
ة »لي�س هناك عذ�ب �أكرب من حتّمل ق�صّ
 يف د�خلك مل تن�صرها بعد.«
مايا �أجنلو





تاأ�ّص�ص��ت �ص��ركة �لمطبوع��ات للتوزي��ع و�لن�ص��ر )All Prints Distributors & Publishers( ف��ي لبن��ان، ف��ي �ل�ص��اد�س 
و�لع�ص��رين من كانون �لأول/دي�ص��مبر في �لعام 1969. ُتعنى هذه �لد�ر بن�ص��ر �لكتب وتوزيعها، ولها �ص��ركات �ص��قيقة في 

�لمملكة �لمتحدة و�لكويت و�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة و�ل�صعودية. 

في �لن�صر
كتب متنوعة �لفئات: في مجال �لن�ص��ر �لعام، ُت�ص��در �ل�صركة مئات �لعناوين باللغة �لعربية في �ل�صيا�صة و�لدين و�لفنون 
و�لآد�ب و�لتاريخ وعلم �لنف�س و�لتربية، وهي موَزّعة على مجموعة من �ل�صال�صل: �ل�صل�صلة �ل�صيا�صية: ومن �صمنها �صل�صلة 
موؤلفات �ل�ص��حفي �لأ�ص��هر في �لعالم، روبرت في�ص��ك، و�لكاتب محمد ح�ص��نين هيكل؛ �ل�صل�ص��لة �لتاريخية؛ �صل�ص��لة تاريخ 
�لعرب و�لإ�ص��الم؛ �ل�صل�ص��لة �لأدبية، وفيها �صل�صلة �لرو�ئي �لعالمي پاولو كويلو، وموؤلفات �أهم �لرو�ئيين �لعالميين ومنهم 
توني موري�صون ور�وي حاج ويوكيو مي�صيما وغيرهم، بالإ�صافة �إلى �لمجموعات �ل�صعرية ومن بينها دو�وين �أمير �ل�صعر�ء 
طالل حيدر. �صل�صلة �لعلوم �لإن�صانية و�لتربوية؛ �صل�صلة �لطبخ؛ �ل�صل�صلة �لطبية؛ �صل�صلة مكتبة �لماكروبيوتيك و�لطب 
�لبديل؛ �صل�صلة �لمعارف، �صل�صلة �لمنّوعات �إ�صافًة �إلى �صل�صلة �لأطفال �لغنية بعنو�ن »�صل�صلة كتب �لأطفال - من �ل�صف 
�لأول �بتد�ئي حتى �لخام�س �بتد�ئي« تم �إ�ص��د�رها بالتعاون مع Harcourt، وهي �أف�ص��ل نا�ص��ر لكتب �لأطفال، و�صل�ص��لة 
�لقو�مي�س، �إ�ص��افة طبًعا �إلى �صل�ص��لة �ل�ِص��َير و�لمذّكر�ت �لتي تحوي مذّكر�ت �أ�صهر �ل�صخ�صيات �ل�صيا�صية و�لتاريخية من 
��ا، نّفذت �ص��ركة �لمطبوعات  كوف��ي �أن��ان �إلى كلينتون وبو���س وبنازير بوتو وغيرهم �لكثير. وفي مجال �لن�ص��ر �لعام �أي�صً
م�ص��اريَع ن�ص��ٍر م�ص��تركة مع عدٍد من �لمنظمات �لدولية و�لإقليمية �لكبرى منها، �ليوني�ص��كو و�لإي�صي�ص��كو ومركز تعريب 

�لعلوم �ل�صحية �لتابع لمجل�س وزر�ء �ل�صحة �لعرب، وغيرها. 

كتب مدر�صية
تخت���سّ �ص��ركة �لمطبوعات و�ل�ص��ركات �ل�ص��قيقة لها بن�ص��ر �لكتب �لمدر�ص��ية، ككتب �لريا�ص��يات و�لعل��وم وكتب �لمو�د 
�لجتماعي��ة و�للغ��ة �لعربي��ة، وكت��ب تعلي��م �للغ��ات كاللغ��ة �لإنكليزي��ة )ELT( وتعليم �للغ��ة �لإنكليزية كلغ��ة ثانية 
)EFL(، وكت��ب �للغتي��ن �لفرن�ص��ية و�لعربية، وكذلك تخت�س باإ�ص��د�ر �لأطال�س �لمدر�ص��ية و�لوطنية �لخا�ص��ة بالدول 

لعربية، �إ�صافة �إلى �لخر�ئط. 

في �لتوزيع
تتمّيز �صركة �لمطبوعات بامتالكها �صبكة توزيع و��صعة وفاعلة لجميع �إ�صد�ر�تها، من كتب مدر�صية وجامعية وكتب �للغة 
�لإنكليزية، ويغّطي ن�ص��اطها هذ� جميع �لبلد�ن �لعربية، نذكر منها على �ص��بيل �لمثال ل �لح�صر: لبنان و�صورية و�لأردن 
و�لكويت و�ل�ص��عودية و�لإمار�ت �لعربية �لمتحدة و�لعر�ق و�لجز�ئر و�لمغرب وتون�س وعمان وقطر وم�ص��ر، �إ�ص��افة �إلى 

بلد�ن �أجنبية عديدة منها �أ�صتر�ليا وكند� و�لمملكة �لمتحدة.
كم��ا تت��وزع كتبه��ا على معظ��م �لمد�ر���س و�لكليات و�لجامع��ات و�لمعاه��د �لتربوية في لبن��ان وفي بلد�ن مجل���س �لتعاون 
�لخليج��ي، وعلى �متد�د �لعالم �لعربي. وتمتلك �ص��ركة �لمطبوعات مجموعة خا�ص��ة من �لمكتب��ات �لكبيرة توؤّمن لرو�د 

�لعلم جميع �لم�صتلزمات �لثقافية و�لتربوية.

فريق �لعمل وتجهيز�ت �ل�صركة
يعم��ل في خدمة �ص��ركة �لمطبوعات و�ص��ركاتها �ل�ص��قيقة م��ا يزيد على 420 موظًف��ا موّزعين على فروعه��ا كافة. وتملك 
�ص��ركة �لمطبوعات مطابعها �لخا�ص��ة، وهي مجّهزة باأحدث �لآلت و�لتجهيز�ت، حيث تتّم طباعة جميع �أعمال �ل�ص��ركة 
و�ل�صركات �ل�صقيقة. وت�صم �لمطبعة ق�صًما فنًيا مبدًعا يعمل على �إخر�ج وت�صميم �لكتب و�أغلفتها. وتوّفر هذه �لتجهيز�ت 

�لطباعية �لحديثة، طباعة �لأعمال وفق �أعلى �لمو��صفات �لفنية. 
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يعتبر پاول� ك�يل� و�حًد� من �أكثر �لكّتاب �لمعا�شرين قر�ءًة، وظاهرة حقيقية في عالم �لن�شر. ن�شرت م�ؤلفاته في �أكثر من 170 دولة، وترجمت �إلى 80 

لغة وبيع منها �أكثر من 165 ملي�ن ن�شخة، ودخل ��شمه في كتاب غيني�س ك�ن �أعماله ترجمت �إلى �أكبر عدد ممكن من �للغات. 

غالف عادي مع لّفة

القيا�س 14 * 21 

256 �صفحة

$8 - $10

و�صف تف�صيلي لرحلة �إلى مكان مقد�س، 
ر في��ه كويل��و �لكثي��ر م��ن �لتمارين  ُيم��َرّ
�لروحي��ة و�لعب��ر �لت��ي تك�ص��ف ه��دف 
�لحياة وجو�نب غام�ص��ة منها، وتف�ص��ح 
ع��ن �أن �لإن�ص��ان يمتلك ف��ي د�خله قوى 
عظيمة ينبغي ��صتغاللها في �صر�عه مع 

�لذ�ت، ومع �لتحديات �لخارجية.

غالف عادي مع لّفة 

21 * 14

232 �صفحة

$8 - $10

�ص��ابة حاول��ت �لنتح��ار فاأخفقت. وفي 
م�ص��فى �لأمر����س �لعقلي��ة �ل��ذي نقل��ت 
�إلي��ه، يخبرونه��ا �أن قلبه��ا م�ص��اب ول��ن 
تعي�س �أكثر من �أ�ص��بوع. فتتعلق بالحياة، 
ب��ل تكت�ص��فها لأول م��رة: تح��ب، تنطلق 
بحرية، ليكون كل يوم جديد تعي�صه هو 

�لحياة كلها. 

غالف عادي مع لّفة 

21 * 14

360 �صفحة

$8 - $10

خفاي��ا  ك�ص��ف  كويل��و  يو��ص��ل  كعادت��ه 
�لنف���س �لب�ص��رية بج��ر�أة لفت��ة، وهذه 
�لم��ّرة عل��ى ل�ص��ان كاتب م�ص��هور تهجره 
هي��ر«،  زوجت��ه. �أنث��ى تتح��ول �إل��ى »�لَزّ
�إلى فكرته �لثابتة، �إلى هو�ص��ه و�ل�ص��بب 
�لوحيد لبقائه، فال يبحث عن بديل، بل 
عن �إجابة عن �ص��وؤ�ل �أّرقه: لَم هجرتني 
زوجتي؟ لكن �ل�ص��وؤ�ل لي���س بريًئا تماًما 

ول �لإجابة عنه. 

غالف عادي مع لّفة 

21 * 14

248 �صفحة

$8 - $10

�إيلي��ا  �لنب��ي  ق�ص��ة  تحك��ي  رو�ي��ة 
و�لأرمل��ة �لتي �أحبها في مدينة �ص��رفت 
�لفينيقي��ة. يح��اول �إيلي��ا �لتفتي�س عن 
معن��ى �إن�ص��اني جديد للق��ر�ر و�لختيار، 
ويخو���س �ص��ر�ًعا �ص��د خوف��ه بال��ذ�ت 
وبين �إر�دة �لرب وخيار�ته هو كاإن�صان. 

كيف ن�صتطيع �أن نعطي معنى لحياتنا من 
خالل �ل�صر�ع و�لرجاء؟ 

ڤيرونيكا تقّرر �أن تم�ت

ISBN:978-9953-88-251-2

�لخيميائي

ISBN: 978-9953-88-281-9

غالف عادي مع لّفة 

21 * 14

204 �صفحات

$8 -  $10

ر�ٍع �أندل�ص��ي يم�ص��ي للبح��ث ع��ن حلمه 
�لمتمث��ل بكن��ز مدف��ون ق��رب �أهر�مات 
لة  م�ص��ر.. �أح��د�ث كثي��رة تق��ع، م�ص��كِّ
عقبات تكاد تمنعه من متابعة رحلته.. 
وحين ي�صل يدرك �أن كنزه هناك، حيث 

كان يعي�س. 

هير �لزَّ

ISBN: 978-9953-88-257-4

غالف عادي مع لّفة 

21 * 14

228 �صفحة

$8 - $10

�ص��د  نف�ص��ها  �لرو�ي��ة  بطل��ة  ��ن  تح�صّ
�لحي��اة و�لحب و�لأمل. تلتقي �ص��ديًقا، 
رجاًل كّر�س نف�صه لق�صية روحية. تّتقد 
بينهما نار �لحب ويّتقد �صر�ع �لخيار�ت 
بي��ن �لتخلي عن �ص��عادة �لحب و�لتخلي 
عن �لق�ص��ية �لكبرى، ليكت�صفا �أن �لحب 

ل يتعار�س مع �لمبادئ �ل�صامية. 

على نهر پـييدر� هناك جل�شُت فبكيت

ISBN: 978-9953-88-252-9

ISBN: 978-9953-88-254-3

�لجبل �لخام�س حاج ك�مپ��شتيل

ISBN: 978-9953-88-253-6

�لرو�ئي پاول� ك�يل�

xx
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ISBN: 978-9953-88-256-7

�إحدى ع�شرة دقيقة�ل�شيطان و�لآن�شة پريم

ISBN: 978-9953-88-255-0

غالف عادي مع لّفة 

21 * 14

276 �صفحة

$8 - $10

و�ص��ف تف�صيلي ل�صاّبة في طور �ختبارها 
للحي��اة. تب��د�أ بالعم��ل كموم���س دون �أن 
ت�ص��عر بالخ��زي، وت��رى �أن �لبغ��اء لي�س 
�ص��وى مهنة لها قو�ع��ُد ك�ص��و�ها. ويبقى 
��ا كم��ا �لحب.  �لجن���س ف��ي نظرها غام�صً

وتقع �لموم�س في �لحب... 

غالف عادي مع لّفة 

21 * 14

200 �صفحة

$8 - $10

ثري ُقتلت زوجته وطفاله ظلًما، يكر�س 
حياته لمتحان قوى �لخير و�ل�ص��ر في 
�لنفو���س. يم��ر بقري��ة ويعر���س عل��ى 
�أهله��ا ع�ص��ر �ص��بائك ذهًب��ا، مقاب��ل �أن 
يقتلو� بريًئا منهم، خالل �أ�ص��بوع، فيبلغ 

�لحقيقة �لتي �أر�د معرفتها.

