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’المطالعة لذيذة كاللعب‘

عام 2012، انطلقنا في ’الساقي لألطفال والشبان‘ 
العمرية.  الفئة  هذه  إلى  التوّجه  بأهّمية  منا  إيماناً 
وقد آثرنا أن نقّدم قصصاً باللغة العربية بأسلوب 
األطفال  احتياجات  يناسب  وجذاب  معاصر 

والشبان وتطلعاتهم.
لذيذة  الطفل  لدى  المطالعة  تكون  أن  هدفنا 
كما  بالقراءة  ويتعّلم  يستمتع  وأن  كاللعب، 

يستمتع ويتعّلم باللعب. 
فازت ’الساقي لألطفال والشبان‘ بجوائز محلية 
شرف  لوائح  على  كتبها  بعض  درج 

ُ
أ كما  وعالمية، 

عالمية.

المحتويات 

2 إصدارات جديدة    

9 إصدارات سابقة    



�ة��إ��ارات ج 3-1
سنوات

2

سن ن س

ا و س

وس ا ا سو

س 22 23
$7 16

978-614-03-2129-8

بابا يساعُد التمساَح تم تم على تنظيِف أسنانِه.

وسيم يراقُب ويضحُك: ’أنا أيًضا أريُد‘.
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�ة��3-5إ��ارات ج
سنوات

تَثاَءبَْت ُذبابَتي مثَل أيب. 

تَثاَءْبُت ِمثَل ُذبابَتي.

ثاُؤِب،  يف بَْيتي الكل£ ُيصابوَن بِعدوى الت�

والحق£ على أيب...

ا

س 28 23
$8 24

978-614-425-952-8

سو
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�ة��إ��ارات ج 7-5
سنوات

و

مازن يحب£ مرافقَة المرضى لِتخفيِف أوجاعِهْم 

أْن  يحلُم  يكبُر،  ِعندما  راحتِهْم.  على  هرِ  والس�

يكوَن ُممر°ًضا.

س

س 25 21
$8 24

978-614-03-2047-5

ا ا سو
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9-7
سنوات

�ة��إ��ارات ج

ـِت الورَقُة الَبيضاُء بِالُحزِن لِبقائِها َوحيدًة  أحس�

َل إحساُسها ِعندما  فارِغًة. لكْن ُسرعاَن ما تبد�

َوترُسُم  الّنائَِم  القلَم  توِقُظ  الكاتِب  يَد  رأْت 

ُحروًفا َوكلِماٍت على بَياِضها. 

ُترى، ماذا يكتُب؟

س 28 23
$9 24

978-614-03-2103-8

و سو
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9-7
سنوات

�ة��إ��ارات ج

يف كل° مّرٍة أشتاُق فيها ِأليب، تَختفي بَسمتي 

ما  ُسرعاَن  لكن�ها  َوتطيُر  تَبتِعُد  َوجهي،  عْن 

تعوُد.

ُترى، أيَن تَخَتِبُئ؟

ن

س 27 21
$9 24

978-614-03-2105-2

و وس سو

ا ا س ا
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�ة��9-11إ��ارات ج
سن

يف  لِلمشاركَِة  كاديميا  أ مدرسُة  تستِعد£ 

إىل  بِرحلٍة  َوالَفوزِ  ِة  الَعربي� الل£غِة  ُمنافساِت 

أن�  يَبدو  لكْن  األسطوري°.  ’فورتنايت‘  نادي 

ٍس لِسبٍب َمجهوٍل َوغامٍض،  ياسر غيُر ُمتحم°

. ف° ما ُيسب°ُب له ُمشكالٍت مَع ُزمالئِِه يف الص�

اّلذي  ر�  الس° وسامي  تيم  سَيكتِشُف  َهل 

ِمْن  فارس  سيتمك�ُن  َوهْل  ياسر؟  ُيخفيِه 

ُمساعدتِهما على فك° الل£غزِ؟

س ا

س 20 13
$8 160

978-614-03-2140-3

و ن سو
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�ة��إ��ارات ج +13

ا

س 21 13.5
$10 232

978-614-03-2130-4

ها، ُتقر°ُر ميال  بعَد حادثٍة ُمؤلمٍة مَع ُزمالِء َصف°

َر صورتَها يف ُعيوِن اآلخريَن، مْن دوِن  أْن ُتغي°

أْن تَِعَي ُخطورَة ما سَتفعُلُه.

روايـةٌ تعالُج ُمشكلَة األنوريكسيا، االضطراِب 

الِغــذائـِي° اّلذي تَـنــُتـُج عـنـُه ُمشكــالٌت ِصــحــّيــَةٌ 

ونفسي°ةٌ خطيَرةٌ.
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3-1
سنوات

���إ��ارات �ا

نس س
ا و اس و س

وس ا ا وسسو ا ا سو

س 22 23
$7 16

978-614-425-722-7

س 22 23
$7 16

978-614-425-725-8

أْن يمشَي وحَدُه... وهذا ليَس  يتعل�ُم وسيم 

َسهًال!

’الَيوَم، َسيناُم وسيم َوحَدُه ... يف ُغرفِتِه، وليَس 

يف ُغرفِة ماما وبابا...‘. َهْل َسيتمك�ُن ِمَن الن�وِم، 

يا ُترى؟
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3-1
سنوات

���إ��ارات �ا

س

وس ا ا سو
ا و س

س 22 23
$7 16

978-614-425-724-1

س
ا و س

وس ا ا سو

س 22 23
$7 16

978-614-425-723-4

ما  لكْن   ! سَيستِحم£ ووسيم  جاهزٌ  شيٍء  كل£ 

اّلذي سيحدُث لِماما وبابا؟

ُيحاوُل وسيم أْن يأكَل وحَده مثَل ماما وبابا... 

ماذا سيحدُث مَعُه؟
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3-1
سنوات

���إ��ارات �ا

س ا س
ا و س ا و س

س 22 23
$7 16

978-614-425-885-9

س 22 23
$7 16

978-614-425-886-6

وس ا ا سو وس ا ا سو

... لكْن، َما رأُي  يَُظن£ وسيم أَن� ُكل� شيٍء ُلعبةٌ

ماما وبابا؟

على  َواألوساَخ  األوراَق  وسيم  يَرمي  دائًِما 

األرِض... ماذا َستفَعُل ماما؟



���إ��ارات �ا

12

5-3
سنوات

و

الَحيواناِت  أشكاُل  تُكْن  لْم  الز�ماِن،  قديِم  يف 

كما ِهَي اليوَم. لْم يَُكِن األَسُد يَزأُر، والفيُل... لم 

يُكْن َلُه ُخرطوٌم! اقرأْ ولو°ْن قصَص الَحيواناِت 

لِتعرَِف لَِم تَغي�رْت.

