

x 11 11	سم 
192	غ

9789953262390
USD 4.90

الهّرة كاتي 
12	صفحة

x 11 11	سم 
192	غ

9789953262413
USD 4.90

دبدوب 
12	صفحة

x 11 11	سم 
192	غ

9789953264820
USD 4.90

الثعلب نسيم 
12	صفحة

x 11 11	سم 
192	غ

9789953264851
USD 4.90

سميرة الّسمكة 
الّصغيرة 
12	صفحة

x 11 11	سم 
192	غ

9789953264837
USD 4.90

الخروف نّطاط 
12	صفحة

x 11 11	سم 
192	غ

9789953264844
USD 4.90

دمية في كتاب
تعريب الياس زغيب

الدمى	ألعاب	رائعة،	تعّلم	الكبار	والصغار	أموًرا	كثيرة.	والدمية	صديقة	
وفّية	ولطيفة،	يلعب	األطفال	بها	ويتكّلمون	معها	ويصغون	إليها.

 

الزرافة زافا 
12	صفحة

x 11 11	سم 
192	غ

9789953262369
USD 4.90

أدب	أطفال	|	العمر	+1
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تشوبي
تييري كورتان 

	ُيعتبر	تشوبي،	صديق	الصغار،	نجم	مكتبات	األطفال.	بيع	من	السلسلة		التي	
تحمل	اسمه	أكثر	من	21	مليون	نسخة	في	مختلف	أنحاء	العالم.	أّما	ما	يمّيز	النسخة	
العربية،	فهو	أسلوبها	السلس	الذي	ينأى	عن	الطريقة	التقليدية	في	تلقين	الدروس	

ا . والمواعظ،	مع	أّنه	يظّل	تربويًّ

تشوبي ال يعير 
ألعابه  

9789953262086

تشوبي مريض 
9789953262109

 تشوبي ال يريد
 أن ينام 

9789953262147

تشوبي يريد أن 
يشاهد الّتلفزيون
9789953262123

 تشوبي يستخدم
الّنونو 

9789953262130

 تشوبي يضيع 
في الّسوبرماركت  

9789953265162

 تشوبي يذهب 
إلى المدرسة

9789953265124

تشوبي يفرح 
بأخته الجديدة

9789953265155

تشوبي يضّيع 
دبدوب

9789953265117

تشوبي يعزف 
الموسيقى

9789953265179

تشوبي ُيغضب 
بابا وماما

9789953265186

تشوبي يسبح
9789953265131

تشوبي يركب 
الدّراجة

9789953265148

تشوبي يحتفل  
بعيد ميالده 

9789953262116

تشوبي يأكل كثيًرا  
9789953262093

تشوبي غاضب 
9789953262079

 

24USD 4.90 صفحة -   - 133 غ - x 16  16.5 سم



سلسلة
»Mr. Men & Little Miss« 

روجر هارغريفز 

رة	التي	يفهمها	الصغار	بينما	يستمتع	 سلسلة	من	القصص	المصوَّ
الكبار	بمعانيها	المبّطنة.	تتناول	القصص،	في	قالب	كوميدي	ساخر	

وممتع،	شخصيات	دينامية	ُتعَرف	كّل	منها	بصفة	إنسانية	معّينة	تطغى	
عليها.	مع	إطالقها	أخيًرا	باللغة	العربية،	سيتسّنى	للقارئ	العربي	التعّرف		
إلى	السلسلة	التي	عرفت	شهرة	واسعة	في	الغرب،	ما	أّدى	إلى	نقلها	

إلى	الشاشة	الصغيرة.

 

  

اآلنسة مشاكل 
9789953265278

اآلنسة أميرة 
9789953265322

اآلنسة ثرثرة 
9789953265285

اآلنسة نجمة 
9789953265315

اآلنسة حّشورة 
9789953265308

اآلنسة روعاء 
9789953265292

السّيد قاّلب 
9789953265230

السّيد دغداغ
9789953269962

السّيد مقتوي
9789953269955

السّيد مصادم 
9789953265254

اآلنسة إشراقة
9789953269917

السّيد سعيد
9789953269948

السّيد طويل 
9789953265247

اآلنسة خّجولة
9789953269931

السّيد مثالي 
9789953265261

اآلنسة ضّحوكة
 9789953269924

أدب أطفال
العمر +3
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36USD 2.00 صفحة -   - 45 غ - x 12.7  14 سم
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األميرة الصغيرة
توني روس 

هي	أميرة	صغيرة	عفريتة	وعنيدة،	هي	»تريد«	أو	»ال	تريد«.	أمام	هذه	الدكتاتورة	
الصغيرة،	ال	يرضخ	الوالدان	بل	يستخدمان	استراتيجّية	ذكّية	تفضي	دائًما	إلى	نهايات	

سعيدة.	هذه	القصص	ستعجب	كّل	ماما	وكّل	أميرة	صغيرة	في	كّل	منزل!

ال أريد أن أنام! 
32	صفحة

x 23.5 26.5	سم 
193	غ

9789953266534
USD 5.00

أريد عشائي!
32	صفحة

x 23.5 26.5	سم 
193	غ

9789953266541
USD 5.00

ال أريد أن أذهب إلى المشفى! 
32	صفحة

x 23.5 26.5	سم 
193	غ

9789953266527
USD 5.00

أريد ماما!  
32	صفحة

x 23.5 26.5	سم 
193	غ

9789953266558
USD 5.00
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الساحرة مأنوفة
فاليري توماس وكوركي بول

تعيش	الساحرة	مأنوفة	في	بيت	كبير	أسود	مع	هّرها	نّفوش	األسود.	
ومن	وقت	آلخر،	تصيبها	بعض	المصائب	السوداء،	هكذا...	بسحر	
ساحر.	وبسحر	ساحر،	تحّلها	ما	إن	تلّوح	بعصاها	وتصيح:	شرشفونا	
شفشرونا!	أّما	بين	كّل	مصيبة	وحّلها،	فحفنة	من	الجمل	السلسة	
والفكاهّية	مع	رّشة	من	الخيال	الجامح	ودّزينة	من	الرسوم	العابقة	

ا	منها	يفوتكم! بالتفاصيل	الطريفة.	نصيحتنا:	ال	تدعو	أيًّ

 

مأنوفة والبساط الطائر
32	صفحة

x 21.5 27.7	سم 
185	غ

9789953268446
USD 5.30

مأنوفة واليقطينة العمالقة
32	صفحة

x 21.5 27.7	سم 
185	غ

9789953268453
USD 5.30

أدب أطفال
العمر +6

    

سنة حلوة يا مأنوفة!
32	صفحة

x 21.5 27.7	سم 
185	غ

9789953268439
USD 5.30

الساحرة مأنوفة
32	صفحة

x 21.5 27.7	سم 
185	غ

9789953268422
USD 5.30
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بادنغتن
مايكل بوند

منذ	أكثر	من	خمسين	سنة،	وقصص	الدّب	بادنغتن	تسحر	قلوب	األطفال	حول	
العالم.	لقد	دخل	الدّب	بيوت	الصغار	والكبار	عبر	أكثر	من	مليون	نسخة،	وأخبرهم	
قّصته	بحوالى	40	لغة.	تدور	القّصة	حول	دّب	صغير	من	عمق	أعماق	البيرو،	ركب	

على	متن	سفينة	مّتجهة	إلى	لندن .	وصل	إلى	محّطة	بادنغتن	وفي	عنقه	بطاقة	ُكِتب	
عليها :	»رجاًء	اعتنوا	بهذا	الدّب«.	وجده	السّيد	والسّيدة	براون،	فأسمياه	بادنغتن،	على	
اسم	المحّطة،	وأخذاه	معهما	إلى	بيتهما .	سيعيش	بادنغتن	مع	عائلة	براون	مغامرات	

ممّيزة،	في	جّو	إنكليزي	فريد	يجذب	القّراء	من	مختلف	األعمار .

بادنغتن يطّل قريًبا من شاشات السينما.

بادنغتن - قّصة الدّب القادم 
من البيرو 
36	صفحة

x 26 26.5	سم 
226.5	غ

9789953264554
USD 5.50

بادنغتن في المهرجان 
36	صفحة

x 26 26.5	سم 
226.5	غ

9789953264578
USD 5.50

بادنغتن في الحديقة 
36	صفحة

x 26 26.5	سم
226.5	غ

9789953264561
USD 5.50

بادنغتن ومفاجأة عيد الميالد
36	صفحة

x 26 26.5	سم
226.5	غ

9789953264585
USD 5.50
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العرزال السحري
ماري بوب أوزبورن

ا	بين	أشجار	الغابة،	وفيه	كتب	تحملهما	في	 قّصة	األخوين،	شادي	وعال،	اللذين	يكتشفان	عرزااًل	سحريًّ
كّل	مّرة	إلى	عالم	جديد	وزمن	جديد،	من	الماضي	إلى	المستقبل.	إّنها	السلسلة	األكثر	مبيًعا	في	العالم.	