مكت�ب�شاحرة پ�رت�بيلل�

ISBN: 978-9953-88-014-3

غالف عادي مع لّفة 

21 * 14

200 �صفحة

$8 - $10

پاول��و مختل��ف ه��ذه �لم��رة. ل��م ين�ص��ج 
رو�ي��ة �أو ُيب��رز �أبط��اًل.. فق��ط ير�ص��د 
ب�ص��يطة،  م�ص��اهد  �ص��غيرة،  �أحد�ًث��ا 
منه��ا  ي�ص��نع  لكن��ه  جانبي��ة  ح��و�ر�ت 
ف��ي  �أخ��اذة  �أمث��ولت  قليل��ة  وباأ�ص��طر 

مختلف جو�نب �لحياة. 

ISBN: 978-9953-88-237-6

غالف عادي مع لّفة 

21 * 14

292 �صفحة

$8 - $10

�لت��ي  �لغجري��ة  �لميت��م  طفل��ة  �أثين��ا 
�لب��رد  �أني��اب  ج�ص��دها  عل��ى  تتن��اوب 
ف��ي روماني��ا.. تتبّناه��ا �أ�ص��رة لبناني��ة 
د..  ا! تتمَرّ مرموقة، معروفة دبلوما�ص��يًّ
ع��ن  بحًث��ا  �لحم��ر  �لح��دود  ��ى  تتخَطّ
ما�ص��يها. تن�ص��ج عالقات كثيرة بع�ص��ها 

مريب، وتختفي في ظروف غام�صة.

�لر�بح يبقى وحيد�ًبريد�

ISBN: 978-9953-88-238-3

غالف عادي مع لّفة 

21 * 14

464 �صفحة

$8 - $14

تتاأجج ثالثية �ل�ص��لطة و�لمال و�ل�صهرة 
وم��دى �ص��طوتها عل��ى �لنفو�س ف��ي عالم 
نعي���س في��ه �أو يعي�س في��ه �لآخرون، ولم 
ننتب��ه يوًم��ا �إل��ى �أنه ب��كل ه��ذه �لغر�بة 
للح�ص��ابات،  مر�جع��ة  �لخفاي��ا.  وه��ذه 
وقف��ة م��ع �ل��ذ�ت، �كت�ص��اف للد�خ��ل في 
عال��م ل يوؤم��ن �إل بالظاه��ري، ج��اّلدون 
و�صحايا، �أحالم مدّبرة، و�أثمان باهظة.

ISBN: 978-9953-88-302-1

غالف عادي مع لّفة 

21 * 14

264 �صفحة

$8 - $10

هي ق�صة حقيقية لحياة بريد� �أوفرن، 
ا في تدري�س  �إحدى �أ�ص��غر �لمعلمات �صنًّ
تعاليم �لقمر. يروي لن��ا كويلو حياتها 
�ل�ص��احرة ويتعّمق في �ص��رد تفا�ص��يلها 
باأ�صلوب يتمّيز بالب�صاطة و�لفرح، وهي 
حياة ت�صّور �ص��حر �لقلب �لب�صري �لذي 

يتقن لغات �لعالم �أجمع... 

�لرو�ئي پاول� ك�يل�

xx

xx

xx
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16 كتاب يف علبة واحدة

- �لخيميائي
- ڤيرونيكا تقرر �أن تموت

- على نهر پ�ييدر� 
- �لزهير

- حاج كومپو�صتيال
- �لجبل �لخام�س

- �ل�صيطان و�لآن�صة پريم
- �إحدى ع�صرة دقيقة

غالف عادي مع لّفة 

21 * 14

332 �صفحة

$8 - $10

�إل��ى عم��ق  ف��ي رو�يت��ه �لأكث��ر دخ��وًل 
�لنف���س �لب�ص��رّية، يع��ود پاول��و كويل��و، 
برحلة ر�ئعة لمزيد من �كت�صاف �لذ�ت. 
ف��ي �لوق��ت �لذي ي�ص��عى فيه �إل��ى طريق 
للتج��دد و�لنم��و �لروحي، يق��ّرر �أن يبد�أ 
وليع��اود  ليختب��ر،  لي�ص��افر،   :� مج��ددًّ

�لتو��صل مع �لنا�س و�لطبيعة. 

�أِلــف

ISBN: 978-9953-88-613-8

�أور�ق محارب �ل�ش�ء

ISBN: 978-9953-88-236-9

غالف عادي مع لّفة 

21 * 14

164 �صفحة

$8 - $10

ليعي���س  من��ا  كل  �إل��ى  موّجه��ة  دع��وة 
��خ  حلم��ه. يدفعنا �إلى �لت�ص��كيك ليتر�َصّ
لمالق��اة  �ل�ص��تعد�د  و�إل��ى  �إيمانن��ا، 
�أقد�رن��ا �لفري��دة. كل م��ا يفعل��ه كويلو 
باأ�صلوبه �لمفاجىء د�ئًما �أنه يدخلنا ل 
اإلى ذو�تنا لنكت�صف محارب �ل�صوء  �إر�ديًّ

�لكامن فينا.  

�لز�نيةمخط�طة ُوِجدت في َعكر�

علبة من �ل�رق �لمق�ى

ISBN: 978-9953-88-776-0ISBN: 978-9953-88-839-2

غالف عادي مع لّفة 

21 * 14

164 �صفحة

$8 - $10

للغ��زو  ت�ص��تعّد  �لقد���س   ،1099 ع��ام 
�ل�ص��ليبي. �لع��دّو �أق��وى. غوبت��ا �ليوناني 
يدع��و �لجمي��ع �ل��ى �جتم��اٍع ط��ارئ. ماذ� 
يق��ول لهم؟ ع��ن �لع��دو �لحقيق��ي، ومعنى 
و�لجن���س  و�ل��ولء،  و�لح��ب  �لهزيم��ة 
و�لخ��وف، و�لقلق، وما يخبئه �لم�ص��تقبل. 
�إجاب��اٌت كثي��رة ل تز�ل �ص��ارية �لمفعول، 

بعد �ألف �صنة!  

غالف عادي مع لّفة 

21 * 14

312 �صفحة

$8 - $10 

تع��ي لين��دا تماًم��ا اأن حياتها مثالي��ة. ت�شغل 

وظيفة رائعة، ولها زوٌج و�شيٌم متّيٌم بها وطفالن 

جمي��الن. لكن على الرغم من ه��ذا، ت�شعر اأنها 

عل��ى �شفير الهاوي��ّة. فج��اأًة، يعتر�س حياتها 

حبيبها ال�شاب��ق، فتخو�س معه تجربًة حميمًة 

دًة ما كان��ت تحّرمه حتى مع  وغريب��ًة، ُمج�ِشّ

ل ال�شمير جاّلًدًا؟ زوجها. فهل يتحوَّ

�لرو�ئي پاول� ك�يل�

�ملجم�عة �لكاملة لپاول� ك�يل�

xx

xx

علبة من �لجلد �لفاخر 

ISBN: 978-9953-88-853-8ISBN: 978-9953-88-021-1

$160 - $210$130

- �صاحرة پورتوبيللو
- مكتوب
- بريد�

- �لر�بح يبقى وحيدً� 
- �أور�ق محارب �ل�صوء

- �أل��ف
- مخطوطة وجدت في عكر�

- �لز�نية
x
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جني �شا�ش�ن

�شمّ� �لأميرة

وقائع من قلب �لعائلة �لمالكة في �ل�شع�دية

ISBN: 978-9953-88-579-7

غالف عادي مع لّفة

 21 * 14

336 �صفحة

$10 - $12

هو �أّول ت�ص��لُّل �إلى كنف �لأ�صرة �لمالكة 
�ص��ديقة  فالكاتب��ة  �ل�ص��عودية.  ف��ي 
�ص��عود،  �آل  �ص��لطانة  لالأمي��رة  حميم��ة 
�لأمي��رة  روته��ا  كم��ا  و�لق�ص��ة ق�ص��تها 
باأدّق تفا�صيلها وخفاياها، وبجر�أة غير 

ماألوفة �أبًد�.. 

بنات �شم� �لأميرة 

�عتر�فات خطيرة وحميمة لأميرة �شع�دية من �لعائلة �لمالكة

ISBN: 978-9953-88-307-6

غالف عادي مع لّفة

 21 * 14

416 �صفحة

$12 - $15

يفت��ك  �ص��ديقتها  و�ل��د  ت�ص��اهد  مه��ى 
بفتاتي��ن قا�ص��رين دف��ع لأهاليهم��ا ثمن 
لذته ووح�ص��يته.. تنهار.. تنحرف نحو 
بنات جن�ص��ها.. �أم��ا �أمان��ي فتنخرط في 
�لدين حتى �أقا�ص��يه.. وتجابه بقوة كل 
م��ا تتعر�س له �لمر�أة من ظلم و��ص��طهاد 
�لبد�ي��ة  �ص��وى  ه��ذه  لي�ص��ت  وتهمي���س. 

لق�صة و�قعية... 

رو�يــة �أثارت �لــر�أي �لعام 

لدى ن�شرها

ISBN: 978-9953-88-624-4

حلقة �لأميرة �شلطانة

غالف عادي مع لّفة

 21 * 14

364 �صفحة

$12 - $15

لرج��ل  �ل�ص��غيرة  �بنت��ه  ي��زّوج  رج��ل 
ي�صتغّلها جن�صًيا، و�آخر يحتجز ع�صر�ت 
�لن�ص��وة �لآ�ص��يويات لمتعته �لخا�ص��ة. 
��صتح�ص��ار ر�ق�ص��ات م�ص��ريات باأزي��اء 
فاح�ص��ة.. دنانير بالماليي��ن ُتهدر على 
�لديك��ور�ت و�لأزي��اء و�لملذ�ت، ن�ص��وة 
�أرو�حه��ن  �ص��وى  يملك��ن  ل  �ص��عوديات 

و�لأج�صاد بر�صم �لرجال... 

x

x

x
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لأنك ولدي

�مر�أة �أفغانية تبحث عن طفلها �لمفق�د

غالف عادي

 21 * 14

440 �صفحة

$10 - $15

�لظل��م  تعي���س  �أفغاني��ة  �م��ر�أة  ق�ص��ة 
و�لع��ذ�ب ف��ي مجتم��ع مّزقت��ه �لح��روب، 
و�لفه��م  �لبالي��ة،  و�لتقالي��د  و�لع��اد�ت 
�لخاطئ للدين �لإ�صالمي. مجتمع يعطي 
�لذك��ور كل �ص��يء ويح��رم �لإن��اث من كل 
�صيء. زو�ج مفرو�س، وزوج مت�صّلط يريد 
�لمر�أة خا�صعة، ثم ي�صلبها ولدها ليربيه 

على ما ترّبى عليه.
ISBN: 978-9953-88-626-8

غالف عادي مع لّفة

21 * 14

612 �صفحات

$10 - $12

ق�ص��ة حقيقية مذهلة ع��ن �لحلم �لذي 
عا�صته جو�نا �لع�صكري في عر�ق �صد�م 
��ص��تط�����اع������ت  �أنه��ا  وكي��ف  ح�ص��ين، 
�لنج��اة م��ن �ل�ص��ر�عات �ل�مرعبة �لتي 
و�له��دف  �لح��ب،  �ص��بيل  ف��ي  خا�ص��تها 
�لذي تعلقت به، وهو �لو�ص��ول بال�ص��عب 

�لكردي �إلى �لحرية. 

ISBN: 978-9953-88-058-7

مغامرة حب في بلد ممّزقة

مّيادة �بنة �لعر�ق

ISBN: 978-9953-88-816-3

غالف عادي

 21 * 14

476 �صفحة

$12 - $15

مي��ادة �لع�ص��كري و�ص��بع ع�ص��رة �م��ر�أة 
�ص��ن  وتعرَّ  ،25 رق��م  �لزنز�ن��ة  �ص��غلن 
�لج�ص��دي  �لتعذي��ب  �أن��و�ع  لأ�ص��ر�س 
باأ�ص��كالها  و�ل�ص��تباحات  و�لنف�ص��ي، 
كافة! ي�ص��ردن كيف ت��م �عتقالهن، و�أي 
تهم ُوّجهت �إليهن، ماذ� ر�أين و�ص��معن في 

�أقبية �لأمن �لعر�قي.

غالف عادي

 21 * 14

336 �صفحة

$12 - $13

يا�ص��مينا م�ص��يفة طير�ن لبنانية و�صلت 
�إل��ى �لكويت ف��ي رحلة من بي��روت، وقت 
يغ��زون  �لعر�ق��ي  �لنظ��ام  جن��ود  كان 
�لكوي��ت، فاعتقلوه��ا وزّجوه��ا في �ص��جن 
ن��وع  م��ن  رحل��ة  هن��اك  لتب��د�أ  �لن�ص��اء، 
�آخ��ر عل��ى مت��ن مختل��ف �أن��و�ع �لتعذيب 

و�لغت�صاب.  ISBN: 978-9953-88-843-9

خيار يا�شمينا

ن��ل �ل�شعد�وي

ن��ل �ل�شعد�وي وعايدة �لج�هري

في ح��ر ح�ل �لأن�ثة و�لذك�رة و�لدين و�لإبد�ع

غالف عادي

24 * 17

200 �صفحة

$10

ح��و�ر ح��ول مو�ق��ف ن��و�ل �ل�ص��عد�وي 
و�أفكارها �لثورية، في ما يتعلق بروؤيتها 
للدي��ن ورجال��ه، في �لذك��ورة و�لأنوثة 
و�ل�صر�ع �صد �ل�ص��لطة �لأبوية، وتمكن 
من ��صتدر�جها �إلى �إطالق �أفكار جديدة 
ف��ي �لدي��ن و�لم��ر�أة و�لإب��د�ع و�لتمّرد 

و�ل�صر�ع �لذكوري-�لأنثوي.