و و

س 29.7 21
$3 24

978-1-85516-889-3

ا ا

كبيرٌ وصغيرٌ، قصيرٌ وطويٌل... تعر�ْف إىل جميِع 

الحيواناِت الُمختلفِة يف ِحكاياِت تينغا تينغا.

لِة  ُعد� حّتى الر�قِم عشرة َمَع َحيواناتَِك الُمفض�

مْن ِحكاياِت تينغا تينغا.

ن 3 2 1
و وو و

ن س 17 17
$7 16

978-1-85516-890-9

ن س 17 17
$7 16

978-1-85516-892-3



���إ��ارات �ا

13

5-3
سنوات

ُكُل الُفشار. ِحمار يَأ

ثعَلب يََتَشقَلب.

زراَفة تَقوُد جّرافة.

برفقِة َحيواناٍت كَبيرٍة وَصغيرٍة، نتعر�ُف إىل 

الُحروِف بُِجمٍل بسيطٍة.

س 24 24
$10 32

978-614-425-978-8

سن سو
ا و س
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���إ��ارات �ا 7-5
سنوات

س و

فريد ُيحب£ تَعليَم األطفاِل الُحروَف والكلِماِت. 

ِعندما يَكبُر، يَحُلُم أْن يَصيَر ُمدر°ًسا.

س

س 25 21
$8 24

978-614-03-2045-1

ا سو

ا و

ٍة بِها. ِعندما  نودي ُتحب£ تَصميَم رَقصاٍت خاص�

تَكبُر، تَحُلُم أْن تَصيَر راِقصَة باليه.

س

س 25 21
$8 24

978-614-03-2048-2

سو
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���5-7إ��ارات �ا
سنوات

ُمعظَم  ُكتِبها  مَع  َوتَقضي  الِقراءَة  ُتِحب£  يارا 

كاتِبًة  تصيَر  أْن  تَحُلُم  تَكبُر،  ِعندما  أوقاتِها. 

َمشهورًة.

و

س 25 21
$8 24

978-614-03-2016-1

ا و سوس سو
س

كالِت  أ كِتشاَف  ا ويهوى  بَخ  الط� ُيحب£  ماجد 

عوِب األُخرى. ِعندما يَكبُر، يَحُلُم أْن يصيَر  الش£

طاهًيا ماِهًرا.

و
س

س 25 21
$8 24

978-614-03-2017-8

ا سن سو
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���إ��ارات �ا 7-5
سنوات

َليسْت  ِة...  الخاص� روزناَمِتها  ُصنَع  َرندة  ُتقر°ُر 

َمصنوعًة ِمَن األرقاِم َفقْط، بَل َمليَئًة بِأسماِء 

الّناس ال�ذيَن ُتحب£هم.

ا

س 27 20
$8 24

978-614-03-2062-8

سو
ا و

َقبَل  ًة  ِقص� ها  أم£ ُتخِبُرها  ِعنَدما  َفرح  تَفرُح 

األلعاَب  رِفاِقها  مَع  تَتشاَرك  وِعندما  الن�وِم، 

والَحلوى.

وأنَت، ما ال�ذي ُيفرُِحَك؟

ا و

س 25 21
$8 24

978-614-03-2018-5

ا سو
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���5-7إ��ارات �ا
سنوات

تَكوُن  َصباًحا،  َمدرََستي  إِىل  أذَهُب  حيَنما 

مُس َخلفي َفأرى ِظّلي أمامي. أثناَء َعوَديت  الش�

ا...  æمَن الَمدرَسة ُظهًرا، يَصيُر ِظّلي َقصيًرا ِجد

مُس أمامي، َفال  ويف َوقِت الَعصرِ، تَكوُن الش�

أرى ِظّلي. ولكْن... أيَن هَو ِظّلي؟

وا

س 27.5 24.5
$8 24

978-614-425-868-2

و ن سو و ا و و

ُيساِعُد  كيَف  ميمو  الفيِل  مَع  كتشْف  ا

ويِل. أصِدقاَءه بُِخرطوِمِه الط�

سو ا ن

س 27 20
$8 24

978-614-03-2069-7

ا سن سو

 ’جائزة الملتقى العريب لناشري
كتب األطفال‘ 2017
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���إ��ارات �ا 7-5
سنوات

ا ا ا

َقْد يأيت يف أي° َوقٍت...

َقْد ُيفاِجُئني يف أي° َمكاٍن...

يَْحُضُر بُِهدوٍء، دوَن ضج�ٍة، دوَن أَي° َصوٍت...

يَضِة! أيَن أنِت؟ ُعْدِت تَلَعبيَن َمعي ُلعَبَة الغم�

ستِجُدُه  َهْل  غيرُة؟  الص� الفتاُة  تَبَحُث  َعم� 

َوأيَن؟

ا و س

س 27 20
$7 16

978-614-425-905-4

س 24 24
$7 24

978-614-425-928-3

س اس سو

ا سو

ا و س



19

���5-7إ��ارات �ا
سنوات

ُه، َصديقي أُِحب£

ني شكُلُه، ال يَُهم£

ني ِغناُه أَْم فقُرُه، ال يَُهم£

فهَو َصديقي وأنا اْخترُتُه...

ِة وتَقب£ِل اآلَخرِ... داقِة والمحب� كتاٌب عِن الص�

ا و س

س 27.5 24.5
$8 24

978-614-425-884-2

ن سو

’جائزة كتايب‘ 2017
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���إ��ارات �ا 7-5
سنوات

أُِحب£َك كَثيًرا وأُريُدَك أْن تَبقى َمعي. لِكْن، أيَن 

كَبُر ِمْن أْن تَسَع يف  بِإمكاين أْن أَضعَك؟ أْنَت أ

َمديَنتي، أْو يف بََلدي بِأكَملِِه...