وقد	خلبت	ألباب	الصغار	بمغامراتها	المشّوقة،	وأشاد	بها	المرّبون	من	أساتذة	وأهاٍل.

وادي الديناصورات 
80	صفحة

x 13 19.5	سم  
118	غ

9789953265421
USD 2.90

الفارس الغامض 
80	صفحة

x 13 19.5	سم  
118	غ

9789953265438
USD 2.90

لغز المومياء 
80	صفحة

x 13 19.5	سم  
118	غ

9789953265445
USD 2.90

كنز القراصنة 
80	صفحة

x 13 19.5	سم  
118	غ

9789953265452
USD 2.90

الماموثة المنقذة
80	صفحة

x 13 19.5	سم  
118	غ

9789953265476
USD 2.90

مغامرة في األمازون  
80	صفحة

x 13 19.5	سم  
118	غ

9789953265469
USD 2.90

مهّمة على سطح القمر 
80	صفحة

x 13 19.5	سم  
118	غ

9789953265483
USD 2.90

مدينة تحت الرماد
9789953269598

الفايكينغ ووحش 
البحر

9789953269598

الملك التّنين
9789953269504

الحصان األسطورّي
9789953269504
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 الّدجيجة التي أرادت 
أن ترى البحر 

48	صفحة
x 14.8 19	سم 

110	غ
9789953264219

USD 3.90

 قّن على األرض 
وقّن في الّنجوم 

48	صفحة
x 14.8 19	سم 

110	غ
9789953264226

USD 3.90

 هرجات ومرجات 
عند الّدجيجات 

48	صفحة
x 14.8 19	سم 

110	غ
9789953264257

USD 3.90

مع الدجيجات
كريستيان جوليبوا وكريستيان هاينريش 

َجيجات«،	التي	تتضّمن	روح	الفكاهة	والتالعب	باأللفاظ،	بلغة	عربّية	 إّنها	مغامرات	»مع	الدُّ
سهلة	وسلسة.	تبدأ	الحكاية	مع	ُدجيجة	فضولّية	اسمها	»كارامياّل«	تقّرر	أن	ترى	البحر.	

فيأخذها	البحر	إلى	بالد	تتعّرف	فيها	على	»دُوَيك«،	الديك	الزهرّي	العنيد	الذي	يترك	أهله	
ليعود	مع	كارامياّل	إلى	قّن	طفولتها.	هناك،	وبعد	فترة،	يشهدان	والدة	أّول	صوص	لهما،	

»سّكرمّلو«.	و»سّكرمّلو«،	شديد	الفضول،	كأّمه	تماًما،	لدرجة	أّنه	يريد	أن	يرى	النجوم،	
وعنيد	كأبيه	لدرجة	أّنه	يريد	أًخا،	وإن	كان	ذلك	باالحتيال	على	المزاِرعة.	ومع	أّنه	يحظى	بدل	

األخ	بأخت،	»كهرمانة«،	إاّل	أّنهما	يعيشان	مًعا	أجمل	المغامرات	وأكثرها	جنوًنا.	

ُيقَرأ إبتداء من سبع سنوات، ومع األهل إبتداًء من خمس سنوات.

يوم يأتي أخي 
48	صفحة

x 14.8 19	سم 
110	غ

9789953264233
USD 3.90

 بحّق الّدجاج، 
ُسرَقت الّشمس! 

48	صفحة
x 14.8 19	سم 

110	غ
9789953264240

USD 3.90
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حكايات ملّونة 
أقاصيص	لألطفال	ترّغبهم	بالمطالعة	وتحّثهم	على	االستمتاع	بها.	تتناول	كّل	أقصوصة	موضوًعا	

محّبًبا	لدى	القارئ	الصغير،	بأسلوب	ينسجم	مع	عفوّيته،	وبتراكيب	وعبارات	سهلة	وسلسة،	تتوافق	مع	
مستوى	إدراكه	وقدارته	اللغوية.	ولتحفيز	اهتمام	هذا	القارئ	الفضولّي	أيًضا،	ترافق	النّص	رسوم	فّنية	

ممتعة،	تهّذب	الذوق،	وتقّوي	الحّس	النقدي،	وتغني	القدرات	العقلية	والتخّيلية	لديه .

حصاني حّبوب 
منى	فليفل

36	صفحة
x 21.5 18.5	سم 

111	غ
9789953732268

USD 4.00

ال شيء 
الياس	زغيب

24	صفحة
x 21.5 18.5	سم 

81.5	غ
9789953732251

USD 3.30

فأرة في الصّف 
الياس	زغيب

34	صفحة
x 21.5 18.5	سم 

61	غ
9789953731407

USD 3.30

غابة الموسيقى 
الياس	زغيب

32	صفحة
x 14.5 18.5	سم 

70	غ
9789953731438

USD 4.00

إبتداًء من 8 سنوات

إبتداًء من 5 سنوات

األلباطروس 
طائر الجزيرة
الياس	زغيب

40	صفحة
x15 19	سم 

94.5	غ
9786144381205

USD 4.00

IBBY أدرج على الئحة شرف 
  وعلى الئحة الشرف للهيئة

العالمية لكتب األوالد، 2010

وحده في الغابة
الياس	زغيب

40	صفحة
x 14.5 18.5	سم 

89	غ
9789953265223

USD 4.00
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آكل كما أشاء 
الياس	زغيب

28	صفحة
x 21.5 18.5	سم 

102	غ
9789953265193

USD 3.33

البحر الصغير
الياس	زغيب

32	صفحة
x 21.5 18.5	سم 

79	غ
9789953731414

USD 4.00

الصبي الذي 
محا الشمس

شربل	قطان

40	صفحة
x15 19	سم 

90	غ
9786144380772

USD 4.00

قصيدة، منحوتة سلوى روضة شقير
ريم	صايغ	نجار	وبسام	قهوجي	

34	صفحة
x 22 26	سم 

432.5	غ
9789953265346

USD 15.00
باالشتراك مع دار نشر أالرم

على درب الفّن
»على	درب	الفّن«	مجموعة	موّجهة	لألطفال	بين	6	و9	سنوات،	لتحفيز	اهتمامهم	بالفّن	الحديث،	

ا،	ويرّكز	على	عمل	فّني	واحد	له،	 بطريقة	مسلية	وسهلة.	يقّدم	كّل	كتاب	فّناًنا	أو	رّساًما	أو	نّحاًتا	عربيًّ
شارًحا	عملية	االبتكار	التي	مّر	بها	الفّنان	بأسلوب	مبّسط	يسهل	على	الصغار	فهمه.	من	بعد	»قصيدة«،	
منحوتة	سلوى	روضة	شقير،	يتحّضر	المؤّلفان	بّسام	قهوجي	وريم	نّجار	إلكمال	رحلتهما	في	عالم	الفّن.	
ن	األكثر	 هذه	المّرة،	سيدوران	في	فلك	الرّسام	شفيق	عّبود،	ليصطحبا	القّراء	الصغار	إلى	عوالم	الملوِّ

براعة	مع	لوحته	»مقهى	الزاير«.	

 حائز	على	جائزة	المرتبة	األولى	ألفضل
 كتاب	لألطفال	إخراًجا	في	معرض	بيروت

العربي	الدولي	للكتاب	2011

  

طونينو الخفّي  
جياّني	روداري

34	صفحة
x 23 32.8	سم 

700	غ
9789953264875

USD 12.00

أدب	أطفال	|	العمر	+6
59



أدب	أطفال	|	إبتداًء	من	12	سنوات
60

األميرة وبنت الريح
ستايسي	غريغ

320	صفحة
x 13.5 18.5	سم 

305	غ
9789953269610

USD 8.00

األميرة وبنت الريح
ستايسي غريغ 

إبتداًء من 12 سنة

»األميرة	وبنت	الريح«	قّصة	واقعية	مستوحاة	من	حياة	األميرة	األردنية	َهيا	بنت	الحسين،	
التي	بدأت	تشارك	في	بطوالت	الفروسية	منذ	كانت	في	الثانية	عشرة	من	عمرها.

العائلة	هي	أغلى	ما	تملك	األميرة	َهيا.	في	حضنها،	تعيش	طفولة	سعيدة،	إلى	أن	
تهّب	تلك	العاصفة	المشؤومة	وتقع	المأساة،	فينهار	عالمها	الهانئ.	هرًبا	من	الحزن،	
تتقوقع	األميرة	الصغيرة	على	نفسها	وتنزوي	أكثر	فأكثر.	في	عيد	ميالدها	السادس،	
يأتيها	الملك	بهدّية	ستغّير	حياتها	إلى	األبد:	مهرة	يتيمة	ال	يتجاوز	عمرها	أّياًما	قليلة.
تنشأ	بين	األميرة	والمهرة	عالقة	عميقة	ومؤّثرة.	تكبران	مًعا،	ومًعا	تختبران	الحّب	

والفراق	والتحّدي،	وفي	النهاية...	البطولة.	