ISBN: 978-9953-88-803-3

غالف عادي

 21 * 14

284 �صفحة 

$9 - $10

�إلى  باأبطالها  �ل�صعد�وي  ن��و�ل  تدخل 
�صلب �لثورة �لم�صرية و�لثورة �لم�صادة 
�أعقد  �إل���ى  و���ص��وًل  ب��ه��ا،  و�لمتاجرين 
و�لمو�قف  �ل��ع��الق��ات  ف��ي  �ل��ت��د�خ��الت 
و�لأحد�ث �لمفاجئة. رو�يٌة ُبنَيْت على 

حّق لتو�جَه ُكَلّ ما ُبنَي على باطل.

ISBN: 978-9953-88-792-0

�إنه �لدم

xx

xx

x
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مختار�ت من �ل�شعر�ء �لرو�د في لبنان / 1950-1900

غالف عادي

 24 * 17

300 �صفحة

$6 - $8

منتقي��ات م��ن �ل�ص��عر �لعرب��ي �للبنان��ي 
و�لكات��ب  و�لناق��د  �ل�ص��اعر  جمعه��ا 
�لم�صرحي ع�ص��ام محفوظ �لذي �ختار 
�ل�صعر�ء، و�نتقى �لق�صائد، ور�صم �صورة 

مكثفة و�أمينة لكل ر�ئد من �لرّو�د.

ع�شام حمف�ظ

ع�شرون رو�ئًيا عالمًيا يتحدث�ن عن تجاربهم

ISBN: 978-9953-88-487-5

غالف عادي

24 * 17

436 �صفحة

$8 - $10

�أو�ص��ع مدخل �إلى عالم �لرو�ية �لعالمية 
�لمعا�ص��رة، �لت��ي تحف��ل به��ا �لمكتب��ات 
ف��ن  في��ه  يتق��دم  ع�ص��ر  ف��ي  �لعربي��ة 
�لرو�ي��ة عل��ى �لفن��ون �لكتابي��ة كله��ا. 
مي��زة ه��ذ� �لكت��اب �أن �لرو�ئيي��ن �لذين 
يقدمهم يتحدثون مبا�صرة، عن تجاربهم 
�لخا�ص��ة، �إل��ى جمه��ور �لق��ر�ء �لو��ص��ع، 

ولي�س �إلى �لنقاد فح�صب. 

�إيزي�س في �لقد�س

ISBN: 978-9953-88-292-5

ISBN: 978-9953-88-584-1

غالف عادي

 21 * 14

388 �صفحة

$12 - $14

ه��ي رحلة م��ن نت��اج �أجه��زة �لمخابر�ت 
تحملن��ا �إل��ى بق��اع مقد�ص��ة تن��زف دًم��ا 
ودموًعا، �إل��ى �أر�س عربية لكنها محّرمة 
علينا. بطلته��ا مو�طن��ة لبنانية عربية 
ق�صدت عا�ص��مة �لجمال طلًبا للعلم لكن 
دها لتغّرر بها  جهات ��صتخبار�تية تتر�صّ
وتغّير م�صيرها بين ليلة و�صحاها وتدخل 

عالًما لم تكن تحلم باأن يكون عالمها...
ISBN: 978-9953-88-622-0

منى د�يخ

غالف عادي

 21* 14

308 �صفحات

$10 - $12

فاتن��ة لبناني��ة �ص��حفية وزوج��ة لثري 
وفق��د�ن  لنفج��ار  تتعّر���س  كبي��ر.. 
ذ�ك��رة و�ختطاف، تنك�ص��ف عل��ى �أثرها 
�ص��فقات �أ�ص��لحة ومخ��ّدر�ت توّرطت بها 
جه��ات كب��رى.. نم��وذج مبتك��ر للرو�ية 
�لعربي��ة يطرح �أفكاًر� غنية حول �لدين 
و�ل�صيا�ص��ة و�لعالقات �لجتماعية. �أول 
رو�ية تتعر�س لما يجري في �أفغان�ص��تان 

من �صفقات م�صبوهة.

غَزل �لعل�ج

ب�ح �أنث�ي

غالف عادي

 21* 14

100 �صفحة

$10 - $12

 �ن�صياب �صعري ر�ٍق
 مو�صيقا د�خلية ُتطِرُب �لروح

هم�ٌس بين حبيَبين �صمعته �لأزهار 
فباحت به.

) مع C.D ب�ش�ت �ل�شاعرة(

ا” “ربما تك�ن من �أجمل �لرو�يات �ل�شادرة لبنانيًّ
         �ل�شر�ع

طلق �لحاكم

ISBN: 978-9953-88-085-3

غالف عادي

 21 * 14

204 �صفحات

$8 - $10

�لزدو�جي��ة �لجن�ص��ية، �لطالق، �لحب، 
�لخيان��ة، �لتقالي��د و�لدين، مو�ص��وعات 
تتناولها هذه �لرو�ية وهي ت�صرد بجر�أة 
�ص��يرة غير عادية لمر�أة ت�صتيقظ ذ�ت 
�أن حياته��ا كله��ا مج��ّرد  ي��وم لتكت�ص��ف 
كذبة. ق�ص��ة لن ت�ص��دق �أنها قد تح�صل 

في مجتمعنا !

x

x

x

x

x

x
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غالف عادي مع لّفة

 21 * 14

368 �صفحة

$10 - $13

مع ر�وي ح��اج ل ت�ص��تطيع �أن تبقى على 
ما �أنت �إليه. 

يحكي عن �لآخر وكاأنه يحكي عن نف�ص��ه 
بالتفا�ص��يل �لمذهلة،م�صتخدًما �صفافية 
و�أ�ص��لوًبا مقتحًم��ا، وه��و  �أخ��اذة  لغوي��ة 
يتحّدث عن �لجريمة و�لعقاب في �لذ�ت 

وخارج �لذ�ت. 

�شرد�ر �أوزكان

ر�وي حاج

ISBN: 978-9953-88-308-3 ISBN: 978-9953-88-081-5

لعبة دي نيرو

غالف عادي

21 * 14

356 �صفحة

$10 - $12

رو�يٌة تك�ص��ف وجوهنا �لحقيقية، وهي 
تتحّدث بب�ص��اطة عن يوميات �ص��ديقين 
حميمي��ن حتى �لقت��ل و�لخيانة، �ص��هد� 
ف�ص��وًل من حرب لبن��ان �لب�ص��عة، وهما 
ي�صّبحان في بيروت ويتورّطان في �لقتل 
��ا. �ص��يحّول قريًب��ا �إل��ى  ��ا وجماعيًّ فرديًّ

فيلم �صينمائي �صخم. 

IMPAC Dublin Literary Award  حائزة جائزة

ثاين �أهم جائزة بعد ن�بل

�ل�شر�شار

“ر�ئعة.. م�هبة �أدبية ر�ئدة”
ــزة برليــن                          حــّكام جائ

�أحد �أهم �لكّتاب �لأتر�ك، ��شمه �رتبط باأ�شماء كبرية  يف عامل �لرو�يات مثل �شانت �إك�ش�بريي وپاول� ك�يل�

�ل�ردة �ل�شائعة

غالف عادي

 21 * 14

276 �صفحة

$8 - $12

رو�ي��ة ل تق��ّل �أهمي��ة ع��ن �لخيميائ��ي 
و�لأمي��ر �ل�ص��غير، تحم��ل ف��ي طّياته��ا 
�ص��ر �أختي��ن تو�أمي��ن تجه��ل كل منهم��ا 
وج��ود �لأخ��رى، ورحل��ة �فتر�قهما في 
ظروف تتخّلله��ا �أخطاء وخطايا وذنوب 

ومبّرر�ت...

ISBN: 978-9953-88-367-0

ً حين ت�شتحيل �لحياة ن�ر�

غالف عادي

 21 * 14

272 �صفحة

$10 - $12

رو�ي��ٌة برمزي��ة �أّخ��اذة تلع��ُب عل��ى َوَتر 
��ُه  �لطفول��ة، لأن �لطف��ل يق��وُل م��ا ُيح�ُصّ
��ُل �أف��كاًر�، كثيًر� ما  ٍد، فتو�صِ م��ن دوِن ترُدّ
ر�ودتنا ولم ن�ص��تطع �لتعبي��ر عنها.. هي 
��ة ير�فع فيها طفٌل  �أ�ص��به بمحاكمة علنَيّ

وفيل�صوف.

ISBN: 978-9953-88-643-5

حائزة جائزة

IMPAC Dublin Literary Award

غالف عادي

21 * 14

396 �صفحة

$10 - $13

لوج��ه  وجًه��ا  لتلتق��ي  تدع��وك  �ص��اخرة  رو�ي��ة 
بمجرمي��ن وبائعات هوى ومعتوهين و�ص��حرة وثّو�ًر� 
ومهرجي��ن ف��ي كرنف��ال يب��دو �أن��ه ب��د�أ ف��ي زمن ل 
يعرف �أحد متى ينتهي.ق�ص��ة مهّرج و�ص��ائق تاك�صي 
وجد نف�ص��ه متوّرًطا بخ�صو�ص��يات �لآخرين فرو�ها 
د. ل��م تجىء ق��ط مكملًة لرو�يت��ي �لكاتب  ب��ال تردُّ
ا جدي��ًد� و�إن يكن  �ل�ص��ابقتين بل بن��ت معلًم��ا رو�ئيًّ

ر�وي حاج حا�صًر� فيها بقّوة.
ISBN: 978-9953-88-790-6

كرنفال

»ر�ئعة فنية... ل ميكن لأي كتابة 

�أن تبلــغ ما و�شــلت �إليــه كتابة 

ر�وي من جمال«

Literary Review of Canada 

x

xx

x x
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غالف عادي

 24 * 17

336 �صفحة

$8 - $11

ي�ش��ّم ه��ذا الدي��وان ال�شع��ري مجموعة 
ال�شع��ر  م��ن  وممتع��ة  مثي��رة  مخت��ارات 
الإ�شبان��ي المعا�شر، تدور حول ال�معاناة 
الإن�شان��ي،  وب����ع�ده����ا  الف�ل�شط��ي�ني������ة 
وا�شتمراره��ا دون ه��وادة خ��ال ن�ش��ف 

القرن الما�شي. 

فل�صطين في ال�صعر الإ�صباني المعا�صر

د. حممد اجلعيدي

غالف عادي

 21.5 * 14.5

352 �صفحة

 $10

رواي��ة تاأخذ القارئ اإل��ى اأعماق �شخ�ص 
لم يرتِق اإلى م�شتوى مبادئه. مع بداية 
الألفي��ة الجدي��دة يبلغ اأفت��اب �شاندرا 
العال��م  ينفج��ر  م��ن عم��ره.  الأربعي��ن 
ف��ي وجه��ه، اإذ تهج��ره زوجته اإل��ى اأعز 
اأ�شدقائ��ه. وفي الوقت الذي ي�شعر فيه 
ب��اأن العالم م��ن حوله بداأ ينه��ار، يبحر 

بعيًدا في عالم الذكريات. 

هل كنا مثل اأّي عا�صَقين؟

نافتج �صارنا

من�صورات املجل�س القطري للثقافة والفنون والرتاث

تاريخ اللغات وم�صتقبلها

هارالد هارمان

غالف عادي

 21.5 * 14.5

524 �صفحة

$7 - $8

درا�ش��ة علمية غنّية وجدي��دة لم�شاألة 
اللغة التي ُتعّد اأقدم اأداة للتوا�شل بين 
النا���ص، وهي الآن اأه��ّم ق�شي�ة ثق��افية 
ولأجي��ال  الزم��ن  ه��ذا  ف��ي  ح�شاري��ة 

قادمة. 

“ا�صتطاع اأن يكتب عن المحظور.. عن معتقل هّم�صته و�صائل الإعالم، 
و�صهد اأب�صع و�صائل التعذيب واأق�صاها.”

جريدة ال�صيا�صة

ISBN: 978-9953-88-623-7ISBN: 978-9953-88-829-3

غالف عادي

24 * 17

484 �صفحة

$11 - $12

�شه��ادات  م��ن  ت�شتله��م وقائعه��ا  رواي��ة 
معتقلين �شابقين في معتق��ل بوكا، لكنها 
تحّل��ُق باأبط��ال اآخرين ف��ي و�ش��ٍف اآ�شٍر 
��ة  اأح��داٍث مدوَيّ اأفعاله��م عل��ى  ل��ردود 
�ُش��ردت ببراعة وباأ�شل��وب مبتكر يزاوج 
بي��ن الواق��ع والمخّيل��ة، ويبق��ي تاأثي��ر 
م��ن  زم��ن  بع��د  حت��ى  �شارًي��ا  الرواي��ة 

قراءتها.