يف عاَلمي بِالدٌ كثيَرةٌ،

َعريضةٌ، َطويلةٌ،

كَبيرةٌ أْو َصغيرةٌ.

يف عاَلمي الواِسِع، أعيُش.

عاَلمي  ِألُشاِهَد  َغيَمٍة  َعلى  يَوًما  َسأَجلُِس 

ُكل�ُه ِمْن ُهناَك.

ا

ا

س 27.5 24.5
$8 24

978-614-425-903-0
س 28 23

$8 24
978-614-425-953-5

سو

سو

القائمة القصيرة لـ’جائزة كتايب‘ 
القائمة القصيرة لـ’جائزة اتصاالت 2017

لكتاب الطفل‘ 2017
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���5-7إ��ارات �ا
سنوات

يف عيِد ميالِدَك،

ُتقيُم َحْفلًة َمَع أُسرتَِك،

أْو تَناُم َطواَل الن�هارِ.

تَْدعو أْصحابََك إىل بَيِتَك، 

أْو تَبقى َوحيًدا ال ُتِحب£ الكَالَم.
عْن  اِْسأْل  َعَليِه،  يَقِدران  ال  ا  َعم� تَسأْل  ال 

ِهواياتِِهما وعْن َقلَبيِهما الكَبيَرْيِن.

َزْيِن ُيغني  نَظَرةٌ ُمرَهَفةٌ إىل عاَلِم أخَوْيِن ُممي�

ٍة. عاَلَمنا بَِطريَقٍة خاص�

ا وا ا

س 28 23
$8 24

978-614-425-954-2
س 30 23

$8 24
978-1-85516-988-3

ن ا سو
ا و سوس اسو

’جائزة أفضل كتاب لألطفال إخراًجا‘ 
معرض بيروت 2013
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���إ��ارات �ا 7-5
سنوات

ا

باْه... باْه... نََدَه الَخروُف والن�عجُة. اِظهْر وبان... 

عَليَك األمان، يا َصغيَرنا الحَمَل. أيَن اخَتفى 

كل£ ِصغارِ الَحيواناِت؟

غيرِ  والص� واألُنثى  كرِ  الذ� باسِم  ُيذك°ُر  كتاٌب 

ٍة ُممتعٍة. ِمْن ُكل° َحيواٍن، ِضمَن قص�

بِالَهمِس،  الكَالُم  وصاَر  مِس  الش� نوُر  غاَب 

ِمَن   ñأُم ُكل£  هرِ.  الس� َوقُت  وانَتهى  الَقمُر  باَن 

الَحَيواناِت تَنَدُه َصغيَرها ِعنَد ُحلوِل الَمساِء، 

لكْن ُهناَك َدْوًما ُعذرٌ لَِتأجيِل َموعِد الن�وِم. 

أسماِء إىل  فَل  الط° ُتعر°ُف  ُممتَعةٌ  ةٌ   قص�

ِصغارِ الَحيواناِت.

نو ا
اا

س 27 20
$7 16

978-614-425-875-0

س 27 20
$7 24

978-614-425-869-9

ا س سوسو
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���5-7إ��ارات �ا
سنوات

ن ت وا ا

كَتشَفْت  وا البومِة،  نونِة  مَع  منى  تَنز�هْت 

كيَف تناُم الَحيواناُت. 

هْل  الز�رافُة؟  تناُم  كيَف  تعلُم  هْل  وأنَت، 

ةٌ ُممتعةٌ يف  تستلقي أْم تناُم واقفًة؟ نُزهةٌ ليلي�

عالِم الَحيواناِت.

مَن  َسريري  يَمنُعني  ِعندما  كثيًرا  أنزعُج 

الن�وِم فيِه ِعنَد َعوديت مَن الل�عِب، تكوُن ثِيايب 

ا! æَوسخًة ورائَِحتي كَريهًة ِجد

ا
ا س ا ا

س 27 20
$7 24

978-614-425-770-8

س 27 20
$7 16

978-614-425-762-3

ا ا سو ا سو
ا س ا ا

القائمة الطويلة لـ’جائزة الشيخ زايد للكتاب‘
والقائمة القصيرة لـ’جائزة كتايب‘ 

2015
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���إ��ارات �ا 7-5
سنوات

يا نَجَمتي

ماء يا نَجمًة بَعيدًة ُمضيئًة يف الس�

اقَترِيب اقَترِيب لُنصِبَح أْصِدقاء

َحل�َقْت  أيَن  الل�يِل؟ إىل  زاَرْتَك نجمةٌ يف  هْل 

بَِك؟

حراِء. نَحُن الِجماَل نَعيُش يف الص�

ماِء.  نَلعُب ونَفرُح تَحَت الس�

نَمشي ونَمشي حّتى الَمساِء.

حراِء. ةٌ ُممتعةٌ َعْن َحياِة الِجماِل يف الص� قص�

ا ا
س سن ن

س 24 24
$7 16

978-614-425-955-9

س 24 24
$7 16

978-614-425-956-6

اسو سو

هْل  األصِدقاِء.  مَع  وتَلعُب  تَلهو  ماِء  قطرُة 

تعلُم مْن أيَن يأيت الماُء؟

نكتشُف مًعا دورَة الماِء يف رِحلٍة َجميلٍة.

س 24 24
$7 16

978-614-425-951-1

سو
س ن
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���5-7إ��ارات �ا
سنوات

و

لحفاِة المعًة وناعمًة. كانْت  كانْت قوقعُة الس£

وكانْت  تينغا  تينغا  يف  الحيواناِت  أسرِع  مْن 

باَق. ُتحب£ الس°

نَة لِتعرَف  استخدْم جميَع الُملصقاِت الُملو�

ريعُة  لحفاُة الس� ما َحدَث ِعندما تَسابقِت الس£

ماِء؟ يورِ لِلُوصوِل إىل َمأدبٍة يف الس� مَع الط£

يَعثْر  ولْم  الصغيرُة  الُقراِد  ُعصفورُة  ضاعْت 

كاَن  الّنسَر  لكن�  الَحيواناِت،  مَن   õأي َعَليها 

ًما على البحِث َعنها يف كل° مكاٍن! ُمصم°

ُيمكنَك الُمساعدُة يف العثورِ على ُعصفورِة 

الُملصقاِت  جميِع  باسِتخداِم  أيًضا  الُقراِد 

حكاياِت مْن  المغامرِة  هذِه  مَع   الُملو�نِة 

تينغا تينغا!