مع	»بنت	الريح«،	تحّقق	هيا	حلًما	لم	تجرؤ	أّي	فتاة	صغيرة	على	أن	تحلم	به	من	قبل.

المؤلّفة - في	طفولتها،	شُغفَت	ستايسي	غريغ	بالخيول،	حتى	إّنها	حاولت	تدريب	
كلبها	على	قفز	الحواجز	في	حديقة	المنزل،	إلى	حين	سمح	لها	والداها	باقتناء	مهرة.	
غريغ	لم	تصبح	فارسة،	لكّنها	برعت	في	الكتابة	عن	الفروسية،	إذ	بيع	أكثر	من	نصف	
 Pony	Club	Secrets	،الخيول	عن	أصدرتهما	اللتين	السلسلتين	من	نسخة	مليون 

وRivals	Club	Pony	والموّجهتين	إلى	الفتيات	الصغيرات.

لتأليف	»األميرة	وبنت	الريح«،	نزلت	الكاتبة	النيوزيلندية	ضيفة	على	األميرة	َهيا	بنت	
الحسين	في	األردن.	زارت	قصور	العائلة	المالكة،	وجالت	في	اإلسطبالت	الملكية،	
وأدارت	حوارات	مطّولة	مع	األميرة	ومحيطها،	متتّبعة	ومتقّصية،	لنسج	خيوط	هذه	

القّصة	المؤّثرة	عن	األميرة	ومهرتها.

إستثمار تربوي

 متوفر على موقعنا

 اإللكتروني
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البراكين والزالزل 
64	صفحة

x 24.2 26.6	سم 
650	غ

9789953262048
USD 14.00

الفضاء 
64	صفحة

x 24.2 26.6	سم 
650	غ

9789953262031
USD 14.00

الديناصورات 
64	صفحة

x 24.2 26.6	سم 
650	غ

9789953262055
USD 14.00

داخل عالم...
تصطحب	هذه	السلسلة	القارئ	في	رحالت	داخل	عوالم	متنّوعة	تنقله	

في	المكان	والزمان،	وتغنيه	بأحدث	المعلومات	وأروع	الصور.	يتناول	كّل	
كتاب	موضوًعا	محّدًدا	من	الناحية	العلمّية،	فيشرح	تفاصيله،	بأسلوب	
الفت	يثير	اهتمام	القارئ	الناشئ	وفضوله،	وبمصطلحات	تقنية	سهلة	

االستيعاب.	إّنها	وسيلة	فريدة	لتحفيز	العقل	والمخّيلة .

جسم اإلنسان
64	صفحة

x 24.2 26.6	سم  
650	غ

9789953262024
USD 14.00

الطقس المتطّرف 
64	صفحة

x 24.2 26.6	سم  
650	غ

9789953264295
USD 14.00

  

مصر القديمة 
64	صفحة

x 24.2 26.6	سم 
650	غ

9789953264271
USD 14.00

  

وثائقيات
 إبتداًء من

 10 سنوات

وثائقيات	|	إبتداًء	من	10	سنوات

 



السيارات
32	صفحة

21.5	x	27	سم 
165.5	غ

9789953269979
USD 4.90

سندريال
32	صفحة

21.5	x	27	سم 
166.5	غ

9789953269870
USD 4.90

Cinderella
32	صفحة

21.5	x	27	سم 
168.5	غ

9789953269887
USD 4.90

Cars
32	صفحة

21.5	x	27	سم 
167.5	غ

9789953269863
USD 4.90

 

جديدنا	لمحّبي	ديزني،	فتياًنا	وفتيات،	باإلنكليزّية	والعربّية:	قّصتان	مسّليتان	مع	تمارين	وستيكرز،	كّلها	
ثالثّية	األبعاد،	باإلضافة	إلى	نّظارة	خاّصة!	

3D Books – 3D كتاب
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بتلّهٍف	ملحوظ،	تلّقف	مئات	األطفال	في	لبنان	والعالم	العربي	
كتب	ديزني	ومارفل	التي	أصدرتها	دار	هاشيت	أنطوان	باللغَتْين	
العربّية	واإلنكليزّية،	فتابعوا	قصص	األميرات	واألسد	الملك	

والجميلة	والوحش	وسبايدرمان	والسّيارات.	
استكمااًل	للمغامرة،	تعد	الدار	القّراء	الصغار	بالمزيد	من	الكتب

لين. واألنشطة	والتلوين	والقصص	المصّورة	عن	أبطالهم	المفضَّ

    

    



 

أربع	قصص	لألطفال	بين	3	و6	سنوات،	ترافقها	موسيقى	جميلة	تحمل	القارئ	
الصغير	إلى	جوّ	القصّة	كما	في	األفالم.	باقة	مميّزة	لمحبّي	قصص	ديزني،	فيها	

كتاب	و4	أقراص	مدمجة	ومشّغل	وبّطارّيات.

Princess 
40	صفحة

30	 x	 30.5	سم 
587	غ

9789953268729
USD 18.00

 وصفات شهّية من مطبخ القصر 
32	صفحة

21.5	x	27	سم 
360	غ

9789953269221
USD 10.00

أسرع من البرق 
24	صفحة	+	6	طائرات

21.5	x	27	سم 
367	غ

9789953269238
USD 10.00

Animals 
40	صفحة

30	x	30.5	سم 
630	غ

9789953268361
USD 18.00

كتاُب	وصفاٍت	لكّل	أميرة	صغيرة	
تحبّ	أن	تدخل	مطبخ	أميرات	ديزني.	

الوصفات	مالحة	وحلوة،	شهّية	وسهلة،	
والمناسبات	مختلفة،	كحفلة	في	البيت	
أو	نزهة	مع	األصدقاء	الصغار	أو	غداء	مع	
العائلة.	ضعي	مئزرِك،	وحّضري	قالَبي	

النجمة	والقلب،	وملعقَتي	التكييل،	وهّيا	
إلى	المطبخ!

قصة	فيلم	ديزني	بطُلها	داستي،	طائرة	
رّش	المبيدات،	الذي	يحلم	بأن	يشارك	
في	أهّم	سباق	للطائرات	السريعة	حول	
العالم.	والمفاجأة	أّنك	ستجد	في	الجيب	

	 الداخلّي	6	طائرات	تطير	فعاًل!	تسلَّ
بتركيب	داستي	ورفاقه!	

63
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صوفيا األولى 
40	صفحة

30	x	30.5	سم 
630	غ

9786144380789
USD 18.00

Music Player Storybook – حكاياتي على أحلى األنغام
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برايف
9789953266886

Brave
9789953266879

األسد الملك
9789953265667

The Lion King
9789953265629

السّيارات 2
9789953265681

Cars 2
9789953265643

فايندينغ نيمو
9789953267241

Finding Nemo
9789953267234

الجميلة والوحش
9789953268545

Beauty & the 
Beast

9789953265636

سندريال
9789953267180

 Cinderella
9789953267173

Enchanting Stories – أروع القصص

عالء الدين
9789953268071

Aladdin
9789953268064

رابونزيل
9789953265698

Tangled
9789953265650

32USD 3.00 صفحة -   - 90 غ - x 18.8  18.8 سم

الطائرات
9789953269368

Planes
9789953269351

مونسترز يونيفرستي
9789953269290

Monsters  
University

9789953269306

 

  

© Disney/Pixar
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مونسترز، إنك.
9789953268118

Monsters, Inc.
9789953268101

فروزن
9789953269603

Frozen
9789953269597

تنة ورنة وجنية 
القراصنة

9786144380277

Tinker Bell and 
the Pirate Fairy
9786144380260

The Little Mermaid
9789953269443

      

 

سندريال
9789953267203

الجميلة والوحش
9789953265537

Beauty & the Beast
9789953265513

Cinderella
9789953267197

عالء الدين
9789953268057

تنة ورنة وجنية 
القراصنة

9786144380543

Aladdin
9789953268040

Tinker Bell and 
the Pirate Fairy
9786144380536

 
Disney Movies –

96USD 10.50 صفحة -   - 696 غ - x 21  28.5 سم

ديزني سينما

    

© Disney
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My Tiny Tale – حكايتي الصغيرة