غالف عادي

21 * 14

232 �صفحة

$8 

لم اأتنّك��ر بجّبة الراهب لأخ��دع اأحدًا.. 
لأوؤذي  جدي��د  دي��ن  ف��ي  اأنخ��رط  ول��م 
الآخري��ن. ا�ش��م ا�شح��اق ال��ذي ل يرم��ز 
اإل��ى اأي معن��ى دين��ي اخت��اره ل��ي اأهل��ي 
بالم�شادف��ة وم��ن دون اأي دلل��ة. هك��ذا 
فه��ل  براءت��ه  �ش��ك  اإ�شح��اق  الأب  ق��ّدم 
اأقنعنا، وهو الذي نقل اإل��ى الأوراق ما راآه 
�شه في دير الآباء الأ�شوريين حيث  وتح�شَّ

خدم واأقام.

جحيم الراهبمجانين بوكا

�صاكر نوري

x

x

x



ب
د

�أ

حبيبتي �لحقيقة - �شعر

�أحمد طق�س 

ISBN: 978-9953-88-921-1

غالف عادي 

21 * 14

292 �صفحة

$8 - $11

�ص��عر �ص��وفي محلِّق، يحمل �لقارىء �إلى 
وين�ص��حه  و�ل�ص��كينة  �ل�ص��فاء  �ص��ماء 
�أخي��ًر� �أن �لتد�وي بالح��ب �أكثر فائدة 
م��ن �لعقاقير كاّفة، بي��د �أن �لحب �لذي 
و�لر�ص��ا  �لإله��ي  �لع�ص��ق  ه��و  يق�ص��ده 

و�لزهد. 

ن�شرين �شتم�ت �لليلة

خديجة علي منري

غالف عادي

21 * 14

432 �صفحة

$10 - $16

ا  تخ�صع لجل�صات عديدة وتنّوم مغنطي�صيًّ
لت�ص��ترجع مقتل مريم �ص��قيقتها �لتو�أم، 
وتتذك��ر نبوءة �لرق��م 10 �لذي يربطها 
بمري��م �رتباًط��ا م�ص��يرًيا مرعًب��ا. ثمة 
�مر�أة تر�قبها ت�ص��غي �إل��ى �عتر�فاتها. 
عنه��ا  بمعلوم��ات  لتفاجئه��ا  تطارده��ا 
وعن �ص��قيقتها لم تك��ن لتعرفها من قبل. 
رو�ية تمزج �لجانب �لبولي�ص��ي بالجانب 

�لنف�صي بالجانب �لجتماعي وتنجح. ISBN: 978-9953-88-920-4

�لخامدون

ربى عنبتاوي 

ISBN: 978-9953-88-924-2

غالف عادي

21 * 14

96 �صفحة

$8 - $10

وت�ص��رم  �لم�ص��اعر  توؤّج��ج  ق�ص���س 
بالحنين. تروي ب�ص��فافية معاناة �صعب 
حرم من �أمومة �لوطن، وترمي بق�ص���س 
ح��ب �ص��عبة وع�ص��ية لأن �أبطاله��ا ُقّدر 
يدفع��ون  فل�ص��طينيين  يكون��و�  �أن  له��م 

�صريبة هذه �لهوية وهذ� �لنتماء!

باب للخروج

طارق فّر�ج 

غالف عادي 

21 * 14

148 �صفحة

$9 - $10

رو�ي��ة تت�ص��ّلل �إل��ى �لحي��اة �لريفية في 
م�ص��ر وتع��ود بوقائ��ع ناب�ص��ة وم�ص��اهد 
ف��ي  تغو���س  رتو���س.  �أي  م��ن  مج��ّردة 
لتبّي��ن  �لجتماعي��ة  �لحي��اة  تفا�ص��يل 
كي��ف يفّك��رون هن��اك، بم��اذ� يحلم��ون، 
وكيف ينت�صرون وينك�صرون!! هل لديهم 
وق��ت للح��ب و�للقاء�ت.. وم��ا هي قو�ئم 

�لممنوعات؟ 
ISBN: 978-9953-88-923-5

بال�شرت�ك مع م�ؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكت�م

ISBN: 978-9953-88-919-8

�أ�شل �لغ��ية

 منتهى �لعزة

غالف عادي 

21 * 14

152 �صفحة

$8 - $9

�لوق��وف  ت�ص��تدعي  ق�ص�ص��ية  تجرب��ة 
�لمو�ص��وعات  �إل��ى  بالنظ��ر  عنده��ا 
�لجديدة �لتي تطرحه��ا و�لأفكار �لبكر 
�لت��ي تدرجه��ا، و�لتي تنم عن �إح�ص��ا�س 
مره��ف وروؤية حالم��ة للحياة و�ص��كانها 
�لمقيمي��ن و�لمهاجري��ن م��ن دياره��م �أو 

نفو�صهم. 

xx

x

x x



ب
د
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غالف عادي

 24 * 17

372 �صفحة

$6 -  $8

يح��اول �للغ��وي �لكبي��ر �أحم��د حاط��وم 
�لد�خل��ي،  �للغ��ة  ن�ص��يج  �إل��ى  �أن يدخ��ل 
ًبا  �ص��ابًر� �أغو�رها، مفّكًكا تر�كيبها، ومركِّ
دللته��ا، كل ذلك من خ��الل وجهة نظر 
جدي��دة في �للغ��ة �أث��ارت و ماز�لت تثير 

�لنقا�س بين �للغويين. 

�لم�شاجلت كتاب �لإعر�ب

غالف عادي

 24 * 17

372 �صفحة

 $7 - $8

��ص��ترعى ه��ذ� �لكت��اب �نتب��اه و�هتمام 
كل �لبّحاثة في ميد�ن �للغة و�إعر�بها. 
و�أثار نقا�ص��ات و��ص��عة لم ت��زل تتفاعل 
حت��ى �لآن. �إن��ه روؤية جدي��دة لكتناه 
ظاه��رة �لإع��ر�ب كمحاول��ة �آخ��ذة في 

�لتكون. 

غالف عادي

 24 * 17

398 �صفحة

$10 - $12

�إبح��اٌر بعك���س �لتّي��ار وث��ورٌة م�ص��اّدة في 
عال��م �لنح��و و�لقو�عد �لعربي��ة. جر�أٌة 
ف��ي ُمجاوزة �ل�ص��كل �إل��ى �لعم��ق، ودعوٌة 
�إل��ى �لبتكار من خالل ��ص��تنباط قو�عد 
حاُة من قبل. كتاب  َجِهلها، �أو تجاهلها، �لُنّ
يثير ف�ص��ول �لكّت��اب و�لمفّكرين وطالب 

�للغة �لعربية في �آن. 

َحاة ق��عد فاَتِت �لنُّ

غالف عادي

 24 * 17

364 �صفحة

$8 - $12

وكاأننا في معبد وجالل، وكاأننا في هالة، 
في ُمناخ من �لق�صائد، من �لمقاطع �لتي 
تل��ي �ص��و�ها، و�ح��ًد� خلف �آخر ي�ص��تاق 
�إل��ى �أن تعرف من �أين هو، وكيف هو و�أُيّ 

�صلة بينه وبين حاطوم. 

نق��س

ISBN: 978-9953-88-228-4

في مد�ر �للغة و�لل�شان

غالف عادي

 24 * 17

448 �صفحة

$8 - $10

يتابع �لموؤلف، �أبحاثه �للغوية �لجادة، 
��ا، �إل��ى متن �لل�ص��ان  فيتوج��ه، هن��ا �أي�صً
�أكثر مما يتوجه �إلى حو��ص��يه، ويتناول 
منهجي��ة  بدر��ص��ة  �لمتنوع��ة  م�ص��ائله 
تظه��ر بكارت��ه، وتقدم للق��ارئ معطيات 
جديدة يزد�د بها فهًما لل�صانه �لمبين. 

د. �أحمد حاط�م

باحٌث لغ�ي متّميز �أغنى �لأمة �لعربية وحماها بم�ؤلفاته �لتي ُتعتبر من �أهم �لمر�جع في �للغة �لعربّية

x x

x

x x



ب
د

�أ

غالف عادي

 21 * 14

100 �صفحة

$5 

وقائ��ع طريف��ة وحك��م جميلة و�أ�ص��عار 
لطيف��ة، به��ا م��ن رق��ة �للف��ظ وح��الوة 
�ل�ص��ورة وعمق �لمعنى م��ا يجذبك �إليها 
�إل��ى  �لكلم��ات  �أجنح��ة  عل��ى  ويحمل��ك 
عو�ل��م من �لبهجة تختبئ فيها من عالم 

يثقل �لكاهل. 

ISBN: 978-9953-88-352-6

غالف عادي

 24 * 17

446 �صفحة

$10 -  $12

ق�ص��ة �صاب عربي ن�ص��اأ في مجتمع ممّزق 
وحائ��ر ل يحم��ل �ص��فاته �لعربية. وفي 
تج��د  �لوطني��ة،  �لحي��رة  ه��ذه  خ�ص��م 
ف��ي  �نقطع��ت  ق��د  جذوره��ا  �أن  عائلت��ه 
�لوط��ن، فتقرر �أن تهاجر �إلى كند�، حيث 
يكبر �ل�ص��اب وينه��ل من ح�ص��ارة �لغرب، 
ثم يقّرر �لع��ودة للثاأر من �لأعد�ء �لذين 

�صّوهو� معالم �أمته. 

�لثالث قال��... وفعل��

ISBN: 978-9953-88-353-3

كن�ز �لعرب

غالف عادي

 21 * 14

148 �صفحة

$5

م��ن  وثالثي��ن  ثالًث��ا  �لكت��اب  يتن��اول 
مقولت �لعرب �لتي �خت�صرت �لتجارب 
�لإن�ص��انية بعبار�ت موجزة، و�أ�صبحت، 
جميعه��ا، �أمث��اًل وحكًم��ا ما ز�ل��ت ترّدد 
حتى ع�ص��رنا هذ�. كما يعر�س نبذة من 
�أقو�ل �لر�ص��ول )�س( ف�ص��اًل عن �أقو�ل 

وحكم للخلفاء �لر��صدين )ر�س(. 

د. �شكري ن�شر�هلل

x



ب
د

�أ
ل تعّبد طريقك نح� بي�ت �لعر�فني وم�شاجدهم. 

�تبْع عقلك وحد�شك يق�د�ك �إىل �خلل�س

�ل�شاعر �لذي رفع باللغة �ملحكية �إىل �لأعايل

�آن �لأو�ن

غالف عادي 

19 * 13

208 �صفحات

$5

�لمحكّي��ة  باللهج��ة  �ص��عر  دي��و�ن 
�لمحكّي��ة  �ص��عر�ء  لأكب��ر  �للبناني��ة، 
�لمعا�ص��رين ف��ي لبن��ان. �ص��ور �أخ��اذة 
�ص��عري  لن���س  عجائبي��ة  ومو�ص��يقى 

محّلق. 

ISBN: 978-9953-88-357-1

�شر �لزمان

غالف عادي 

21 * 14

84 �صفحة

$7 - $8

�ص��عر حقيق��ي ف��ي زمن ق��ّل فيه �ل�ص��عر. 
باللغ��ة �لمحكي��ة؟ �ص��حيح وم��ن �ص��و�ها 
�أقرب �إلى �لقلب و�لروح؟ مع طالل حيدر 
ي�ص��بح �لم��كان �أجمل و�أبه��ى و�أرحب ول 

يعود للزمان وجود �لبّتة. 

ISBN: 978-9953-88-379-3

 طلل حيدر

رحلة بهمان

ISBN: 978-9953-88-631-2

غالف عادي

21 * 14

212 �صفحة

$10 - $12

رج��ل يبح��ث ع��ن �أ�ص��ر�ر �لوج��ود عب��ر 
�م��ر�أٍة  بي��ن  يتنّق��ل  �لغريب��ة.  تجارب��ه 
�صود�ء تقدم لها حبها وج�صدها، وطبيٍب 
ومر�ص��ٍد  مخ��ّدر،  بعق��ار  يعالج��ه  نف�ص��ي 
روح��ي يعّلم��ه �ليوغ��ا و�لتاأم��ل. يتعرف 
�إلى رجال دين: يهودي وم�ص��يحي وم�صلم 
و�صابئي وي�ص��غي �إليهم جميًعا. وبعد كل 

هذ� �لترحال يجد ما كان يبحث عنه..

�شيف �لجّر�ح

 ISBN: 978-9953-88-505-6

غالف عادي

 21* 14

224 �صفحة

$10 - $12

لتختب��ر  ُكِتب��ت  م�ص��المة  غي��ر  رو�ي��ة 
�إن�ص��انية �لإن�ص��ان ف��ي �لحرب و�ل�ص��لم، 
�نتماء�ت��ه وتقّلباته��ا، م�ص��اعره، م��دى 
�ص��الحيته للحياة و�لموت، و�ص��ط ق�صة 
م��ت  ح��ب عا�ص��ف وغي��ر مت��و�زن! وُقِدّ
لتك��ون عب��رًة في زمن ع��ادت فيه طبول 

�لحرب تقرع من جديد.