ا ا و
و وو و

س 29.7 21
$5 16

978-1-85516-881-7

س 29.7 21
$5 16

978-1-85516-888-6
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���إ��ارات �ا 7-5
سنوات

سو ا
و وو و

س 25 25
$7 32

978-1-85516-880-0

س 25 25
$7 32

978-1-85516-882-4

يف قديِم الز�ماِن، َلْم يُكِن األسُد يتصر�ُف كَملٍِك.

ُيمكُن القوُل إن�ُه لْم يُكْن لألسِد زئيرٌ!

إذاً، ماذا حدَث ِعندما َطلبِت الَحيواناُت مَن 

بِركِة  الت°مساَح على ُمشاركِة  ُيجبَر  أْن  األسِد 

المياِه مَع الجميِع؟

كاَن  أنٌف.  لِلفيِل  يُكْن  َلْم  الز�ماِن،  قديِم  يف 

ا! æَضخًما وأخرَق وكانْت رائحُتُه كَريهًة ِجد

إذاً، ماذا حدَث ِعندما ناَم الفيُل بالقرِب مْن 

بركِة المياِه؟
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���5-7إ��ارات �ا
سنوات

و اا ا
و وو و

س 25 25
$7 32

978-1-85516-885-5

س 25 25
$7 32

978-1-85516-887-9

تتأرجُح الُقروُد  تُكِن  َلْم  الز�ماِن،  قديِم   يف 

األرِض  على  تَبقى  كانْت  األشجارِ!  على 

وتَلعُب...

الُمشاغبُة  الُقروُد  ِت  ِعندما شد� ماذا حدَث 

ذيَل الت°مساِح مّراٍت ومّراٍت ونَفَد َصبُرُه؟

يف قديِم الز�ماِن، َلْم يُكْن للز�رافِة رَقبةٌ طويلةٌ.

كاَن لها أرجٌل قصيرةٌ، وقرناِن قصيراِن ورَقبةٌ 

كولًة  أ أيًضا  كانْت  ا!  æِجد وقصيرةٌ  ُممتلئةٌ 

صعبَة اإلرضاِء.

إذاً، ماذا حدَث ِعندما حاوَلِت الز�رافُة الُحصوَل 

جرِة؟ على بعِض العسِل مْن داخِل جذِع الش�



9-7
سنوات

���إ��ارات �ا

و ا ن ا

َمناديَل  تَلبُس  ونَشيطةٌ،  َجميلةٌ  َفتاةٌ  نغم 

نًة لُِكلñ ِمنها ِحكايَةٌ. ِهَي ُمصابةٌ بالّلوكيميا  ُملو�

ِم. أو َسرطاِن الد�

وكَيَف  َمرِضها؟  مَع  نغم  تَتعاَمُل  كَيَف 

يَتعامُل َمَعها أهُلها وأصحابُها؟

ا

س 28 23
$8 24

978-614-03-2025-3

ا و سوس سو

’الئحة الشرف يف الهيئة العالمية 
لكتب األوالد، فئة الرسوم‘ 2020

28
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9-7
سنوات

���إ��ارات �ا

َعجيبٍة بِأغراٍض  الَمليئَة  َحقيبَتُه   يَحِمُل 

الَبسمَة على  َويزرُع  بِالُقرى  يَُمر£  َذهَب.  أيَنما 

باسِتثناِء  يَنتظرونَُه  الُكل£  األطفاِل.  ُوجوِه 

ساري... 

س س

س 28 23
$8 24

978-614-03-2044-4

ا سو
ا

الجيراِن  مَع  أغراِضها  ُمشاركَة  ليلى  ُتقر°ُر 

واألصِدقاِء.

كَيَف سَتبدو ليلى بالكْنزِة الَحمراِء؟ وكَيَف 

فراِء؟ عرِ الص� سَتبدو رشا بَِربطِة الش�

ت

س 27.5 24.5
$8 24

978-614-03-2023-9

ا س سو

القائمة الطويلة لـ’جائزة الشيخ 
زايد للكتاب‘ 2019
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9-7
سنوات

���إ��ارات �ا

على  يَْوماِن  بَِقَي  الل�يلَة.  تِلَك  ليلى  تَنْم  َلْم 

َجديدٍة  َحقيبٍة  وِشراُء  راسي°،  الد° العاِم  بِدايِة 

أمرٌ َصعٌب َوُمستحيٌل.

كَيَف سَتحُصُل ليلى على َحقيبٍة َجديدٍة؟

ا ا
ا

س 27.5 24.5
$8 24

978-614-425-867-5

و ن سو

يت  َجد� ِعنَد  أناَم  أْن  أُّمي  َقِبلْت  ِعندما  َفرِْحُت 

ا... æيف الَجبِل، َلكن� تِلَك الل�يلَة كانَْت َغريبًة ِجد

ا

س 24.5 27.5
$8 24

978-614-425-904-7

س اس سو
ا و س

القائمة الطويلة لـ’جائزة الشيخ 
زايد للكتاب‘ 2016
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9-7
سنوات

���إ��ارات �ا

فِل َحوَل  ُة على تَوعيِة الط° ُتساعُد هذِه الِقص�

ُتعطيِه  كَما  الِجنسي°،  الت�حر£ِش  َموضوِع 

َحدَث  َلْو  الَموقِف  هذا  ُمواجهِة  على  الُجرأَة 

ِث َعنُه بِال َخجٍل. َمعُه والت�حد£

ا و س

س 27 20
$7 24

978-614-425-769-2

ا ا ن سو

’جائزة كتايب‘ 2015

أنتظُر نهاَر الجمعِة ألُرافَق العم� سالم يف نُزهٍة 

تِه  عجيبٍة. فأكتشُف معُه أماكَن جديدًة بحاس�

الغريبِة...

س ا ا
ن ا

س 28 23
$10 32

978-614-03-2071-0

و ن سو
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9-7
سنوات

���إ��ارات �ا

ا

أنا اآلَن َفْرحاُن، صاَر ِعندي بَدَل الَبيِت بَيتاِن.