16USD 1.90 صفحة -   - 40 غ - x 14.5  15 سم

الجميلة والوحش
9789953265599

سندريال
9789953267166

Beauty & the Beast
9789953265551

Cinderella
9789953267159

عالء الدين
9789953268095

مونسترز، إنك.
9789953268132

Aladdin
9789953268088

Monsters, Inc.
9789953268125

رابونزيل
9789953265612

برايف
9789953266862

Tangled
9789953265575

Brave
9789953266855

األسد الملك
9789953265582

السّيارات 2
9789953265605

The Lion King
9789953265544

Cars 2
9789953265568

فايندينغ نيمو
9789953267227

ويني ذا بو
9789953268156

Finding Nemo
9789953267210

Winnie the Pooh
9789953268149

© Disney/Pixar
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Better than Honey?
غالف كرتوني

9789953268200
USD 6.00

Don’t be Roo-diculous!
غالف كرتوني

9789953268187
USD 6.00

Friendly Bothers
غالف كرتوني

9789953268163
USD 6.00

أفضل من العسل؟
غالف عادي

9789953268217
USD 4.50

متى أكبروو؟
غالف عادي

9789953268194
USD 4.50

حركشات صديقة
غالف عادي

9789953268170
USD 4.50

مونسترز يونيفرستي
9789953269276

الطائرات
9789953269382

Monsters  
University

9789953269283

Planes
9789953269375

فروزن
9789953269580

Frozen
9789953269573

The Little Mermaid
9789953269467

 
Winnie the Pooh – Tales of Friendship

 

  

- 442 غ - 185 غ x 21  28.5 سم32 صفحة -  للنسخة العربّية للنسخة اإلنكليزّية 

© Disney
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x 21.5 27 سم48 + 1 صفحة ستيكرز - 

 برينسيس
أرقام عربّية

9789953267289

 
Learn Your Numbers – أتعّلم األرقام

USD 4.00 - 160 غ - 

 السّيارات
أرقام عربّية

9789953267319

 السّيارات
أرقام هندّية

9789953267326

 برينسيس
أرقام هندّية

9789953267296

 Cars
9789953267302

 Princess
9789953267272

ديزني

السّيارات
9789953269344

 
Learn Your Alphabet – أتعّلم األبجدّية

USD 4.00  - 160 غ - x 21.5  27 سم

برينسيس
9789953269320

48 + 1 صفحة ستيكرز - 

© Disney/Pixar
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أحلى تلوين

32USD 3.00 + 1 صفحة ستيكرز -       - 160 غ - x 22.5 29 سم

ديزني

 Cars
9789953269337

 Princess
9789953269313

 

سندريال
9789953267258

ياسمين
9789953268231

السّيارات
9789953265728

الطائرات
9789953269405

برينسيس
9789953268613

فروزن
9789953269900

تنة ورنة/ديزني فيريز
9786144380567

My Coloring Book 
Princess

80 + 1	صفحة	ستيكرز
19	x	26	سم 

200	غ
9789953265773

USD 3.90

  

© Disney
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16USD 2.20 + 1 صفحة ستيكرز -   - 77 غ - x 20.3  26.8 سم

 Cinderella
9789953269566

 Planes
9789953269399

 Fairies
9786144380550

 Frozen
9789953269894

 Cars
9789953265742

Jasmine
9789953268224

Princess
9789953268620

 
Games & Activities

48USD 4.00 صفحة -   - 77 غ - x 21  28 سم

Princess
9789953266398

 Cars
9789953266381

Brave
9789953266565

Planes
9789953269412

Handy Coloring
 

  

  

Disney/Pixar ©ديزني
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16USD 1.00 صفحة -   - 50 غ - x 16.8  23.8 سم

 

 
ستاندات   ديزني

ستاند ديزني )حجم كبير(
170.5	x	45	x	87	سم

5000000000623
سعة:	300	كتاب

ستاند ديزني )حجم متوّسط(
157	x	45	x	45	سم
5000000000630

سعة:	150	كتاًبا

ستاند ديزني )حجم صغير(
43	x	35.4	x	45	سم

5000000000647
سعة:	100	كتاب

ستاند ديزني »حكايتي الصغيرة«
26	x	15	x	11	سم

سعة:	20	كتاًبا

برايف
9789953266671

بيكسار
9789953266893

السيارات
9789953265704

السيارات 2
9789953266695

برينسيس
9789953265711

برينسيس 2
9789953266688

 ألعب وألون 

ديزني © Disney
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My Tiny Tale – حكايتي الصغيرة

16USD 1.90 صفحة -   - 40 غ - x 14.5  15 سم

سبايدرمان، البداية
9789953266602

سبايدرمان في مواجهة 
قاتل العم بين

9789953266817

Spider-Man, Origins

9789953266787
Spider-Man vs. Uncle 

Ben’s Killer

9789953266824

سبايدرمان في مواجهة 
الدكتور اكتوبوس

9789953266626

سبايدرمان في 
مواجهة غوبلين

9789953266923

Spider-Man vs. 
Dr Octopus

9789953266909

Spider-Man vs. 
 The Green Goblin

9789953266930

سبايدرمان في مواجهة 
السحلّية

9789953266794

سبايدرمان في 
مواجهة ميستيريو

9789953268682

Spider-Man vs.  
The Lizard

9789953266800

Spider-Man vs. 
Mysterio

9789953268699

سبايدرمان في مواجهة 
الرجل الرملي

9789953269702

 سبايدرمان في 
مواجهة إلكتـــرو

9789953269726

Spider-Man vs.  
The Sandman

9789953269696

Spider-Man vs. 
Electro

9789953269719

 

Marvel ©مارفل
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 The Avengers

9789953266701
 Iron Man 3

9789953268705
 Spider-Man

9789953266497
  The Amazing 

Spider-Man

9789953268798

Handy Coloring

16USD 2.20 + 1 صفحة ستيكرز -   - 77 غ - x 20.3  26.8 سم

ثور
9789953269672

 
An Origin Story – البداية

32USD 3.00 صفحة -   - 90 غ - x 18.8  18.8 سم

سبايدرمان
9789953269658

Spider-Man 

9789953269665

أيرون مان، البداية
9789953268644

أيرون مان في 
مواجهة مندارين

9789953268668

Iron Man, Origins

9789953268651
Iron Man vs.

The Mandarin

9789953268675

ثور، البداية
9789953269764

  

  

مارفل © Marvel

 



أحلى تلوين

 

32USD 3.00 + 1 صفحة ستيكرز -   - 160 غ - x 22.5  29 سم

32USD 2.50 + 2 صفحة ستيكرز -   - 130 غ - x 21.5  27 سم

أفنجرز
9789953266718

سبايدرمان
9789953266480

ذا أميزنغ سبايدرمان
9789953268781

أيرون مان
9789953268712

Coloring, Games and Stickers – تلوين، ألعاب وستيكرز

سبايدرمان
9789953266503

ذا أميزنغ سبايدرمان
9789953268736

Spider-Man
9789953266473

The Amazing 
Spider-Man

9789953268743

My Coloring Book
Spider-Man

80 + 2	صفحة	ستيكرز
x 19	26	سم 

200	غ
9789953266466

USD 3.90

 

Marvel ©مارفل
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76
أنشطة

البارعون الصغار
أسئلة وأجوبة

كتّيبات	تثقيفّية،	مروحّية	الشكل،	تثير	الفضول،	وتنّمي	حّب	االكتشاف،	
وتؤّمن	التعّلم،	عن	طريق	اللعب ؛	منشوارت	حّية،	تفاعلّية،	تّتسم	بروح	

التبادل	االجتماعّي ؛	أسئلة	وأجوبة،	ومحتوى	متكّيف	دائًما	مع	عمر	
األوالد ؛	شكل	ممّيز	يجذب	الصغار	ويسّليهم .

 

©

4-5 سنوات
x 6 17.3	سم

126.5	غ	
9789953264974

USD 4.90

7-8 سنوات
x 6 17.3	سم

178.5	غ
9789953265001

USD 6.00

5-6 سنوات
x 6 17.3	سم

126.5	غ
9789953264981

USD 4.90

8-9 سنوات
x 6 17.3	سم

178.5	غ
9789953265018

USD 6.00

6-7 سنوات
x 6 17.3	سم

128.5	غ
9789953264998

USD 4.90

اإلنكليزّية للمبتدئين
x 6 17.3	سم

172.5	غ
9789953265377

USD 6.00

أنشطة
©

Les inc   llab

le
s ®



حقيبتي
منهج الروضات )3-6 سنوات(

بطاقاٌت	للمتعّلم	تتضّمن	مجموعة	نشاطاٍت	وملصقاٍت	إبداعّيٍة:	ُتلّم،	بطريقٍة	
مسّليٍة،	بمختلف	المعلومات	والمفاهيم	الخاّصة	بمنهج	الروضات	من	عمر	3	إلى	6 

 سنوات.	تنّمي	ذكاء	الطفل،	وتقّوي	مهاراته	الفكرّية.	
أرقام	وحروف،	مكان	وزمان،	أشكال	وألوان،	رسم	حّر:	َأربعُة	أبواٍب	ُتسّهل	عملّية	

البحث	واالختيار	في	الكتاب.