د. حممد طّعان

�شليم �لل�زي

غالف عادي

21 * 14

132 �صفحة

$8

يط��وف على ج�ص��د �لوط��ن �لعربي، من 
لبن��ان �إلى �ل�ص��ود�ن. ياأخ��ذ عّيناٍت من 
قه��ٍر �ص��َرَبه. ي�ص��ّق طريق��ه بحًث��ا عن 
حبيبٍة هرب��ت ذ�ت ظلٍم، دون �أن تترك 
�أث��ًر�. حال��ٌة رو�ئي��ة جدي��دة ب��اأدو�ت 
و�أبط��ال  ح��ادة،  و�ص��اعرّية  مبتك��رة 
يتفّلت��ون من قب�ص��ة �لكات��ب ليقعو� في 
�ص��باك ذوي �لنفوذ ويخ�ص��عو� لتجارب 

�صعبة..

غالف عادي

21 * 14

144 �صفحة

$6

كان يمكن �أن يكون عادّيًا مثلنا تمامًا، ينطلق 
�إل��ى �لحياة، في �ل�ص��باح ويعود مع �لغروب 
�إل��ى منزل��ه لينعم ب��دفء �لأ�ص��رة ور�حة 
�لب��ال. لكن��ه ل��م يكن كذل��ك. دخ��ل لعبة 
�ل�ص��وء و�لعتمة مجبرً� �أو بمح�س �إر�دته، 
تقا�ص��مه عالم �لنهار �لو��ص��ح وعالم �لليل 
�لغام�س �لمجهول. يرى نف�صه هنا، وهناك 
ف��ي �لوق��ت نف�ص��ه يتب��ع �أحُدهم��ا �لآخ��ر 
�أحيانًا ويدخله �أو يعُبُره مبتعدً� من جديد.

خلف �لعتمةذبائح ملّ�نة

ISBN: 978-9953-88-771-5ISBN: 978-9953-88-828-6

x

x

x



ب
د

�أ

غالف عادي

 21 * 14

376 �صفحة 

$8 - $10

رو�ي��ة رومان�ص��ية، تحم��ل م��ن �لو�ق��ع 
�لكثي��ر. �لحي��اة بي��ن ف�ين��ة و�أخ��رى 
تجعلن��ا نرتكب �لماآثم بما تفر�ص��ه لنا 
عل��ى �أر���س �لو�قع م��ن �إغ��ر�ء�ت، وما 
ت�ص��غل به مخيلتنا من مكا�ص��ب تحققه 

طموحاتنا �لم�صتحيلة.
وبع��د �أن ناأثم ونغرق ف�ي لجج �لهاوية، 

نر�ها تن�صحب بهدوء.. 

فتٌح رو�ئي جديد ونكهة جديدة للرو�ية �لعربية

غالف عادي

21 * 14

168 �صفحة

$7 - $8

ف��ي  ي��دور  م��ا  وقائ��ع  تك�ص��ف  رو�ي��ة 
�لمجتمعات �لمغربي��ة �لريفية �لنائية، 
ف��ي �لنتماء �إل��ى �لع�ص��يرة و�لوطن، في 
�ل�صر�ع مع �لجهل و�لت�صّلط، وفي مو�صوع 
�لهج��رة �لد�خيل��ة و�لهجرة �إل��ى �أوروبا 

ومدى �صرقتها لل�صباب و�أحالمهم. 

ISBN: 978-9953-88-304-5

وي�شاأل�نك عن �لذ�كرة �لزمن �لـم�شتعار...

ISBN: 978-9953-88-581-0

غالف عادي

 21 * 14

240 �صفحة

$9

لعب��ة رو�ئية متقنة، لبطله��ا مع �لزمان 
�صولت وجولت.. يتعامل �لرو�ئي هنا 
م��ع رموز ثالثة: قريت��ه، جّده، عالقته 
بالأ�ص��ياء: �أين كانت؟ و�أين �أ�ص��بحت؟! 
ماذ� فع��ل بها �لزم��ن و�لأح��د�ث و�لمد 
�لح�ص��اري؟ محاولة لفك �ألغ��از �لحياة 
في مناخ و�قعي ناب�س وروؤية �صاعرية.

د. عبد �ل�شلم فز�زي

غالف عادي

21 * 14

100 �صفحة

$5

ف��ي  �لمنته��ى  ذ�ب  �إًذ�،  هك��ذ�  �ل�ص��و�د 
�لب��دء، و�لب��دء ف��ي �لمنتهى، ب��د�أ �لليل 
ي�ص��قط ك�ص��عفة �للي��ل ث��اأر �لطبيعة من 
�لمتهال��ك عل��ى لذ�ذ�ته��ا،  �لنه��ار  بغ��ي 
�لليل �ص��تار �لعالم �لعلوي و�ص��تار عالمنا 

�ل�صبحي.

ISBN: 978-9953-88-805-7

رو�ية 1953

ISBN: 978-9953-88-782-1

�أنا... و�لعي�ن �لزجاجية

ملك حممد ج�دة

روحي طعمة

غالف عادي

 21 * 14

224 �صفحة

$5 -$6

يخو���سُ �ل�ص��اعر روح��ي طعم��ة لعب��ة 
�ص��عبة م��ع �لحي��اة متطلًع��ا �إل��ى �لقبل 
�لم�ص��تعلة  ق�ص��ائده  وف��ي  و�لبع��د.. 
فيغ��دو  و�لأور�ق،  �لوج��وه  تختل��ط 
متعذًر� تمييز مدينة من ق�ص��يدة، جذع 
�ص��جرة من جذع �مر�أة، ِك�ص��رة خبز من 

ِك�صرة وطن ! 

�مر�أة لل�شتاء �لمقبلل �أحد يفهم ما يدور �لآن - �شعر

غالف عادي

 21 * 14

136 �صفحة

$6 -$8

�أبط��ال ورقي��ون.. �أماك��ن ل �أ�ص��ا�س له��ا 
م��ن �لوج��ود، ووقائ��ع ل �أ�ص��ا�س له��ا من 
�لح��دوث، لكنك تخ��اف �أن تكون �لمعني 

ب�صكل �أو باآخر.. 
عالقات��ك  يخ��ّرب  لأن��ه  تق��ر�أه  ل 
بالآخرين.. ل تق��ر�أه لأنه يخرجك من 

�أمانك ول يعيدك �إليه.. 

ISBN: 978-9953-88-567-4

x x

x

x



ب
د

�أ

ISBN: 978-9953-88-305-2

ه� وهي في �ل�شع�دية

هتان بن حممد طا�شجي

جتليد فني

14 * 14

68 �صفحة

$11

تجرب��ة �ص��عرية باللهج��ة �لخليجي��ة 
تخرج من �إطار �لتقليد و�لتر�ث لتنفتح 
على �أق�ص��ى تطّور�ت �لع�ص��ر، لتت�ص��ّكل 
لوح��ة فري��دة يمت��زج فيه��ا بطو�عية 
�لتجاه��ات �لحياتية كاف��ة مهما تكن 

متناق�صة وتنطوي على �صر�عات. 

غالف عادي مع لفة

 24 * 14

52 �صفحة

$10 - $12

كت��اب �أني��ق م��ع C.D ل�ص��اعرة جريئ��ة 
بق��ّوة عل��ى  نف�ص��ها  مقتحم��ة، تفر���س 
حيًن��ا  �ص��ّفافة  بلغ��ة  �ل�ص��عر.  �ص��احة 
و�ص��د�مية �أحياًنا، ت�ص��ّلط �ل�ص��وء على 
�لظل��م �لم��زدوج �ل��ذي تعاني��ه �لمر�أة 
�لعربية، وتر�صم للحب روؤية مختلفة. 

�أنظر �إليك

مر�م �مل�شري

خط��ت �أنثى

ردينة م�شطفى �لفيليل

غالف عادي 

21 * 14

120 �صفحة

$6

قال �أدوني�س: »ي�صدني �إلى مر�م �أمر�ن: 
��ا لأنوثته��ا؛ و�أنها  �أنه��ا تعطي �ص��كاًل لغويًّ
تترج��م ه��ذ� بكتاب��ة كاأنها تج��يء قبل 
�لفن. هك��ذ� تترجمه بلهف��ة كالم يومي 
يرتط��م  �أن  ي��كاد  ع��ارم  ح��اد  ب�ص��يط 
بج�ص��دها، فيما يكاد �أن يقف على حافة 

�للغة.« 

غالف عادي 

21 * 14

168 �صفحة

$6 - $7

�أن تجد في �لغروب ذهب �ل�صم�س
هكذ� �ل�صعر �لخالد و�لنقي

�ل�صعر يعود كما �لفجر، كما �لغروب
�أحياًنا في �لم�صاء�ت

وجه ينظر �إلينا من ِمر�آة خفّية...

خريٌف من ذهب

ج�زيف ط�بيا 

ISBN:978-9953-88-033-4

ي�شاورني ظٌنّ �أنهم مات�� عطا�شى

غ�شان علم �لدين 

ISBN: 978-9953-88-084-6

غالف عادي 

21 * 14

92 �صفحة

$5 - $7

��ان عل��م �لدي��ن في �ص��عره.  »�َص��ل�ٌس غ�َصّ
��ه كاأنما  �ص��ل�ٌس وَقل��ٌق مًعا. يتح��رك ن�صُّ
من ماء. لك��ن من ماء متدّفق، ومتك�ّص��ر، 
و�ص��اف، ومزب��د، وقلي��ل وفي��ه غ��ز�رة. 

ا هو طريدها«. اد �لَلّحظة، و�أي�صً �صَيّ
بول �صاوول

�شعر

x

x

x
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غالف عادي 

21 * 14

80 �صفحة

$5 - $6.5

جر�أة في �لتعبير عن �لتجربة �لذ�تية. 
و�للغ��وي.  �لثقاف��ي  للموف��ور  �إظه��اٌر 
عال��ٌم رح��ٌب م��ن �لجم��ال و�لأحا�ص��ي�س 

�لُم�صتنَفرة.

غالف عادي مع لّفة 

21 * 11.5

228 �صفحة

$5 - $6

�ل�ص��ر�ري  ه��دى  �ل�ص��اعرة  ��ص��تطاعت 
بر�ص��اقة �لكلم��ة و�إح�صا�ص��ها �لمرهف، 
وعالمه��ا  مكنوناته��ا  ع��ن  ��ر  تعبِّ �أن 
للحي��اة  وروؤيته��ا  �لممّي��ز  �لخا���سّ 
و�لح��ّب و�لعالقات �لإن�ص��انية. وجاءت 
مجموعته��ا ه��ذه �إ�ص��افة حقيقي��ة �إلى 

ديو�ن �ل�صعر �لعاّمي. 

�أث��ب �لحزن

هدى �ل�شر�ري

و�شّية �شاعرة

ناهد عيد

غالف عادي 

21 * 14

144 �صفحة

$10

عنَدما �أنظُر �إلى عيَني�ْك
يحطُّّ على كتفي �لحماْم

وترك�ُس خلفي غاباٌت من �لأ�صعاْر
وُي�صبُح لي ظالْن

يتر�ق�ْس فوَق �صفتّي بجٌع 
وتفقُد ذ�كرتي �لن�صياْن...

ISBN: 978-9953-88-504-9

�شعر

ور�ء �لأفق

�إبر�هيم �أب� زيد 

غالف عادي

 21 * 14

128 �صفحة

 $8

كْت مْتل �ل�َصّ
ْكت.. فْجاأة بِت�صُكت ِمْتل �ل�َصّ
حِكة ْبِتّم �لَوْقت.. مْتل �ل�صِّ

ْو فْجاأة بتهُرْب ِمْتل �ل�صَّ
لّما ِيْتَغّطى بالعْتم

فْجاأة ْبِتْرحْل �إنَت ْوَهوْن
وِبْبقى َوْحدي.. �إْنَت وَحّدي

ISBN: 978-9953-88-789-0

ْكت  مْتل �ل�شَّ

�ش��شن مرت�شى

meeting ميتينغ

ج�ليان حكيم

ISBN: 978-9953-88-739-5

غالف عادي

 21 * 14

100 �صفحة

$6

ل يتعاي�س مع �لحذر و�لطماأنينة..
ل ُير�عي �صعوًر� �أو ُيد�ري خاطًر�..

ُوِل��د من �لُج��ر�أة و�لقتح��اِم �إْثَر عالقٍة 
م�صبوهٍة بينهما!

�كت�ص��ف م��ا ل��م ُيكَت�ص��ف بع��د، وم��ا ل��ن 
ُيكَت�صف!!