األُسبوِع.  نِهايِة  ُعطلِة  يف  الَقريِة  يف  بابا  أزوُر 

ًة َقبَل الن�وِم وَلْن أراها َحزينًة  ماما تَقرأُ يل ِقص�

بَعَد اآلِن.

س و

س 27.5 24.5
$8 24

978-614-425-967-2

ن سو

’جائزة اتصاالت لكتاب الطفل‘ 2017
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9-7
سنوات

���إ��ارات �ا

س

ماما؟‘.  يا  أيًضا  َحْمراُء  طابَةٌ  بَطنِك  يف  ’َهْل 

أحِمُل  أن�ني  يَعني  أنا حاِمٌل. هذا  يا سما،  ’ال 

داِخَل بَطني أًخا َصغيًرا َلِك‘.

ٍة وَمرٍح عْن تَساُؤالِت  ةٌ شي°قةٌ ُتجيُب بِدق� قص�

األطفاِل َحوَل َموضوِع الِوالدِة.

س و ا

س 27.5 24.5
$10 24

978-614-425-838-5

ن سو

حيَن أقوُل َلها: ’َجّدي يريُد الَجريدَة‘، ُتجيُبني: 

هّيا  عظيٌم!  جديدةٌ؟  نُقودٌ  جيِبَك  يف  ’ماذا؟ 

َك َجريدًة‘. نشتري لِجد°

جد�يت ال تسَمُعني لكن�ها دائًما تفَهُمني.

ن

س 27 20
$7 24

978-1-85516-923-4

و ن سو
ا

القائمة القصيرة لـ’جائزة اتصاالت 
لكتاب الطفل‘ 2015

القائمة الطويلة لـ’جائزة الشيخ 
زايد للكتاب‘ 2014
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9-7
سنوات

���إ��ارات �ا

و ا

بيتين.  بيَن  الَوَسِط  يف  زيتوٍن  شجرُة  ُهناَك 

على  العائلتيِن  أفراُد  يَتعاَرُك  الحصاِد،  يوَم 

الزيتون، كلõ مقتنٌع بأن� شجرَة الزيتوِن َلُه. 

َفلَِمِن الزيتون؟

ا

س 30 23
$8 24

978-1-85516-924-1

و ن سو

تمايلُت يميًنا، يساًرا، ثّم نزوًال من الّسماء إىل 

األسفل. كنت جائعة، عطشة، وخائفة.

قّصة عن الهوية والحب واإلخالص والشجاعة؛ 

إنها قصة كركر، بجعة قوية مرهفة اإلحساس.

ا
ا

س 30 23
$8 24

978-1-85516-922-7

و ن سو

القائمة الطويلة لـ’جائزة الشيخ 
زايد للكتاب‘ 2013
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9-7
سنوات

���إ��ارات �ا

ا ا ا

يشتريه  أن  من  مرعوب  رفيق  الخروف 

المزرعة، فيصير مصيره كمصير  أحدهم من 

كّل الخرفان التي تذهب وال تعود.

ما هي خّطته كي ينجو بنفسه؟

ا

ن س 28.5 21.5
$12 24

978-614-425-726-5

سو

بها جّدها،  أوكلها  تؤدي مهّمة  أن  ليلى  على 

يف  وهي  منه  نّبهها  عّما  تتغاضى  لكّنها 

الطريق إىل بيت جّدتها مع الحمار.

تقع ليلى يف مأزق عليها مواجهته وحدها.

ا

ن س 28.5 21.5
$12 24

978-614-425-729-6

و ن سو
ا

’الئحة الشرف يف الهيئة العالمية 
لكتب األوالد، فئة النص‘ 2016



36

9-7
سنوات

���إ��ارات �ا

ا و ا ا

ا ا

و ا

و ا

ا اا ا

ا اا ا

س 22 22
$7 24

978-1-85516-912-8

س 22 22
$7 24

978-1-85516-914-2

س 22 22
$7 24

978-1-85516-913-5

س 22 22
$7 24

978-1-85516-926-5

3 Dّ�ارات� ��
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9-7
سنوات

���إ��ارات �ا

ا ا

ا و

ن
ا اا ا

ا اا ا

س 22 22
$7 24

978-1-85516-916-6

س 22 22
$7 24

978-1-85516-929-6

س 22 22
$7 24

978-1-85516-915-9

س 22 22
$7 24

978-1-85516-932-6

3 Dّ�ارات� ��
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9-7
سنوات

���إ��ارات �ا

س
ور ور و ة 

و و
ا شعر ل

فآخذك  بطني،  وتفتح  ظهري  على  تقّلبني 

جدٍد...  أناس  إىل  وأعرّفك  بعيدٍة  أماكن  إىل 

من أنا؟

يجمع الكتاب مئة حّزورة وحّزورة بأسلوب 

ذكي وطريف.

ا

س 18 12
$10 208

978-614-425-771-5

ال يا نورة،

ال تزعجي العصفورة.

ال يا نورة،

ال تخيفي العصفورة.

اتركيها تغّني،

اتركيها تطير،

اتركيها تعود إىل عّش العصافير.

ن س 28.5 21.5
$12 24

978-614-425-727-2

ن ا سو
ا
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9-7
سنوات

���إ��ارات �ا

يان ا وال ة ل ي شع قا شعر و

دبõ مرٌح  يف قفٍص جميل

يعرف دوًما ما يفعل

حين يمّل من المشي ذهابًا وإيابًا

يمشي بالعكس، إيابًا وذهابًا!

س 25.5 21.5
$10 64

978-1-85516-362-1

ا ا ا سو
ا

َسِمَع الّديُك ديكًا آخَر يَصيُح يف َمكاٍن َقريٍب 

ِمنُه، َفذهَب إليِه.

ماذا رأى حّتى َشعَر بِدهَشٍة كَبيَرٍة؟

ا
ا

س 22.5 19.5
$8 24

978-614-03-2026-0

ن سو

’جائزة األدب اللبناين‘ 2009
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9-7
سنوات

���إ��ارات �ا

ُغرََف  َدَخلوا  الُغرَِف.  ُكل°  َعلى  األطفاُل  داَر 

خالِد  أن�  حّتى  والَمطَبَخ.  والَحّماماِت  الن�وِم 

طِح! َصَعَد إىل الس�

ُترى أين اختفت نورة؟

و
ا ن

ن س 28.5 21.5
$12 24

978-614-425-763-0

و ن سو

ن

ُجّلنار، أَميَرُة الِبحار، ُمغاِمرةٌ َوُشجاعةٌ ال تَهاُب 

َقراِصنَة الِبحار، حوَت الَبحرِ أَِو اإلِعصار.