 

حقيبتي األولى )3-4 سنوات(
9789953268750

USD 10.00

ف	األرقام	والحروف	بأشكالها،	إنجاز	رسوم	خّطّية،	 تعرُّ
إكمال	كتابة	األرقام	والحروف،	إكمال	سلسلة	أو	مجموعة،	
ف	الدائرة	 العّد	حّتى	7،	التصنيف	من	األصغر	إلى	األكبر.	تعرُّ
والمرّبع	والمستطيل	والمثّلث،	تمييز	األلوان،	المقابلة	بين	
األشكال	واأللوان،	اللهو	بالتماثل	والتوازن.	اكتشاف	التواتر	

الزمنّي،	معرفة	الموضع	في	المكان.

حقيبتي الثانية )4-5 سنوات(
9789953268767

USD 10.00

تعّرف	الحروف	وأشكالها،	كتابة	أرقاٍم	وكلماٍت	بسيطٍة،	
إكمال	سلسلٍة	أو	مجموعٍة،	العّد	حّتى	12،	تمييز	المقادير	

والكّمّيات.	تعّرف	أشكاٍل،	تمييز	األلوان	خالل	لعبة	الفوارق،	
التلوين	تبًعا	لرموز	األلوان.

اكتشاف	الفصوِل	األربعة،	التوّسع	في	معرفة	الموضع	في	
المكان،	إعادة	ترتيب	سياق	قّصٍة.

حقيبتي الثالثة )5-6 سنوات(
9789953268774

USD 10.00

ف	حروٍف	وكلماٍت	بأشكاٍل	خّطّيٍة	مختلفٍة،	التمّرن	 تعرُّ
	ضمن	فاصٍل	محّدٍد،	كتابة	أرقاٍم	وحروٍف	كتابًة	 على	الخطِّ
سريعًة،	تكوين	مجموعاٍت،	إتمام	سلسلٍة،	العّد	حّتى	15،	
تمييز	مقادير	وتسجيلها،	تمييز	أصواٍت.	التلويُن	تبًعا	لرمٍز	

من	سّتة	ألوان.	تمييُز	الكلمات	الداّلة	على	الفصول	األربعة	
وعلى	األّيام	واألشهر،	التوّسع	في	معرفة	الموضع	في	

المكان،	التعيين	على	روزنامة.

أنشطة
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 Let’s read!
باإلنكليزّية والعربّية

قصص	مشّوقة	باإلنكليزّية	للقّراء	الصغار،	ُيتابعونها	في	نصوٍص	
ُموازيٍة	باللغة	العربّية	ليفهموا	تفاصيلها.	لن	يكون	عليهم	أن	يتعّلموا	
	كلمة	يقرؤونها	باإلنكليزّية،	بل	ُيمكنهم	أن	يرّكزوا	في	الكلمات	 كلَّ

والتعابير	التي	ُتهّمهم	وُتفيدهم.	أّما	األسئلة	في	الصفحة	األخيرة،	فهي	
ُتساعدهم	على	امتحان	معلوماتهم.

 

A New World
العالم الجديد 

x 15 21	سم
111.5	غ	

9789953268309
USD 5.50

Danny’s Blog
مدّونة داني
x 15 21	سم
111.5	غ	

9789953268323
USD 5.50

Red Rock
الصخرة الحمراء 

x 15 21	سم
111.5	غ	

              9789953268316
USD 5.50

Where’s Toto?
أين اختفى توتو؟

x 15 21	سم
111.5	غ	

9789953268330
USD 5.50

هاشيت أنطوان
بناية فورست 965، الطابق الخامس - حرج تابت، الطريق العام - سن الفيل، بيروت - لبنان

info@hachette-antoine.com  ،+961 1 510 501 :هاتف: 513 483 1 961+، فاكس
F: www.facebook.com/HachetteAntoine - T: twitter.com/HachetteAntoine

Let’s Read! is a series of bilingual storybooks for children who 
are independent readers. Children will enjoy exploring their 
‘new’ language with these original, exciting and varied stories. 
The parallel text, pictures and speech bubbles provide a child-
friendly bridge to reading – and speaking – in another language.

قصص مشّوقة باإلنكليزيّة للقّراء الصغار، ُيتابعونها في نصوٍص ُموازيٍة 

باللغة العربيّة ليفهموا تفاصيلها.

لن يكون عليهم أن يتعّلموا كلَّ كلمة يقرؤونها باإلنكليزيّة، بل ُيمكنهم 

أن يرّكزوا في الكلمات والتعابير التي ُتهّمهم وُتفيدهم. 

أّما األسئلة في الصفحة األخيرة، فهي ُتساعدهم على امتحان 

معلوماتهم.

النوع: قصص للمطالعة مع

         استثمار تربوّي

اللغة: إنكليزيّة-عربيّة

الغالف: عادّي

القياس: 21x15 سم

الوزن: 111.5 غ

عدد الصفحات: 32

ر.د.م.ك:   

 

الطبعة / السنة: األولى / 2014

السعر: 5.5  د.أ.

LET’S READ!
in English and Arabic -  باإلنكليزيّة والعربّية 

قرص مدمج

BILINGUAL 
STORIES 

 قصص ثنائّية
اللغة

9789953268316

9789953268309
9789953268323

9789953268330

      مع قرص مدمج
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Let’s read!
In French and English

Let’s	Read!	is	a	series	of	bilingual	storybooks	for	children	who	
are	independent	readers.	Children	will	enjoy	exploring	their	‘new’	
language	with	these	original,	exciting	and	varied	stories.	The	parallel	
text,	pictures	and	speech	bubbles	provide	a	childfriendly	bridge	to	
reading	–	and	speaking	–	in	another	language.

La course de chars
The Chariot Race

x 15 21	سم
111.5	غ	

9789953268279
USD 5.50

  L’étranger dans la neige
Stranger in the Snow

x 15 21	سم
111.5	غ	

9789953268293
USD 5.50

 

 Les jumeaux à travers le
temps / The Time Twins

x 15 21	سم
111.5	غ	

9789953268262
USD 5.50

Tina, la détective
Tina, the Detective

x 15 21	سم
111.5	غ	

9789953268286
USD 5.50

هاشيت أنطوان
بناية فورست 965، الطابق الخامس - حرج تابت، الطريق العام - سن الفيل، بيروت - لبنان

info@hachette-antoine.com  ،+961 1 510 501 :هاتف: 513 483 1 961+، فاكس
F: www.facebook.com/HachetteAntoine - T: twitter.com/HachetteAntoine

Let’s Read! is a series of bilingual storybooks for children who 
are independent readers. Children will enjoy exploring their 
‘new’ language with these original, exciting and varied stories. 
The parallel text, pictures and speech bubbles provide a child-
friendly bridge to reading – and speaking – in another language.

قصص مشّوقة باإلنكليزيّة للقّراء الصغار، ُيتابعونها في نصوٍص ُموازيٍة 

باللغة العربيّة ليفهموا تفاصيلها.

لن يكون عليهم أن يتعّلموا كلَّ كلمة يقرؤونها باإلنكليزيّة، بل ُيمكنهم 

أن يرّكزوا في الكلمات والتعابير التي ُتهّمهم وُتفيدهم. 

أّما األسئلة في الصفحة األخيرة، فهي ُتساعدهم على امتحان 

معلوماتهم.

النوع: قصص للمطالعة مع

         استثمار تربوّي

اللغة: إنكليزيّة-عربيّة

الغالف: عادّي

القياس: 21x15 سم

الوزن: 111.5 غ

عدد الصفحات: 32

ر.د.م.ك:   

 

الطبعة / السنة: األولى / 2014

السعر: 5.5  د.أ.

LET’S READ!
in English and Arabic -  باإلنكليزيّة والعربّية 

قرص مدمج

BILINGUAL 
STORIES 

 قصص ثنائّية
اللغة

9789953268316

9789953268309
9789953268323

9789953268330

   
   

   
  w

ith CD audio      

  New

قصص	للمطالعة	مع	استثمار	تربوّي
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اآلبار المسحورة 
جوزفين	مسعود

64	صفحة
x 16 23	سم 

134.5	غ
9789953263236

 USD 4.50 

أين العروس؟ 
جوزفين	مسعود

80	صفحة
x 16 23	سم 

162.5	غ
9789953263229

  USD 5.50

جوهرة الجواهر 
جوزفين	مسعود

80	صفحة
x 16 23	سم 

158.5	غ
9789953263212

  USD 5.50

َنهُرنا الصغير
جوزفين	مسعود

72	صفحة
x 16 23	سم 

151.5	غ
9789953263182

USD 4.50

سلسلة بيت الحكمة
إبتداًء من 6 سنوات

مجموعة	جديدة	من	قصص	بيت	الحكمة	المكتوبة	لتناسب	الفئات	العمرّية	من	ست	سنوات	فما	فوق.	
هذه	الكتب	األنيقة	اإلخراج	تشّكل	مصدر	غًنى	لفكر	الطالب	وترافقه	في	مسيرته،	منذ	سنواته	الدراسّية	

األولى،	حّتى	يصبح	قادًرا	أن	يستمتع	منفرًدا	بمغامرة	القراءة.	