ميتينغ يخلط �لأور�ق على مو�ئد �ل�صعر 
و�لحياة.. ويم�صي �صاخًر�!!

x

x
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ما يفعله �لغريب في �لليل

حممد دياب 

غالف عادي 

21 * 14

76 �صفحة

$7

محم��د  يتاب��ع  �لمجموع��ة  ه��ذه  »ف��ي 
دي��اب رحلته ف��ي كتابة تفا�ص��يل �لكائن 
�ص��يرة  م��ن  �أكث��ر  ليقت��رب  و�نزياحات��ه 
ذ�تي��ة، ف��ي �أكث��ر م��ن م��كان و�أكث��ر م��ن 

تحّول.« - ��صكندر حب�س 

ISBN: 978-9953-88-605-3

�لظلُّ فجٌر د�كن

مهدي من�ش�ر

غالف عادي 

21 * 14

100 �صفحة

$8.5

ل  لأّن��ه  �ل�ص��عر  من�ص��ور  مه��دي  يكُت��ُب 
ي�صتطيع �أن يتقَن »عماًل« �آخر �صو�ه. 

 ، غنائ��ٌيّ �حتف��اٌل  عن��ده  �ل�ص��عر  كاأّن 
�لحو����س،  لط��رب  تعبي��رٌيّ  وت�ص��ييٌل 
وتو�طوؤ غير متعّمد بين �لفتتان باللغة 

و�لفتتان بالأنوثة.

ISBN: 978-9953-88-814-9

كما يقع �لتّفاح

هادي مر�د

غالف عادي 

21 * 14

112 �صفحة

$12

»مم��زوٌج بالح��بِّ و�لجمِر و�ل�ّص��عِر، د�ئُم 
�لتوّهج و�ل�ّص��غف، يقط��ُف غيمًا وينتظُر 
ا« مطرً�، ليولَد ُتّفاَح �لق�صيدة �أحمَر �صهيًّ
ز�هي وهبي

ISBN: 978-9953-88-824-8

�شعر



ب
د

�أ

غالف عادي

 24 * 17

180 �صفحة

$7

�إمي��ل بجاني، كما قال عن��ه �أحد �لنقاد، 
�صو�ص��ة تنخر و�ص��ط �لم�ص��اكل بحًثا عن 
�لحقيقة. �إنه بهذ� �لمعنى، كاتب �ص��اهد 
يح��وم حول �لحقيقة كما يحوم �لفر��س 
حول �ل�صوء. و�لطريف �أن �لكتاب �لذي 
ف ب��ه هو مجموع��ة من �ل�ص��ه���اد�ت  يع��رِّ
�أدل��ى به��ا، ع��ن ه��ذ� �ل�ص��اهد، ع��دد م��ن 

�ل�صهود �لآخرين. 

در��شات

�ش�رة �لعاد�ت و�لتقاليد و�لقيم �لجاهلية

في كتب �لأمثال �لعربية

د. حممد ت�فيق �أب� علي

ISBN: 978-9953-88-420-2

غالف عادي

24 * 17

636 �صفحة

$12 - $15

يك�ص��ف هذ� �لكتاب �لجوه��ري �لعاد�ت 
و�لتقالي��د و�لقي��م �لجاهلي��ة من خالل 
ن���س موثوق هو �لأمثال؛ فيقيم عالقات 
ت�ص��ابه وتباين في �ص��ياق تحليلي يجمع 
�إلى �لمتعة �لر�صانة و�لجدة، وهو ي�صّد 
ثغ��رة ف��ي �لمكتب��ة �لعربية ل ي�ص��ّدها 

�صو�ه.

�لحب و�لت�شّ�ف عند �لعرب

د. عادل كامل �لأل��شي

غالف عادي

 24 * 17

194 �صفحة

$8 - $10

��ا ممتًعا للحّب  كتاب يق��ّدم للقارئ عر�صً
�ل�ص��وفي وعالمه �لمغاير، م�صتلهًما منه 
م�ص��امين �أّخ��اذة تتمازج فيه��ا وتتوّحد 
�أنغام �لمو�ص��يقا �لُعلوّية، و�إيقاع �ل�ص��عر 

�لمن�صلخ عن �لتر�ب. 

علم �لإبد�ع

د. مرو�ن فار�س

غالف عادي

 24 * 17

120 �صفحة

$5

نق��د �إبد�ع��ي جدي��د وممي��ز يق��وم على 
لأربع��ة  دو�صو�ص��ور  باأل�ص��نية  �لقت��و�ء 
�أدب��اء كبار ه��م: جبر�ن خلي��ل جبر�ن، 
وخلي��ل ح��اوي، ونادي��ا توين��ي، و�ص��الح 

�صتيتية.

غالف عادي 

24 * 17

232 �صفحة

$8

در��ص��ة ن�ص��ّية لموؤلف��ات جب��ر�ن خلي��ل 
جب��ر�ن �لعربي��ة، ف��ي مو�ص��وعي �لحب 
وتف�ص��يلية  دقيق��ة  متابع��ة  و�لم��وت. 
لهذي��ن �لمفهومين وروؤي��ة جديدة حول 

هذ� �لمو�صوع.

جدلية �لحب و�لم�ت

 يف م�ؤلفات جرب�ن خليل جرب�ن �لعربية

د. بطر�س حبيب

�أثر �لفكر �لديني في رو�يات پاول� ك�يل�

بكادي محمد

غالف عادي

 24* 17

204 �صفحات 

$8

م��اذ� بعد عن حياة پاول��و كويلو �لمليئة 
بالتناق�صات و�لمطّبات و�لمفاجاآت؟

�ل�ص��ارب  �لنج��اح  ور�ء  يكم��ن  �ص��رٍّ  �أي 
لرو�ياته كافة؟ در��ص��ة نقدية تحليلية 
عميق��ة ومو�ص��وعية لمختل��ف رو�ي��ات 
ل  پاول��و كويل��و، ودر��ص��ة متاأني��ة ت�ص��كِّ

مفاتيح لفهم عو�لم كويلو تماًما.

ISBN: 978-9953-88-296-3

�إميل بجاني كاتب في �لغربال

تاأليف عدد من �لكّتاب

x

x
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مهما قلت... ل تقل

نبيل �شليمان

غالف عادي

 21 * 14

200 �صفحة

$5

�ليوم��ي  للو�ق��ع  ممي��ز  �أدب��ي  تحلي��ل 
للحرب �للبنانية، عبر هو�ج�س �لزمان 
و�لمكان. �أ�ص��لوب جدي��د، وطرح مكثف 
وعمي��ق يلخ�س معان��اة �أي ف��رد في �أي 

مجتمع حرب. 

ع�شرون رو�ئًيا عالمًيا يتحدث�ن عن تجاربهم

ع�شام حمف�ظ

ISBN: 978-9953-88-487-5

غالف عادي

24 * 17

436 �صفحة

$8 - $10

�أو�ص��ع مدخل �إلى عالم �لرو�ية �لعالمية 
�لمعا�ص��رة، �لت��ي تحف��ل به��ا �لمكتب��ات 
ف��ن  في��ه  يتق��دم  ع�ص��ر  ف��ي  �لعربي��ة 
�لكتابي��ة كله��ا.  �لفن��ون  �لرو�ي��ة عل��ى 
مي��زة ه��ذ� �لكت��اب �أن �لرو�ئيي��ن �لذين 
يقدمهم يتحدثون مبا�صرة، عن تجاربهم 
�لخا�ص��ة، �إل��ى جمه��ور �لق��ر�ء �لو��ص��ع، 

ولي�س �إلى �لنقاد فح�صب. 

م��ش�عة �لأمثال و�لحكم و�لأق��ل �لعالمية 

�إعد�د: منري عب�د

ISBN: 978-9953-88-409-7

غالف عادي

 24 * 17

604 �صفحات

$12 - $20

�أكثر من ع�ص��رة �آلف مثل وحكمة وقول 
لكل فال�ص��فة �لعال��م و�أدبائ��ه ومفّكريه 
وفّنانيه و�صيا�صييه؛ غّطت كل مو�صوعات 

�لحياة.

�شن��ت �شائعة من حياة �لمتنبي

هادي حميي �خلفاجي

غالف عادي

24 * 17

374 �صفحة

$8 - $10

يتطّرق هذ� �لكتاب ل�صنو�ت �صائعة من 
حي��اة �لمتنب��ي، مح��اوًل �ص��د ثغرة في 
�ص��يرة هذ� �ل�ص��اعر �لذي �ص��غل �لنا�س 
عل��ى �ل��دو�م، ومحاوًل �ل��رّد في �لوقت 
نف�ص��ه على موقف طه ح�ص��ين �ل�ص��هير 

من هذ� �ل�صاعر. 

در��شات

�أحمد ف�ؤ�د نجم

ت�شخي�س �أوجاع �لأمة �لم�شرية

د. كمال عبد �لملك 

ISBN: 978-9953-88-310-6

غالف عادي

24 * 17

142 �صفحة

$8

�ص��اعر �ص��عبي من �لطر�ز �لأول، ��صتمد 
�ص��عره من لغة �ل�ص��ارع ونب�ص��ه، و�لتزم 
ق�ص��ايا �لفق��ر�ء و�لمحرومين، و�ص��عه 
هذ� �لكتاب على محك �لتحليل. تطرق 
�إل��ى عالقته بال�ص��يخ �إمام وم�ص��يرتهما 
لال�ص��طهاد  �ص��هما  وتعِرّ مًع��ا  �لفني��ة 

و�ل�صجن و�لحجر على �أعمالهما.

غالف عادي

24 * 17

124 �صفحة

$6 - $8

�أق��دم ن���س �أدب��ي ف��ي �لعالم. وه��و ن�س 
�أكاديم��ي مغ��رق في �لق��دم مترج��م �إلى 
�لعربي��ة. مو�ص��وعه تعويذة ل�ص��تمالة 
قل��ب �مر�أة م��ن ِك�س، �أعرق م��دن �لعر�ق 

�لقديم.

�أُخذة ِك�س

�أقدم ن�س �أدبي يف �لعامل

تقدمي وحتقيق: �ألبري هرني نقا�س و ح�شني زينة

x

xx

x
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غالف عادي

 24 * 17

208 �صفحات

$5

ن�ص��و�س بالفرن�ص��ية لطه ح�ص��ين تن�صر 
للم��رة �لأول��ى باللغ��ة �لعربي��ة. تحوي 
كلمات��ه ف��ي �ليوني�ص��كو وخو�ط��ره ع��ن 
بع���س �أع��الم ع�ص��ره وبع�س �لدر��ص��ات 

�لم�صّوقة و�لمهمة. 

من �ل�شاطئ �لآخر 

طه ح�شني

در��شات
“تجر�أت على ك�شف �لم�شت�ر و�لعبث بمقتنيات »�لمحظ�ر«، وت�جيه 

�شدمة مدوية �إلى �شل�شلة من �لمفاهيم و�لأفكار و�لتط�ر�ت �لمت��رثة”.

جريدة �مل�شتقبل 

�شاعر �ل�ج�دية �لأول

�أبعد من �لريف

�شعر�ء خالدون في عي�ن �لألف �لثالث

لمع �لحر

ISBN: 978-9953-88-404-2

غالف عادي

24 * 17

148 �صفحة

$8

عمالق��ٌة �ختي��رو� م��ن �ص��عر�ء �لري��ف 
�أب��رز  م��ع  محط��ات  فكان��ت  �للبنان��ي 
مو�قفه��م �لحياتية و�لأدبي��ة و�أكثرها 
تاأثي��ًر� و�نعطاًفا، ومع لقطات ر�ئعة من 
�أعمالهم �ل�ص��عرية �لت��ي �أثرت �لمكتبة 
�لعربي��ة، ب��ل �لعالمية. ومو�ص��وعاتهم 
�لتي تج��اوزت �لريف �إلى عو�لم �أف�ص��ح 

ا. ا وجمالًيّ و�أرحب و�أعمق فكريًّ

�لرومنطيقّية في �ل�شعر �لعربي �لمعا�شر

من معّلقة »�إمروؤ �لقي�س« �إلى �لأندل�س �إلى رّو�د �لنه�شة

د. فيكت�ر غرّيب

ISBN: 978-9953-88-785-2

غالف عادي

24 * 17

336 �صفحة

$10

كتاٌب ُيفاجئ �لنّقاد في �لغرب و�ل�ص��رق، 
وه��ي  لعق��وٍد  �ص��ادت  مقول��ًة  ويدح���سُ 
�لعرب��ي  �ل�ص��عر  ف��ي  �لرومنطيقي��ة  �أن 
�لمعا�صر، ��صتير�ٌد غربي. ويوؤّكد �لكتاب 
��لة في �لت��ر�ث وفي  بالمقاب��ل �أنه��ا موؤ�صَّ
�إبد�ع��ات �ل�ص��عر�ء �لع��رب �لخالدي��ن. 
وي�صير �إلى �أن كل �إيحاء�ت ت�صدر عن �أي 
كات��ب مهما يكن �نتم��اوؤه، �إنما هي باطلة 

ومح�س �فتر�ء.

�لدو�ئر �لمّتحدة �لمركز 

در��شة نقدّية يف �شعر نزيه �أب� عف�س

نادين باخ�س

غالف عادي

 24 * 17

284 �صفحة

$11

در��ص��ة �أكاديمي��ة منّمق��ة تليق ب�ص��اعر 
بقامة نزيه �أبو عف�س ُترجمت ق�ص��ائده 
�إلى �لفرن�ص��ية و�لإ�ص��بانية و�لإيطالية 
�لثقافي��ة ع��ن  �لعوي���س  وح��از جائ��زة 
فئة �ل�ص��عر للعام 2012-2013. در��صة 
�ل�ِص��عر  م��ن  متمّكن��ة  كاتب��ٌة  ور�َءه��ا 

وبو�طن �ل�صعر�ء. 