ا وا ا

س 27 20
$7 16

978-614-03-2034-5

ا سو

القائمة الطويلة لـ’جائزة الشيخ 
زايد للكتاب‘ 2016
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9-7
سنوات

���إ��ارات �ا

ا

ُن تَماريَن وأنِشطًة ُتشج°َع  ِكتاٌب ُممتٌع يتضم�

فَل على الل�عِب َمع الل£غِة والُحروِف. الط°

ٍة مَع الل£غِة  ُمقاربةٌ َجديدةٌ لِبناِء َعالقٍة إبداعي�

ِة عبَر الل�عِب والُمتعِة. الَعربي�

و

س 21 21
$13 160

978-614-03-2027-7

سن سو
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11-9
سن

���إ��ارات �ا

َة يف بلدِة ساڤيا  حريٌق يصيُب المكتبَة العام�

كّاَن  الَمكتبَة وَحرَم الس£ َمْن أحرَق  َويِدي�ِة.  الس£

إيّاها؟ 

كرياِت  ، ِكباًرا وِصغاًرا، َحزينوَن على الذ° الكل£

أمينُة  نينو،  أّما  بِها.  بُِطُهْم  تَر ال�تي  الَجميلِة 

الَمكتبِة، َفنراها ُمنشِغلًة يف أمرٍ آخَر...

س
ا

س 20 13
$9 48

978-614-03-2070-3

ا سو
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���9-11إ��ارات �ا
سن

ا ا

ِمْنها إىل  إليِهْم  أقرَب  تَقترُب. صارْت  ِهَي  ها 

األُفِق األَزرِق. تَقترُب... تشَرئِب£ أعناُق الِفتياِن 

كثَر... على الّشاِطِئ. تَقترُب أ

َمَع  ُتها  َولِماذا عاَشْت ِقص� الّروزانا؟  ِهَي  ما 

أهِل بَيروَت وحَلَب إىل يَوِمنا؟

ٍة ُكنُت أشُعُر بُِحزٍن َشديٍد. حاَر والِداَي  ُمنُذ ُمد�

بِب.  إن�ُه راجي  يف أْمري إىل أْن أخَبْرُتهما َعِن الس�

الُمزعُج ال�ذي ُيضاُيُقني كَثيًرا يف الَمدرسِة.

رِ  َنم£ الت� موضوِع  ي�َة  ِجد� نَرى  ِة،  القص� هذِه  يف 

وإحدى ُطرِق الت�عامِل َمعُه.

و ا
ا

س 18 12
$6 32

978-614-425-950-4

س 20 13
$4 32

978-1-85516-925-8

سو ا ن سو
ا
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11-9
سن

���إ��ارات �ا

ا ا

س 20 13
$7 80

978-614-425-964-1

و ن سو

الكتكوُت،  َجديٍد. متين،  ِمن  الَمدرسُة  عاَدِت 

 . ف° الص� َزعيَم  يَصيَر  أْن  وقر�َر  َضخًما  أَصبَح 

ُيحاِوُل سامي، بُِمساعَدٍة ِمن تيم وياسمينة، 

حري° لُِنُمو° متين.  ر° الس° َمعرِفَة الس°

 ñَحد ِمْن َوضِع  كَيَف َسيتمك�ُن تيم َوسامي 

لَِتصر£فاِت متين َوِعصابَِتِه؟

أم£ كنان ِمْن تيم وسامي قطَف  حيَن تطلُب 

تيم  يَذهُب  قي�مٍة،  ُمكافأٍة  ُمقابَل  الّنارنِج 

الباِب  وراَء  ِمْن  الَخوِف.  ُرغَم  ويَلحُقُه سامي 

الَخشبي° العتيِق، يسمعاِن َصوَت بُكاٍء. ’إن�ها 

ماذا  ’وإّال  سامي.‘  يقوُل  أطفاٍل!‘،  خاطفُة 

تفعُل بُِزجاجِة الَحليِب ال�تي تحِمُلها؟‘

ا و ن ا س

س 20 13
$7 96

978-614-425-965-8

و ن سو
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س 20 13
$7 96

978-614-425-966-5

و ن سو

يف  الَمدرسِة  إىل  الت�سل£َل  وسامي  تيم  ُيقر°ُر 

َصديِقهما  مَع  الباحِة  يف  لَِيلعبا  اإلجازِة  يوِم 

َسمسوم، بّواِب المدرسِة. 

َهل يَكتِشُف المديُر تَسل£َلُهما؟ لِماذا يت�ِهمهما 

رقِة َوُيعاِقُبهما؟ بالس�

ُه. ُيحاوُل تيم ُمساعدَة  َر أم� قر�َر سامي أْن ُيغي°

الُمشاكَساِت. بَعدما  َفقَد َمرَح  ال�ذي  َصديِقِه 

َفِشلْت ُمحاَولُة تيم يف َضم° سامي إىل عائلِتِه، 

على   ñأُم َعْن  أصِدقائِهما  بيوِت  يف  يَبَحثاِن 

َوجِهها نََمٌش...

و ت و س

س 20 13
$7 112

978-614-03-2049-9

و ن سو
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س

األكبُر  وإياد  األوسُط  وإياد  األصغُر  إياد  خرَج 

للعِب ُكرِة القدِم. أرادْت سارة االنضماَم إليِهْم 

ُتثِبَت  أْن  قر�رْت سارة  رَفضوا...  بيَة  الص° لكن� 

’فريق  إىل  ْت  وانضم� فتشج�عْت  ُقدراتِها  لُهْم 

الباسالت‘... 

قيقِة األخيرِة  الد� ال�ذي حدَث، يا ُترى، يف   ما 

ِمَن الُمباراِة؟ 

1241م.  عاَم  بغداَد  سوِق  يف  عمر  يستيقُظ 

يجُد نفَسُه ُملًقى بيَن طّياِت سّجادٍة. ما ال�ذي 

والمكاُن؟  الز�ماُن  بِِه  انتقَل  وكَيَف  حدَث؟ 

يذكُر أن�ُه كاَن يزوُر ُمتحَف لندَن صيَف 2012، 

ورأى  انفجارٍ،  َدِوي£  كأن�ُه  َصوتًا  سمَع  وفجأًة 

َضوًءا باهًرا أبيَض، ُثم� غاَب عِن الوعِي...