 

الحصان الغيمة
 الياس	زغيب

48	صفحة
x 18.5 18	سم 

137	غ
9789953265025

  USD 4.00

سّيارة في العاصفة 
 الياس	زغيب
48	صفحة

x 18.5 18	سم 
137	غ

9789953265049
 USD 4.00

الخّياط مسعود
الياس	زغيب

48	صفحة
x 18.5 18	سم 

137	غ
9789953265032

  USD 4.00

إبتداًء من 8 سنوات
ف،	كتبها	أدباء	وُمرّبون	مارسوا	التعليم،	فخِبروا	طبيعة	 ق	وتسّلي	وتثقِّ قصص	وأساطير	قصيرة	تشوِّ
الطفل	والولد،	ووقفوا	على	حاجاتهما	الفكرّية	والنفسّية،	فلّبوها	بالكتاب	الواضح	بمعانيه،	الجميل	

	بألفاظه	التي	ُضبَطت	بالحركات	ضبًطا	كاماًل	وُشرَحت	شرًحا	يسيًرا	وافًيا. بأسلوبه،	الغنيِّ

صديق الثعلب
حسن	عبد	الّله

48	صفحة
x 18.5 18	سم 

137	غ
9789953265063

  USD 4.00

  

قصص	للمطالعة	مع	استثمار	تربوّي
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عرفان المخلص 
جوزفين	مسعود

32	صفحة
x 16 23	سم 

96.5	غ
9789953733548

USD 3.33

أبو الخيمة الزرقاء
جوزفين	وأنطوان	مسعود

48	صفحة
x 16 23	سم 

110.5	غ
9789953733593

USD 4.50

نور النهار
روز	غرّيب

104	صفحات
x 16 23	سم 

209	غ
9789953263199

USD 5.50

عين القمر 
جوزفين	مسعود

32	صفحة
x 16 23	سم 

98	غ
9789953733555

USD 3.33

انتصار الكرم 
جوزفين	مسعود

56	صفحة
x 16 23	سم 

123.5	غ
9789953733609

USD 4.50

وضحكت األشجار 
جوزفين	مسعود

32	صفحة
x 16 23	سم 

96	غ
9789953733562

USD 3.33

النجمتان 
روز	غرّيب

88	صفحة
x 16 23	سم 

182.5	غ
9789953733623

USD 5.50

بابا مبروك 
رشاد	دارغوث

72	صفحة
x 16 23	سم 

155.5	غ
9789953733586

USD 4.50

يا بّياع السمسمّية 
جوزفين	وأنطوان	مسعود

48	صفحة
x 16 23	سم 

109.5	غ
9789953733579

USD 4.50

النسر الكريم
أنطوان	مسعود

96	صفحة
x 16 23	سم 

196.5	غ
9789953733616

USD 5.50

الطائر والبحر
جوزفين	مسعود

32	صفحة
x 16 23	سم 

97.5	غ
9789953733531

USD 3.33
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إبتداًء من 12 سنة 
نخبة	من	قصص	الحياة	أبدعتها	أقالم	طائفة	من	األدباء	ذوي	الدراية	والتحقيق،	تحمل	أروع	المشاهد	من	
ماضي	اإلنسان	وحاضره،	بين	واقعّي	وخيالّي،	في	إطار	من	صفاء	الفكرة،	ونبل	العاطفة	وسعة	الخيال،	
وفصاحة	اللفظة،	وبالغة	الجملة،	وسالسة	الديباجة،	وأناقة	اإلخراج.	مضبوطة	الشكل،	موفورة	الشرح.

من أجل عينيها
ميخائيل	خوري

80	صفحة
x 13 19.5	سم 

97	غ
9789953263250

  USD 4.70

النار الخفّية
روز	غرّيب

144	صفحة
x 13 19.5	سم 

156.5	غ
9789953263298

  USD 5.00

يوم عاد أبي 
رشاد	دارغوث

144	صفحة
x 13 19.5	سم 

155.5	غ
9789953263311

  USD 5.00

ملح ودموع 
أنطوان	مسعود

144	صفحة
x 13 19.5	سم 

156.5	غ
9789953263304

  USD 5.00

الحّب والربيع
ميخائيل	خوري

96	صفحة
x 13 19.5	سم 

109	غ
9789953263267

  USD 4.70

الشريط المخملّي 
جوزفين	مسعود

112	صفحة
x 13 19.5	سم 

127.5	غ
9789953263281

 USD 4.70

جلجامش
توما	الخوري

184	صفحة
x 13 19.5	سم 

197.5	غ
9789953263205

USD 5.50

رايُة النصِر
نورمان	دياب

94	صفحة
x 13 19.5	سم 

114	غ
9789953265056

USD 4.70

قصص	للمطالعة	مع	استثمار	تربوّي
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صندوق أّم محفوظ 
روز	غرّيب

152	صفحة
x 13 19.5	سم 

171	غ
9789953733661

USD 5.00

عازفة الكمان 
صموئيل	عبد	الشهيد

136	صفحة
x 13 19.5	سم 

151	غ
9789953263243

USD 5.00

عنب تشرين 
إدوار	أمين	البستاني

128	صفحة
x 13 19.5	سم 

141.5	غ
9789953733715

USD 5.00

غرباء 
منصور	عيد

136	صفحة
x 13 19.5	سم 

155.5	غ
9789953733746

USD 5.00

كوب من العصير
جوزفين	مسعود

84	صفحة
x 13 19.5	سم 

102	غ
9789953733678

USD 4.70

المنّجم عصفور 
روز	غرّيب

120	صفحة
x 13 19.5	سم 

137	غ
9789953733708

USD 4.70

وطلع الصباح 
جوزفين	مسعود

120	صفحة
x 13 19.5	سم 

135.5	غ
9789953733692

USD 4.70

يوم غضبت صور 
نضال	أبو	حبيب

176	صفحة
x 13 19.5	سم 

195.5	غ
9789953733739

USD 5.50

جزيرة الوهم
إملي	نصرالّله

144	صفحة
x 13 19.5	سم 

163.5	غ
9789953733722

USD 5.00

أسطورة البحر 
أنطوان	مسعود

120	صفحة
x 13 19.5	سم 

139.5	غ
9789953733685

USD 4.70

جّدتي 
جبران	مسعود

176	صفحة
x 13 19.5	سم 

200	غ
9789953733753

USD 5.00

 

األنامل السحرّية 
جوزفين	مسعود

96	صفحة
x 13 19.5	سم

109.5	غ
9789953263274

 USD 4.70 

قصص	للمطالعة	مع	استثمار	تربوّي
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39 100 صلصة للمعكرونة  
 100 وسيلة بسيطة لمنع

43  األلزهايمر والخرف  
41 30 وصفة بالنوتيال 
44 Apple من الداخل 
24 اآلباء والبنون  
80 اآلبار المسحورة  
19 إبتسامات ودموع  
27 أبجدية الياسمين  
25 أبعد من موسكو ومن واشنطن  
81 أبو الخيمة الزرقاء 
25 أبو بطّة  
16 األجنحة المتكّسرة  
25 أحاديث مع الصحافة  
26 أحّبك... أحّبك والبقية تأتي  
15 أحسن أّيامك سماع كالمك  
27 أحلى قصائدي  
38 األرّز والريزوّتو  
16 األرواح المتمّردة  
53 أريد عشائي! 
53 أريد ماما!   
50 األسد جابر  
83 أسطورة البحر  
15 إسمع يا رضا  
5 األسَود يليق بكِ 

26 أأشعار خارجة على القانون 
27 أشعار مجنونة  
6 أشنار 

26 أشھد أن ال امرأة إال أنت  
27 إضاءات  
38 أطباق من المغرب العربّي  
38 أطيب الحلى والحلويات 
15 إقعد أعوج وأحكي جالس  
22 اإلقالع عكس الزمن  
24 أكابر  
59 آكل كما أشاء  
58 األلباطروس طائر الجزيرة 

16 آلهة األرض  
60 األميرة وبنت الريح 
27 أنا رجل واحد وأنت قبيلة من النساء  
10 أنا سارة، سارة أنا  
83 األنامل السحرّية  
27 أنت لي  
81 انتصار الكرم  
52 اآلنسة إشراقة 
52 اآلنسة أميرة  
52 اآلنسة ثرثرة  
52 اآلنسة حّشورة  
52 اآلنسة خّجولة 
52 اآلنسة روعاء  
52 اآلنسة ضّحوكة 
52 اآلنسة مشاكل  
52 اآلنسة نجمة  
28 إنّي اختزلتك آدماً 