ISBN: 978-9953-88-822-4

�لحريم �للغ�ي

ي�شرى ُمقّدم

ISBN: 978-9953-88-577-3

غالف عادي

 21 * 14

200 �صفحة

$8 - $10

كي��ف �أمكن للفقه �لَنّحوي �أن ينزلق �إلى 
ي  �لتمييز �لعنفي �لتفا�ص��لي ما بين �ص��َقّ
��ا  �لو�ح��دة، محتجًّ �لنف���س �لإن�ص��انية 
بم��ا ل دلي��ل علي��ه ف��ي �أْول��ى �لم�ص��ادر 
بالحتجاج و�أ�ص��دقها خبًر� )�لقر�آن(؟ 
ق��ر�ءٌة تحليلي��ة ر�ئ��دة ف��ي �لأح��كام 
�لنحوي��ة تعّين �أبرز خلفي��ات �لتهمي�س 

��ث.  �لق��هريِّّ �لالحق بال�موؤَنّ

x



ب
د

�أ
 و�قع ع�شق بني �إير�ين وك�يتية  

رو�ية جريئة، حقيقية، و�أحد�ثها ل تز�ل م�شتمرة

غالف عادي

 24 * 17

132 �صفحة

$6

ق�ص��تان �ص��من مغلف و�حد، لأح��د �أكبر 
مهند�ص��ي هذ� �لع�صر، تلّخ�ص��ان هاج�صه 
ف��ي فن �لعم����ارة و�لبيئة باأ�ص����لوب �أدبي 
ممي��ز، وه��و �ص��احب �لكت��ب و�لموؤلف��ات 

�لهند�صية �ل�صرفة باللغة �لإنكليزية.

اق �أمي ع�شّ

هاجر عبد �ل�شلم

ISBN: 978-9953-88-268-0

غالف عادي

 21 * 14

224 �صفحة

$8 -$12

ق�ص���س ق�ص��يرة، بل �عتر�ف��ات خطيرة 
�لق�ص��ة  ح��دود  ج��اوزت  قو�ل��ب  ف��ي 
�لماأل��وف.  ع��ن  و�لخارج��ة  �لماألوف��ة 
حمل��ت في ثناياها جر�أة ما بعدها جر�أة 
وه��ي تتح��دث ع��ن �لأ�ص��رة و�لمجتم��ع 
و�لدني��ا و�لدين و�لح��دود �لملتهبة بين 

�لمر�أة و�لرجل. 

جريئة، جميلة، و�شاعرية

غالف عادي

 24 * 17

108 �صفحات 

$4

باأ�ص��لوب  �لكات��ب  فيه��ا  يعر���س  رو�ي��ة 
لمهاج��ر  ر�ئع��ة  ح��ب  ق�ص��ة  ممي��ز، 
و�ح��د  بي��ن عالمي��ن،  يعي���س  �أ�ص��طوري 
ي�ص��تطيع ل  و�آخ��ر  يحتمل��ه  يع��د   ل��م 

�لعودة  �إليه.

بائع �لف�شتق

�شمير عطا�هلل

حقيبة حذر

عاطف �لبل�ي

ISBN: 978-9953-88-263-5

غالف عادي 

21 * 14

148 �صفحة

$8 - $11

»تاأخ��ذك من �لكلم��ة �لأولى �إلى عو�لم 
�صحرية بلغة �ص��فافة و�صعرية وفل�صفة 

في �آن« - ج�صد �لثقافة.

ق�شة م�شربية - ق�شة ي�ط�بيا

ح�شن فتحي

هل يفّرقنا �لدين؟

ح�شن �ل�شيد �أ�شعد ف�شل �هلل

غالف عادي

 24 * 17

468 �صفحة

 $12

رو�ية، وه��ي تتحدث عن عا�ص��فة حب 
ت�ص��ور، وكاأن �ص��ريًطا �ص��ينمائًيا يم��ر، 
لبن��ان قبل �لح��رب �لأهلي��ة �لمدّبرة، 
بمجتمع��ه وقد غزته ح�ص��ارة �لغرب. 
ر�ص��ائل متبادل��ة ت�ص��يء عل��ى �أح��د�ث 

عّتمت عليها جهات كثيرة. 

ISBN: 978-9953-88-374-8

�إمر�أة... وظّلن

خل�د عبد �هلل �خلمي�س

غالف عادي

 21 * 14

404 �صفحة

$8 -$10

ق�ص��ة توؤك��د �أن �لب��ركان يقب��ع تح��ت 
�لجلي��د حت��ى حي��ن، و�أن خي��ر مح��ام 
للح��ب هو �لتاري��خ، و�أن للبقاء �ص��روًطا 
من �أخ��ّل بها عّر�س نف�ص��ه للهالك، و�أن 
�لخطيئ��ة ل ممحاة لها، و�لحياة تعدل 
لمن ت�ص��اء، و�لو�قع �صيظل محرًجا بين 

�أ�صو�أ و�أجمل ما به. 

ISBN: 978-9953-88-006-8

رو�يات وق�ش�س ق�شرية

x

xx



ب
د

�أ

غالف عادي

 24 * 17

88 �صفحة

$10

ب�أ�صل��وب مب�ّص��ٌط م�ص��ّور وج��ذاب ينق��ُل 
مي��دان  داميةع��ص��ه�  اأحداًث���  الك�ت��ُب 
التحرير ويغّط��ي حركة الثّوار، وتع�طي 
اأجهزة الأمن معهم بفظ�ئعه ووح�ص��يته. 
وي�ص��يء عل��ى دور الجي��ل الجدي��د ف���ي 
���س الم�صوؤولي�ت الوطنية والإن�ص�نية  تحُّّ
قي���دة  ف���ي  ورغبت��ه  والجتم�عي��ة، 
المجتمع الم�صري، ومدى ف�علية و�ص�ئل 

الت�ص�ل المتطّورة ف�ي العمل الثوري.

“الغ�صوة: كتب في كتاب، يهدم العالم ويبنيه، رفعه �صاحبه من مقام 
الأفكار المجردة اإلى مقام الحكاية المكتملة المنجزة.”

د. في�صل دراج

غالف عادي

 21 * 14

240 �صفحة

$7 - $8

طرافته���  م��ن  ب�لرغ��م  الرواي��ة  بط��ل 
وظرافته� ف�إنه� تمثل الكثير من�، يدفعن� 
بحرفي��ة ع�لي��ة اإلى التفكي��ر ب�أحالمن� 
يطل��ق  العظي��م.  ال�ص��رق  ه��ذا  واأح��الم 
بطلن��� لعبة الأمني�ت، اأقدم واأ�صهر لعبة 
ت�ص���وؤلت لهون��� به��� من��ذ الطفول��ة... 

الليلة ... �صتتحقق الأمني�ت. 

�صاأعطيك الحلوى �صرط اأن تموت 

وائل رّداد

ISBN: 978-9953-88-777-7

18 يوماً في ميدان التحرير 

رامي حبيب واأحمد �صليم

ISBN: 978-9953-88-765-4

مولود وثالثة اآباء

نائل ماجد مجذوب

غالف عادي

 21 * 14

76 �صفحة

$7

�صّي��دة ح�م��ل تت�ص�ءل عن اأب��ي الجنين، 
ه��ي الت��ي تعر�ص��ت لغت�ص�بي��ن في يوم 
واح��د وللق���ء م�صروع م��ع زوجه��� الذي 
�صفي م��ن العقم. ق�صة واقعي��ة ب�أ�صلوب 
م�ص��ّوق ولغ��ة �صل�صل��ة ت�صتقط��ب اأو�ص��ع 

�صريحة من القّراء.

ISBN: 978-9953-88-519-3

اأرملة مهند�س

�صالح ابن عاي�س

ISBN: 978-9953-88-317-5

غالف عادي

 24 * 17

284 �صفحة

$10 - $15

بطل يتحّدث عن مراحل حي�ته بحلوه� 
ومّره�، بنج�ح�ته� القليلة واإخف�ق�ته� 
الت��ي ل تعّد ول تح�ص��ى. يك�صف اأ�صرار 

العالق�ت بين اأفراد الأ�صرة الواحدة. 

غالف عادي

21 * 14

216 �صفحة

 $9 - $10

ق�ص��ة ت��روي حي���ة �صخ�س م��ع الحزب 
الت��ي  الب�ئ�ص��ة  والحي���ة  ال�صيوع��ي، 
ت�ص�ركه��� م��ع الرف���ق: �صب�ًب��� و�ص�ب���ت، 
وم�ص�رك�ت��ه ف��ي الن�ص�ط���ت والنق��ص�ت 
الحزبية، واحتك�كه ب�لكب�ر في الحزب 
ليتعّلم منهم م� يق��در عليه، وتف�عله مع 
الأح��داث، كبيره��� و�صغيره���. عالقته 
ب�أهل��ه، اأم��ه واأخوته، واأبيه ال��ذي اأق�م 

دعوى عليه، لين�ل منه �صيًئ� ل يملكه.

ابن الحزب

في�صل فرحات

ISBN: 978-9953-88-625-1

الغ�صوة

را�صي �صحادة 

ISBN: 978-9953-88-610-7

غالف عادي مع لفة

 24 * 17

816 �صفحة

$15 - $17

رواي��ة تمل��ك ق��درة ت�أثي��ر كبي��رة لم��� 
يحمله اأبط�له� من م�ص�عر تق��صمه� الألم 
والف��رح والأمل والإحب���ط، ومن اأحالم 
ُقتل��ت، بل قتل الح�لم��ون اأنف�صهم. تدور 
اأحداثه��� الواقعية عل��ى اأر�س فل�صطين. 
�صت  كيف ك�نت؟ واأين اأ�صبحت؟ اإلَم تعَرّ
طوال �صنّي الحتالل؟! م�ذا حَلّ ب�صعبه� 
وحواريه��� وكي��ف ت��ّم النق�ص���م الح���ّد 

والدامي. 

روايات وق�ص�س ق�صرية

x

x

x

x



ب
د

�أ

غالف عادي

21 * 14

268 �صفحة

$9

من  هرًبا  لبنان  ق�صدو�  مياومون  عماٌل 
عي�صهم،  لقمة  عن  بحًثا  قا�صية،  ظروف 
لكل منهم حكاية ُهنا.. وحكاية هناك: 
�أي ماأ�صاة عا�صو�، وكم تحّملو�، وُظلمو�.. 
ق�ص�س  يعي�صو�  �أن  لهم  يحّق  ك��ان  وه��ل 
يح�ّصنو�  و�أن  م�صتوياتهم؟  تفوق  ُح��ّب 
بانتظارهم  م�صير  و�أي  �أن�����ص��ال��ه��م؟! 
ودول��ت��ه��م غ��ي��ر �آب���ه���ة ل��ه��م؟ م���اد�م���و� 

خارجها.

غالف عادي

 21 * 14

420 �صفحة

$10 - $12

م��ن �أي��ن تب��د�أ �لذكري��ات؟ �لذكري��ات 
عالم �ختار لنا مرقًد� موؤقًتا. هي �أ�صر�ر 
مكنونات ت�ص��كننا ون�صكنها طيلة عبورنا 
رحاب �لدنيا. تر�فقنا مثل ظلنا دون �أن 
نملكه��ا. ل �أح��د يملكها! وما في و�ص��عنا 

�صوى �ل�صتذكار. 

ISBN: 978-9953-88-772-2

مذكر�ت �إمر�أة �شيعية

رجاء نعمة

محاولت �غتيال علي 

محمد بركات

ISBN: 978-9953-88-813-2

غالف عادي

21 * 14

128 �صفحة

$8

محاولت �غتيال معنوية يومية ل�»علي«، 
�صيعي  �صاب  مذكر�ت  ليكتب  منها،  ينجو 
ي�صاهد  �ل��ذي  �لعربي  �لربيع  وق��ع  على 

ف�صوله في �لإعالم.

نهاية جيل

محمد �شعيد طالب

ISBN: 978-9953-88-503-2

غالف عادي

 24* 17

336 �صفحة

$11 - $12

للعم��ل  نف�ص��ه  ين��ذر  فل�ص��طيني  �ص��اب 
ق��ّوة  مقارع��ة  م��ن  ويتمك��ن  �لفد�ئ��ي 
بي��ن  م��ا  طاردت��ه  كبي��رة  �إ�ص��ر�ئيلية 
�أخي��ًر�.  و�عتقلت��ه  �لجبلي��ة  �لكه��وف 
لتبد�أ رحلة معانات��ه في زنز�نات �لعدو 
و�لمفاجاأة �لكبيرة �لتي كانت بانتظاره 

هناك. 

�ش�رّي� ج�شر �لك�ل

يا�شين رفاعية

ISBN: 978-9953-88-029-7

رو�يات وق�ش�س ق�شرية

x

x

غالف عادي

 24 * 17

130 �صفحة

 $8

كتاب ياأخذنا �إلى عالم �لأدب �ل�ص��عبي، 
عال��م �لق�ص���س و�ل�ص��ير �ل�ص��عبية �لتي 

�صغلت �لعرب في �لقرون �لو�صطى.