ا س ا و و ن

ا وا ا
ن س 26 19

$10 32
س978-1-85516-987-6 21 14

$7 112
978-1-85516-946-3

ن سو
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ت ا
ا ا

وابنُة  ألبرت  العم£  الشهيُر  العالُم  يدخُل 

حل£  ُتهما  مهم� َمجهوًال.  عالًما  جيدانكن  أخيِه 

عبِة للز�ماِن والَمكاِن... ُغموِض األلغازِ الص�

جعلْت  الرائعُة  ألبرت‘  ’العّم  كتِب  سلسلُة 

جميلٍة  وقصٍص  تسليٍة  محط�  الفيزياِء  ِعلَم 

يف  والكباَر  األطفاَل  تأخُذ  وُمشو°قٍة،  ُمثيرٍة 

عالِم الخياِل.

جلسْت جيدانكن يف مقعِدها وربطْت األحزمَة، 

القمرِ‘.  إىل  ديك...  يا  ’انطلْق  بِحزٍم:  قالْت  ُثم� 

ضغطْت جيدانكن على الز°ر° األحمرِ الكبيرِ يف 

قصيرٌ  وقٌت  إّال  ُهَو  ما  أماَمها.  الت�حك£ِم  لوحِة 

ِت المركبُة على سطِح القمرِ... حّتى حط�

ا و ا و ا
ت ا

ن س ناس س اس

س 21 14
$6 152

978-1-85516-463-5

س 21 14
$6 176

978-1-85516-713-1
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ا

إىل  غدي  يعوُد  لبناَن،  يف  ٍة  صيفي� ُعطلٍة  بعَد 

حياتِها  إىل  روان  وتعوُد  بلجيكا  يف  مدرسِتِه 

فولِة.  العادي�ِة بعيًدا َعْن غدي صديِق الط£

ماذا ينتظُر غدي؟ وما ِهَي األزمُة ال�تي تمر£ 

بها روان يف البيِت؟

رْتها الحرُب وأهمَلها  فراس حزيٌن. مدينُتُه دم�

ليال  وابنُتُه  نُفَي  العادُل  أميُرها  كّاُن.  الس£

يحلُم  الّظالِم.  الحاِكِم  لدى  رهينًة  أُِخذْت 

كانْت،  كما  جميلًة  المدينُة  ترِجَع  أْن  فراس 

وأْن ُيخل°َص ليال ِمْن ِسجِنها. يبدأُ الت�فكيَر يف 

ُل الحلَم إىل واقٍع... طريقٍة ُمبتكرٍة ُتحو°

ن ا ا
ا و س ا

س 21 14
$10 176

978-614-425-746-3

س 21 14
$7 176

978-1-85516-406-2

القائمة القصيرة لـ’جائزة اتصاالت لكتاب 
الطفل‘ 2013
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ِمن وراِء الِبحارِ...

يف رِحلٍة عْبَر ثالِث قاّراٍت...

بالِد  إىل  رِق  الش� بالِد  مْن  ثمينةٌ  هدي�ةٌ  تصُل 

أرسَلُه  ال�ذي  العّباس،  أبو  الفيُل  الغرِب، 

الخليفُة العّباِسي£ هارون الرشيد ِمْن عاصمِة 

ِة يف بغداَد إىل بالِط اإلمبراطورِ  ولِة العّباسي� الد�

شارلمان يف بالِد الغرِب.

بُِعهدِة  العّباس،  أيب  الفيِل  رحلُة  تصحُبنا 

ُمرافقِه الفتى إسحاق، يف مغامرٍة مثيرٍة عبَر 

مدٍن وموا}َ وسواحَل، مْن بغداَد يف العراِق 

دولِة  مركزِ  آخن،  ِة  الملكي� المدينِة  إىل  وصوًال 

الِفرنجِة. 

ُن  ي°قِة، يَتعي� ِة الش� يف هذِه المغامرِة الّتاريخي�

على إسحاق توظيُف كل° مهاراِت الن�جاِة لديِه 

أن�  يَكتِشُف  وقْد  الَخطيرِة،  الر°حلِة  دروِب  يف 

خِم  الض� الكائِن  هذا  بِمصيرِ  ُمرتبٌط  مصيَرُه 

ال�ذي ُكل°َف ُمرافقَتُه.

و ا ا ا سو
ا وا ا

س 18 12
$7 112

978-614-425-841-5

’جائزة دولة الكويت التشجيعية‘ 2018
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و ا

يوُر ذاَت يوٍم يف بستان، وقالْت:  اجتمعِت الط£

فيه  تسوُد  وأوان،  زمٍن  يف  نعيُش  نحُن 

قوٌم  يخلو  ال  غيان،  والط£ لُم،  والظ£ الفوضى، 

ِمْن حاكٍم، أو َملٍك، أْو ُسلطان، يحكُم بِالعدِل 

والِحكمِة واإلِحسان، فال بُد� أْن نبحَث لنا َعْن 

قائٍد، عظيِم الّشان، يديُر ُشؤونَنا ويقوُدنا إىل 

شاِطِئ البر° واألمان.

َلُه  ُيمكُن  كَيَف  َعَلينا؟  اإلنساُن  يفتخُر  ’بماذا 

وَلْم  ِة؟   الَوحِشي� ريقِة  الط� بِهذِه  ُيعاِمَلنا  أْن 

رَفعِت  االستغاثِة،  بِهذِه  يَضر£ُه!‘.  َشيًئا  نفعْل 

َملِك  أماَم  اإلنساِن  ِضد�  شكًوى  الَحيواناُت 

 . الجان°

وبَم  موقِفِه؟  َعْن  َطرٍف  كل£  سُيدافُع  كَيَف 

سيحُكُم الَملُِك الحكيُم؟

ا وا ا و
ا ن ا وا ا

ا وا ا

ن س 23 23
$10 15 40

978-1-85516-797-1
978-1-85516-419-2

س 20.5 20.5
$10 120

978-1-85516-602-8

و ن و ت و
وس سو

 ’جائزة الشيخ زايد للكتاب‘ 2008

 ’جائزة أفضل الكتب إخراجاً‘

معرض بيروت 2007

القائمة القصيرة لـ’جائزة الشيخ 
زايد للكتاب‘ 2011
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و ا

كتاتوَر!  يَنبغي للَجميِع أْن يَهابوا الد°

كتاتوَر!  يَنبغي للَجميِع أْن يَتمل�قوا الد°

كتاتوَر!  يَنبغي للَجميِع أْن ُيَمج°دوا الد°

ا َقد يَشُعُر  æكتاتوَر َصغيًرا ِجد ِعندما يكوُن الد°

يأُمَر  أْن  يَستطيُع  ال  ألن�ُه  ديدِة  الش� بالوحدِة 

َشخًصا أْن يكوَن صديًقا َلُه.