9 أنين الغضب  
32 أهّم التواريخ في الحضارة اإلسالمية  
25 األوثان 
27 األوراق السرية لعاشق قرمطي  
78 أين اختفى توتو؟ 
80 أين العروس؟  
25 أّيوب  
81 بابا مبروك  
55 بادنغتن - قّصة الدّب القادم من البيرو  
55 بادنغتن في الحديقة  
55 بادنغتن في المهرجان  
55 بادنغتن ومفاجأة عيد الميالد 
22 الباهرة  
59 البحر الصغير 
57 بحّق الّدجاج، ُسرَقت الّشمس!  
16 البدائع والطرائف  
61 البراكين والزالزل  
38 البسكويت، سريع وسهل  
39 بسيط وصّحي  
38 البطاطس  
50 بطّوط الّصغير  
30 بالد الشام في العصور اإلسالمّية األولى  
50 البندا الصغير  
24 البيادر  
12 بيت الحرير  
30 بيت بمنازل كثيرة  
32 تاريخ الشعوب العربية  
16 التائه  
47 تذّكر قواعد اللغة العربّية  
13 تذّكرني   

فهرس 
العناوين
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35 حقائق لبنانية - 3 أجزاء  
77 حقيبتي األولى )3-4 سنوات( 
77 حقيبتي الثالثة )5-6 سنوات( 
77 حقيبتي الثانية )4-5 سنوات( 
15 حكايات أدبية من الذاكرة الشعبية 
14 حكي قرايا وحكي سرايا  
38 الحمية المدهشة في 3 أسابيع   
14 حيص بيص  
22 خبزنا اليومّي  
50 الخروف نطّاط  
35 خفّي في السكون  
18 خليل تقي الدين األعمال الكاملة 
27 خمسون عاًما في مديح النساء  
80 الخّياط مسعود 
50 دبدوب  
57 الّدجيجة التي أرادت أن ترى البحر  
24 دروب 
39 دروس في المطبخ الصيني  
39 دروس في المطبخ الهندّي  
43 الدليل الكامل لخصوبة المرأة 

 الدليل المصّور لرجل األعمال
44  باإلنكلزية والعربية 

 الدليل المصّور لرجل األعمال 
44 بالفرنسية و العربية 
27 دمشق نزار قباني  
16 دمعة وابتسامة  
42 الدواء منك وفيك! 
61 الديناصورات  
4 ذاكرة الجسد 

82 رايُة النصرِ 
19 رجوع الموجة  

 الرّحالون العرب وحضارة الغرب
33  في النهضة العربية الحديثة 
11 رحلة األرواح 
12 رسالة من شبح   
27 الرسم بالكلمات  
16 رمل وزبد  
22 الرهينة  
11 رواية أوكسفورد  
22 رياح جنوبّية  
50 الزرافة زافا  
16 السابق  
54 الساحرة مأنوفة 
25 سبعون 

7 سكايبينغ 
15 سالم الراسي - األعمال الكاملة 
39 سلطة لكّل يوم  

27 تزّوجتك أيتھا الحرية  
51 تشوبي غاضب  
51 تشوبي ال يريد أن ينام  
51 تشوبي ال يعير ألعابه   
51 تشوبي مريض  
51 تشوبي يأكل كثيًرا   
51 تشوبي يحتفل  بعيد ميالده  
51 تشوبي يذهب إلى المدرسة 
51 تشوبي يركب الدّراجة  
51 تشوبي يريد أن يشاهد الّتلفزيون 
51 تشوبي يسبح 
51 تشوبي يستخدم الّنونو  
51 تشوبي يضّيع دبدوب 
51 تشوبي يضيع في الّسوبرماركت   
51 تشوبي يعزف الموسيقى 
51 تشوبي ُيغضب بابا وماما 
51 تشوبي يفرح بأخته الجديدة 
47 تعّلم اإلنكليزّية  
22 تلك الّذكريات  
27 تنويعات نزارّية  
50 الثعلب نسيم  
15 ثمانون  
35 ثمن السلم 
17 جبران خليل جبران - األعمال العربية  

 جبران خليل جبران - األعمال الكاملة 
17 باللغتين العربية واإلنكليزية  
25 جبران خليل جبران 
83 جّدتي  
35 الجدران ال تصنع سجًنا  
23 جزيرة الوهم  
83 جزيرة الوهم 
82 جلجامش 
22 الجمر الغافي  

 جند الخليفة: تاريخ عاملة حّتى نهاية
33  العهد األموي  
11 جنود ساالمينا  
15 جود من الموجود  
80 جوهرة الجواهر  
26 الحّب ال يقف على الضوء األحمر  
82 الحّب والربيع 
15 الحبل على الجرار  
26 حبيبتي  
16 حديقة النبي  
56 الحصان األسطورّي 
80 الحصان الغيمة 
58 حصاني حّبوب  

7 حقائب الذاكرة   
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81 عرفان المخلص  
18 عشر قصص من صميم الحياة  
8 العشيق الفلسطينّي  

27 العصافير ال تطلب تأشيرة دخول  
35 علي بّزي شاهد على عصر 
83 عنب تشرين  
16 العواصف  
81 عين القمر  
58 غابة الموسيقى  
19 غاية الحياة  
83 غرباء  
24 الغربال  
13 غريب بالمرصاد   
50 الفأرة الصغيرة  
58 فأرة في الصّف  
56 الفارس الغامض  
56 الفايكينغ ووحش البحر 

8 فرس العائلة 
61 الفضاء  
20 الفضيلة  
32 الفكر العربي في عصر النهضة  
4 فوضى الحواس 

23 في البال  
14 في الزوايا خبايا  
25 في الغربال الجديد 
20 في سبيل التاج  
24 في مهّب الريح  
39 الفيليه في نصف ساعة  
15 قال المثل  
26 قالت لَي السمراء  

 قاموس أكسفورد البصرّي لألطفال 
46 )إنكليزي – عربي( 

 قاموس أكسفورد البصرّي لألطفال 
46 )فرنسي – عربي( 
27 قاموس العاشقين  
47 قاموس داغر )فرنسي-عربي(  
46 قاموس الروس للمبتدئين 
47 قاموسي األّول بالّصور 
48 قانون العقوبات 
48 قانون الموجبات والعقود  

8 القدس وحدها هناك  
27 قصائد  
27 قصائد مغضوب عليھا  
27 قّصتي مع الشعر  
27 قصيدة بلقيس  
59 قصيدة، منحوتة سلوى روضة شقير 
29 قفص 

34 سمير جعجع يروي... 
50 سميرة الّسمكة الّصغيرة  
54 سنة حلوة يا مأنوفة! 
19 سوانح فتاة  
80 سّيارة في العاصفة 
27 سيبقى الحب سيدي  
52 السّيد دغداغ 
52 السّيد سعيد 
52 السّيد طويل  
52 السّيد قاّلب  
52 السّيد مثالي  
52 السّيد مصادم  
52 السّيد مقتوي 
15 السيرة والمسيرة  
6  سيقان ملتوية 

20 الشاعر  
11 الشتاء في ليشبونة  
22 شجرة الدفلى  
82 الشريط المخملّي  
27 الشعر قنديل أخضر  
39 الشوكوالتة  
27 شيٌء من النثر  
14 شيح بريح  
9 صانع األلعاب 

59 الصبي الذي محا الشمس 
40 صحتين وهنا 
78 الصخرة الحمراء  
80 صديق الثعلب 
83 صندوق أّم محفوظ  
27 صھيل أحزاني  
24 صوت العالم  
50 الضفدع الّصغير  
23 الطاحونة الضائعة  
6 طائر الصدى 

81 الطائر والبحر 
39 الطعام النباتّي  
39 طعام صّحي لطفل قوّي  
42 طفلك قبل السادسة: السنوات المصيرية 
27 طفولة نھد  
61 الطقس المتطّرف  
59 طونينو الخفّي   
21 طيور أيلول  
19 ظلمات وأشّعة  
4 عابر سرير 

83 عازفة الكمان  
78 العالم الجديد  
16 عرائس المروج  
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4 قلوبهم معنا وقنابلهم علينا  
6 قليٌل من الموت 

57 قّن على األرض وقّن في الّنجوم  
15 القيل والقال والنظر في عقول الرجال  
25 كان ما كان  
13 كأنّك ال تراها   
27 الكبريت في يدي ودويالتكم من ورق  
26 كتاب الحّب  
19 كتابات منسية  
27 الكتابة عمل إنقالبي  
33 كذبة السامية وحقيقة الفينيقية  
24 كرم على درب  