ال�ذي  وما  َمظهَرُه؟  النجم  ناجي  َر  غي� لِماذا 

َجعَلُه ينتِعُل ِحذاًء ِجلديæا َطويًال وُيخفي َعينيِه 

ذاُت  اقتربَْت  ِعندما  ٍة  َشمِسي� نّظاراٍت  وراَء 

عرِ الل�ولِبي°؟  الش�

ُة سكينة إعادَة ناجي إىل  ِعندما حاولِت العم�

فصارْت  حياُتها  تغّيرْت  ِة  الَحقيِقي� ِتِه  َشخِصي�

تتسل�ُق األشجاَر تارًة وُتصبُح صاِحبَة بَرنامٍج 

تِلفزيوينñ تارًة أُخرى.

س

و و ن س ن

ن س 23.5 13.5
$10 40

978-614-425-728-9

ن س 20 16
$10 96

978-1-85516-986-9

س و ا ن سو

ن و نو و و س سو
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 õعائلي  õسر ِمنُهما   ñلكل َصديقاِن،  ولينا  أنس 

بِالحب°  وهْل  يوًما؟  سَيتصارحاِن  هْل  كبيرٌ. 

والت�عاُوِن سوَف يتمك�ُن ُكلõ ِمنُهما ِمْن تخّطي 

أزمِتِه؟
كثَر  الت�عنيُف األسري£ أمرٌ شائٌع يف العالِم أ

ُر. ِمّما نتصو�

نو و
ا

س 21 13.5
$10 208

978-614-425-977-1

ن ا ا س

زيبا  ا.  æتَنتهي حق َقْد  زيبا،  كَما تعرُِفها  الحياُة، 

الُعمرِ:  ِمَن  عَشرَة  الّسادسِة  يف  فتاٍة  كأي° 

تَلتقي  ال�ذي  باليوِم  وتحُلُم  بِالحياِة،  تَستمِتُع 

ُخطًطا  لِوالَِدْيها  لكن�   ... الَحقيقي� حب�ها  فيِه 

يِف، تزوُر زيبا باكستان،  أُخرى. يف عطلِة الص�

بلَد أهلِها األصلي�، حيُث ينهاُر عالُمها...

فهْل تملُِك األسراَر الكفيلَة بَِنجاتِها؟

و

س 21 14
$12 320

978-1-85516-893-0

’جائزة اتصاالت لكتاب الطفل‘ 2017
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ا ا

ا و ا ا

ا و ا ا
سس

س

س 21 14
$14 448

978-1-85516-897-8

س 21 14
$16 512

978-614-425-804-0

س 21 14
$14 448

978-1-85516-933-3

’مشّوقة ومذهلة‘
Guardian

’ستحّقق نجاحاً ساحقاً‘
Irish News

ِ البحر يف  يموَت  أن  يجُب  كاَن  أوكونور   ليام 
عاَم 1912. مادي كارتر كانْت يجُب أْن تموَت 

فيكرام  سال   .2010 عاَم  طائرٍة  متِن  على 

كانْت يجُب أْن تموَت يف حريٍق عاَم 2026.

لَيعملوا  أُخرى  فرصًة  ُمِنحوا  الثالثَة  لكن� 

لِمصلحِة وكالٍة ال يعلُم أحٌد بُِوجوِدها، وهدُفها 

فَر عبَر الز�مِن ِمْن تدميرِ الّتاريِخ... أْن تمنَع الس�
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ا

و ا ا

و ا ا
وو

و

س 21 14
$13 400

978-1-85516-906-7

س 21 14
$15 480

978-614-425-803-3

س 21 14
$14 448

978-1-85516-934-0

’ألمعّية ومدهشة‘
Guardian

أصاَب وباءٌ بال رحمٍة كل� الّناِس ال�ذيَن تتجاوُز 

أحٌد يسلْم  لم  عشرَة.  الرابعَة   أعماُرهم 

الُمفترسوَن  الّراشدوَن  ُهُم  وها  براثِنِه.  ِمْن 

ُيالحقوَن الفتياِن يف كل° أرجاِء لندَن... 



55

+13 ���إ��ارات �ا

ا واا ا ا
س و سس و س

س 21 14
$12 320

978-1-85516-899-2

س 21 14
$13 320

978-1-85516-936-4

’مليئة باإلثارة والتشويق‘
Guardian

اسَتعبدْتُه اإلمبراطورِي�ُة، فنهَض بطًال...

يتابُِع ماركوس تدريَبُه لُيصِبَح ُمحاربًا وُيواِجَه حياًة جديدًة محفوفًة 

المسل�حِة.  الِعصاباِت  هجماِت  مْن  تخلو  ال  وارُع  الش� بالمخاطرِ. 

ي�ٍة لكن�ُه يف خطرٍ ُمحدٍق... وماركوس َوحَدُه يستطيُع العمَل بِسر°
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ا و و سوا ا و ا
ن و نو و و

س 21 14
$12 352

978-1-85516-902-9

س 21 14
$14 384

978-1-85516-935-7

القائمة القصيرة لـ’جائزة واترستون‘ 2011

’متعة خالصة‘
Times

السادسِة  ابن  فيران،  درو  يستطيُع  صافيًة،  األجواُء  تكوُن  ِعندما 

عشرَة، أْن يشتم� رائحَة مخلوٍق ُمفترٍس. ِعندما يبزُغ القمُر مْن بيِن 

ُل... ى ُمرعبةٌ ويَتحو� æالُغيوِم، تَجتاُحُه ُحم
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