8 كّل عام وأنَت حّبي الضائع 
26 كل عام وأنت حبيبتي  
38 كالسيكّيات المطبخ  
50 الكلب كوكي  

9 كلمات مختارة   
47 كلماتي األولى بالّصور  
56 كنز القراصنة  
83 كوب من العصير 

 كيف أقول ال لآلخرين ونعم لذاتي - 
43 السبيل إلى حياة هنيئة  
27 ال   
53 ال أريد أن أذهب إلى المشفى!  
53 ال أريد أن أنام!  
58 ال شيء  
27 ال غالب إال الحب  
33 لبنان في مراحل تاريخه الموجزة  
27 لعبت بإتقان وھا ھي مفاتيحي  
56 لغز المومياء  
25 لقاء  
23 الليالي الغجرية  
14 لئال تضيع  
23 ما حدث في جزر تامايا  
27 ما هو الشعر  
20 ماجدولين  
44 ماجيستير إدارة األعمال في 80 دقيقة  
40 مأكول الهنا 
56 الماموثة المنقذة 
54 مأنوفة والبساط الطائر 
54 مأنوفة واليقطينة العمالقة 

7 مجانين بيت لحم  
20 المجموعة الكاملة 
16 المجنون  
23 محطّات الّرحيل  
78 مدّونة داني 

8 مدينة الخسارات والرغبة  

56 مدينة تحت الرماد 
24 مذّكرات األرقش  
27 المرأة في ِشعري وفي حياتي  
25 المراحل  
24 مرداد  
19 المساواة  
61 مصر القديمة  
11 مصير األرواح 
39 مطبخ الصغار  
13 مطلوب فتاة تهوى الموسيقى، تهوى الرقص 
56 مغامرة في األمازون   
48 مفردات اللغة القانونّية  
82 ملح ودموع  
10 ملف شتاين 
56 الملك التّنين 
82 من أجل عينيها 
27 من أوراقي المجھولة  
21 من حصاد األّيام 
15 من كّل وادي عصا  
44 من هم العصاميون وهل أنت منهم؟ 
24 من وحي المسيح  
83 المنّجم عصفور  
10 منصب شاغر  
56 مهّمة على سطح القمر  
16 المواكب  
16 الموسيقى  
17 المؤلّفات اإلنكليزية المترجمة 
26 مئة رسالة حب  
41 ميني شوكوالتة  
41 ميني كيك مالحة  
41 ميني مافن  
82 النار الخفّية 
15 الناس أجناس  
14 الناس بالناس  
16 النبي  
81 النجمتان  
25 نجوى الغروب  
12 نداء الكوكو 
28 نزار قّباني - األعمال السياسّية الكاملة  
28 نزار قّباني - األعمال الشعرّية الكاملة 
28 نزار قّباني - األعمال النثرّية الكاملة 
81 النسر الكريم 

5  com نسيان
 النظام الغذائي الصحيح

43  للوقاية من السرطان  
42 نظام حمية 2/5 
42 نظام حمية دوكان  
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20 النظرات 
80 نَهُرنا الصغير 
81 نور النهار 
24 النور والديجور  
50 الهّرة كاتي  
27 هكذا أكتب تاريخ النساء  
25 همس الجفون  
21 همسات  
24 هوامش  
56 وادي الديناصورات  
27 والكلمات تعرف الغضب 
58 وحده في الغابة 
19 وردة اليازجي  
81 وضحكت األشجار  
83 وطلع الصباح  
34 وطني دائماً على حق 
25 ومضات  
24 يا ابن آدم  
81 يا بّياع السمسمّية  
15 يا جبل ما يهّزك ريح  
16 يسوع ابن اإلنسان  
23 الينبوع  
25 اليوم األخير  
82 يوم عاد أبي  
83 يوم غضبت صور  
57 يوم يأتي أخي  
27 يوميات امرأة  
21 يومّيات هّر  

A New World 78
Best Recipes Marlene’s from  

East and West  40
Code des obligations et des contrats 48
Code pénal 48
La course de chars  79
La cuisine libanaise familiale 40
Danny’s Blog 78
L’étranger dans la neige 79
Gibran Khalil Gibran –  

The Complete Works 17
Histoire du Liban du XVIIe siècle  

à nos jours 31
Les jumeaux à travers le temps 79
Larousse des débutants 46
Lebanese Home Cooking Made Easy 40
Lexique des termes juridiques 40
Une Maison aux nombreuses  

demeures 31
Le Prophète 17
Red Rock 78
Stranger in the Snow 79
The Bible Came from Arabia 31
The Chariot Race 79
The Forerunner 17
The Madman 17
The Time Twins 79
Tina, la détective 79
Tina, the Detective 79
Where’s Toto ? 78
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الخوري، توما  82
خوري، ميخائيل  82

الخولي، كمال  47
خّياط، البروفسور دافيد  43

د

دارغوث، رشاد  81، 82
داستي، فلورنس  44

داغر، يوسف أسعد  47
داودن، أنجيال  42 

دودسون، الدكتور فيتزهيو  42
دوكان، الدكتور بيار  42 

دياب، نورمان  82
ديب، فرج الله صالح  33، 34

ر

الراسي، سالم  14، 15، 16
الراسي، صونيا فرنجّية  34، 35

روداري، جيانّي  59، 60
روس، توني  53، 54
رولينغ، ج.ك.   10
ريحان، محّمد  33

ريفز، ريتشارد 44، 46، 47

ز

زغيب، الياس  58، 59 ،80
زياده، مي  19، 20

زيتون، مناف  6

س

سالدمان، فريديريك  42

ش

الشعشاع، سهام  28 
شقير، محمود  8، 9
شمعون، ترايسي  35

ص

الصعيدي، عايدة سميح  44
صفير، هنري  6، 7

الصليبي، كمال  30، 31، 32

ا

أبي فاضل، وهيب  33
أوزبورن، ماري بوب  56، 57

ب

الباشا، محّمد خليل  47
براين، كايت  42، 43

برنار، برونو  44
البستاني، إدوار أمين  83 

بلوك، أرتور  35
بول، كوركي  54، 55
بوند، مايكل  55، 56

ت

تقي الدين، خليل  18، 19
توماس، فاليري 54، 55

ج

جبران، جبران خليل  16، 17
جوليبوا، كريستيان  57، 58

جيابيزي، جويل  35

ح

الحاج، الشيف أنطوان  40
حبيب، نضال أبو  83

حّداد، جمانة  29
حوراني، ألبرت  32، 33

الحوراني، عصام  35

خ

الخوري، الشيخ بشارة  35

فهرس 
المؤّلفين
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ط

طالب، غيداء  8

ع

عبد الشهيد، صموئيل  83
عبد الّله، حسن  80

عسيلي، نهاد  40
علم الدين، ربيع  10، 11

عنيد، ندى  34
العويط، عقل  7

عيد، منصور  83
العيسة، أسامة  7

غ

غالبريث، روبرت  12
غرّيب، روز  81، 82 ،83

غريغ، ستايسي  60

ف

فارس، نبيلة  9

ق

قّباني، نزار  26، 27، 28
قطان، شربل  7، 8، 59

قهوجي، بسام  59

ك

كاربر، جين  43
كالرك، ماري هيغينز  13، 14

كوبن، هارالن  12
كوزما، الدكتورة هيام  43

ل

الشينسكي، آدم  44 
ليوب، خوسيه كارلوس  10

م

مارياس، خافيير  11
مانتران، روبير  32

محسن، أحمد  9
مستغانمي، أحالم  4، 5، 6

مسعود، أنطوان  81، 82، 83
مسعود، جبران  9، 83

مسعود، جوزفين  80، 81، 82، 83
المنفلوطي، مصطفى لطفي  20، 21

مولينا، أنطونيو مونيوز  11، 12

ن

نجار، ريم صايغ  59
نصرالله، إملي  21، 22، 23، 83

نصيب، سليم  8
نعيمه، ميخائيل  24، 25، 26

نوفل، سامي  47
نيل، جون  44، 46، 47

نيوتن، مايكل  11

ه

هارغريفز، روجر  52، 53
هاينريش، كريستيان  57، 58

هوروفيتز، أنطوني  12، 13

ي

يارد، نازك سابا  33
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نصيب، سليم  8
نعيمه، ميخائيل  24، 25، 26

نوفل، سامي  47
نيل، جون  44، 46، 47

نيوتن، مايكل  11

ه

هارغريفز، روجر  52، 53
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هوروفيتز، أنطوني  12، 13

ي

يارد، نازك سابا  33
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اإلدارة 

بناية	فورست	965	-	الطابق	الخامس
سّن	الفيل	–	حرش	تابت	-	لبنان
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قسم التوزيع 
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مدير	تجارّي
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