�ل�شَير �ل�شعبية �لعربية

د. نعمة �هلل �بر�هيم



ب
د

�أ
�لرو�ئية �لتي �أثارت

�جلدل بجر�أتها

رو�يٌة توؤّرخ النهيار �الحتاد �ل�سوفياتي عرب �حلب و�لعالقات 

�الجتماعية وت�ستقرئ �ل�سر�ع �الأوكر�ين-�لرو�سي �حلايل

غالف عادي

21 * 14

328 �صفحة

$11 - $15

ت�سم��ع.  و�إلهام/هب��ى  »بيت��ي«  يحك��ي 
ه جزء  تتفاع��ل ذ�كرتها معه، فم��ا يق�سّ
ا. ذكرياته، باأحد�ثها  من كيانها هي �أي�سً
و�سوره��ا، تعي��د تكوي��ن ذ�كرته��ا ه��ي، 
لمز�جه��ا  وفًق��ا  وتظهره��ا  ت�سكّله��ا 
ومخّيلته��ا. وه��ا ه��و �لي��وم يغي��ب �سيئ��ا 
ف�سيئا، فهل تغادر معه ذ�كرة زماٍن ووطٍن 

��سمه لبنان؟

رق�ص تحت �أ�سجار �لك�ستناء

عبا�ص جعفر �لح�سيني

ISBN: 978-9953-88-818-7

غالف عادي

 21* 14

428 �صفحة

 $12

لي��ٌل  كيي��ف  الأوكراني��ة  العا�ص��مة  لي��ُل 

مختلف.. �ص��وارُع م�ص��اَءٌة، ُغَرٌف مطفاأٌة 

ب يجيئون للدرا�ص��ة  وقل��وٌب اأحيانًا.. وطلاّ

فيتوراّطون ب�ص��واها.. في ذاك ال�صخب كلُّ 

ت  الحتم��الت واردة وممكنة.. م��ن التزمُّ

ال�ص��ديد اإلى اآخر النف��لت. كل ذلك ينقله 

لبناني ف��ي مقتب��ل العمر حطاّ هن��اك طلبًا 

للعلم، بل طلًبا لكل �صيء!

�سورة على هاتف جّو�ل

�إلهام من�سور

ISBN: 978-9953-88-846-0

خلف �أ�سو�ر بيروت

عماد بّزي

�لعطر و�لفقر وما بينهما

��سماعيل �الأمين

�إع�سار بالتيمور

ح�سين عبد �لر�سول �سبيتي

ISBN: 978-9953-88-837-8

ISBN: 978-9953-88-857-6

ISBN: 978-9953-88-847-7

غالف عادي

21 * 14

168 �صفحة

$10 - $12

وم�س��ات م��ن تاري��خ بي��روت �لممت��د من 
�لحقبة �لعثمانية حتى �لحرب �لأهلية، 
يحكيها لنا عماد بّزي، �آخًذ� دور حكو�تي 
يعيد �إحياء محط��ات �لترمو�ي ومقاهي 
بي��روت �لقديم��ة وليال��ي �لفونوغ��ر�ف 
ن. وينقل �إلينا  ل �أي��ام �لتلف��از �لمل��وَّ و�أوَّ

�لو�قع كما هو، بطر�فته و�ألمه.

غالف عادي

21 * 14

272 �صفحة

 $

ق��د تبدو �لرو�ية مفا�سل��ة بين �لرغبة 
ف��ي �لحي��اة و�لرغبة في �لم��وت، �أو بين 
�إبرو�س وتاناتو�س... لكنها في �لحقيقة 
رو�ي��ة حي��اة حت��ى وه��ي ت�س��رد وقائع 
�لفق��ر و�لبوؤ�س و�لت�س��ّرد، ولأنها تنت�سر 

للأمل و�لإ�سر�ق �لإلهي �لرحيم.

غالف عادي

21 * 14

248 �صفحة

$10 - $13

�سي��رة  تط��رح  بامتي��از  و�قعي��ة  رو�ي��ة 
�ساب لبنان��ي �أحبَّ في بي��روت وُخدع في 
بالتيمور وتنقل عل��ى حبال عّدة ق�س�س 
حب عا�سفة لكنه ظل ير�هن على �لحب 
و��ستم��ّر  بهم��ا.  �لوف��اء وين��ادي  وعل��ى 

يعي�س جدلّية �لخيانة و�لتوبة.

رو�يات وق�س�ص ق�سرية

حمطات �لرت�موي، ليايل �لفونوغر�ف، �ملقاهي �لقدمية، 

ن كّلها ... خلف �أ�سو�ر بريوت. �لتلفزيون �مللوَّ

»�حلّب يا حبيبتي.. هو ذلك �الإع�سار �ّلذي ندرك �أّنه 

�سيقتلعنا فال نتو�رى عنه«.

xx

x



ب
د

�أ

“يي�ن لي تتمّتع بروؤية وم�هبة و�حتر�م لأ�شر�ر �لحياة غير 
�لقابلة للحّل تجعلها كاتبة بحق. ثّمة غر�بة في ق�ش�شها نابعة 

لي�س فقط من �ل�شين بل من قلب �لكاتبة”
The Guardian  

غالف عادي 

24 * 17

248 �صفحة

$12

ترجمة لأ�ص��هر �لرو�يات �لتي �ص��درت 
ع��ام 1992 بقل��م روبي��ر �ص��وليه، وهي 
على غر�ر كتابات �أمي��ن معلوف. رو�ية 
ممتع��ة توؤر�ص��ف للتاري��خ �لجتماع��ي 
ل�ص��ورية وم�ص��ر عبر تتّبع حياة �أ�صرة 
�ص��ورية عا�ص��ت في م�ص��ر �أو�ئل �لقرن 

�لع�صرين. 

�لطرب��س

حكاية �لنتماء �ل�شائع

روبري �ش�ليه

ISBN: 978-9953-88-492-9

�لنا�س و�لآخرون

ق�ش�س مختارة من �لآد�ب �لعالمية

قدري قلعجي

غالف عادي

24 * 17

148 �صفحة 

 $6 

لن��ا  �خت��ار  �لمره��ف  �لأدي��ب  بح���س 
�لأ�ص��تاذ قدري قلعجي ثماني ق�ص�س من 
�لآد�ب �لعالمية وترجمها �إلى �لعربية. 
بالحكم��ة  مليئ��ة  ��رة،  معبِّ �إنه��ا ق�ص���س 

�لعميقة، تعود �إلى ثماني �أمم. 

غالف عادي

 21 * 14

336 �صفحة

$8 - $12

مجموع��ة ق�ص�ص��ية ل ت�ص��ك لحظ��ة في 
و�قعيتها، ت�ص��تلب حو��ّص��ك كاّفة، تجول 
ببر�ءة في �أحياء �ل�صين، فتف�صح وتدين 
و�أن  �ص��يما  ل  �لال�إن�ص��انّية  �لت�ص��رفات 
�لكاتبة كانت �صخ�صًيا خالل وجودها في 
�ل�ص��ين و�أثناء �إقامتها غير �ل�صرعية في 

�لوليات �لمتحدة �لأميركية. 
حّول هذ� �لكتاب �إلى فيلم �صينمائي. 

�ألف عام من �ل�شلة

يي�ن لي

ISBN: 978-9953-88-239-0 ISBN: 978-9953-88-428-8

غالف عادي

 27 * 17

392 �صفحة 

$10 - $15

ي��روي  �لأحم��ر«  �لزه��ر  م��ن  ب�ص��اط 
بعطف، وذكاء و�ّطالع، �لحياة �لموؤثرة 
ل  �لت��ي  و�لق�ص��ة،  �لحت��الل،  تح��ت 

ُتن�صى، لعائلة و�صعب وبلد!

ب�شاط من �لزهر �لأحمر - �لبحث عن �أفغاني

نيل�فر بازير�

“�أكثر من �شيرة حياة، �إنه حكاية 
�أفغان�شتان نف�شها، ُكتبت بطريقة 

م�ؤثرة، و�شادقة، و�شاعرية”

»The Kite Runner« خالد ح�شيني، م�ؤّلف ر�ئعة

رو�يات عاملية

xx

غالف عادي

 24 * 17

360 �صفحة

$10

 

�لو�ص��طى  �آ�ص��يا  �ص��هرز�د  ق�ص��ة  �إنه��ا 
متع��ة  �أحد�ثه��ا  �لموؤل��ف.  �لمجهول��ة 
تغو�س بك في عالم �لحكايات �لعجيبة. 
ُترِجم��ت �إل��ى �لإنكلي�زي��ة و�لأل�م�ان�ي��ة 

و�لإيطال�ية و�لرو�صية. 

فروخ ناز

�شهرز�د �آ�شيا �ل��شطى

بيتي دولكرو�



ب
د

�أ

غالف عادي

21 * 14

60 �صفحة

$5

ح��و�ر ف��ي �لح��ب �ص��ادم و�آ�ص��ر ف��ي �آن. �مر�أة 
�ختب��رت �لرج��ال حت��ى �لثمال��ة، ورج��ل ل��م 
يعرف �لحب قط. يدفع لها �أجر لياٍل معدود�ت 
ليعاي��ن م��ا �ص��مع عن��ه، وليتع��رف �إل��ى �لمر�أة 
عبره��ا. تقبل.. تخ�ص��ع.. ت�صت�ص��لم.. وتعرف 
�نه م�ص��اب بمر�س �لموت. ذل��ك �لمر�س �لذي 
ل يع��رف من ُي�ص��اب به �أنه يحمل��ه، ول يعرف 

�أنه قد يكون متوّفى. 

غالف عادي

21 * 14

204 �صفحات

$10 - $16

ن�ص��اٌء غارقات في �لحرم��ان و�للهفة ..  
رج��اٌل من�ص��غلون بال�ص��يادة و�لتمّلك ..  
حّب و�أحالم و�ص��ر�عات تزيح �ل�ص��تائر 
�لق��رن  ف��ي  �لأميرك��ي  �لمجتم��ع  ع��ن 
�ل�ص��ابع ع�ص��ر حي��ث ي�ص��ود �ل�ص��تعمار 
وحيث يتم�ّص��ك �ل�ص��عب بهوّيته ويقاوم 

ثقافة ُم�صتعمٍر ُتفر�س عليه بالقّوة. 

رحمة

ت�ني م�ري�ش�ن

ISBN: 978-9953-88-603-9

�لكاتبة �لتي مل تكتِف بجائزة ن�بل بل تعدتها لتح�شد �كرث من

24 جائزة عاملية مرم�قة عن �إبد�عاتها وم�شاهماتها �ل�شتثنائية

�لأحد�ث  مل�شرح  ر�ئع  خارجي  “و�شف 
وحركة �لنا�س فيه، و�شرٌد ل�قائع مل 

تطالعنا يف رو�ية من قبل”

جريدة �ل�شيا�شة

ISBN: 978-9953-88-568-1

غالف عادي

 24 * 17

400  �صفحة

$15 - $20

يم��وت  عادي��ة،  غي��ر  �إير�ني��ة  بطل��ة 
و�لده��ا، فيرعاها و�أ�ص��رتها عّمها �لثري 
��ا �صروًطا قا�صية. ت�ص��تهويها لديه  فار�صً
�ص��ناعة �ل�ص��جاد فتمنحه��ا كل طاقاتها 
لت�ص��بح �لنقو�س و�لألو�ن هو�صها وتبحر 
عك���س �لتيار ب�ص��كل �ص��ري ف��ي عمل من 

�خت�صا�س �لرجال. 

دماء �لأزهار

�أنيتا �أمير �شڤاني

مر�س �لم�ت 

مارغريت دور��س

ISBN: 978-9953-88-649-7

رو�يات عاملية

�أيق�نة �لأدب �لفرن�شي

يف �لقرن �لع�شرين

xx



ب
د

�أ

غالف عادي

21 * 14

172 �صفحة

 $10

�ص��ئم  خم�ص��ينّي،  مدّر���س  روكال،  �ليا���س 
مهنت��ه بع��د 25 عاًم��ا ق�ص��اها ف��ي تلقين 
م�ص��رحية  �لثانوي��ة  �لمرحل��ة  طلب��ة 
�إب�ص��ن: »�لبط �لب��ري«. كان يحت��اج �إلى 
ويعي��د  ويتغّي��ر،  لي�صتك�ص��ف  م��ا  ح��دث 
وقيم��ه  وخيار�ت��ه  زو�ج��ه  ف��ي  �لنظ��ر 

وحتى قيمته.

غالف عادي مع لّفة

 21 * 14

744 �صفحة

$12 - $20

م��ا بين نظ��رة �لبع�س �إلى فتيات �لغاي�ص��ا 
�لآخري��ن  ونظ��رة  عاه��ر�ت  �أنه��ن  عل��ى 
�إليه��ن على �أنه��ن رمز للجن���س، نتعرف مع 
»�عتر�ف��ات غاي�ص��ا« �إل��ى موق��ع �لغاي�ص��ا 
�لحقيق��ي، ون��درك كم تختل��ف حيو�تهن 
عن حيو�ت �لن�صاء �لعاديات. رو�ية تتعّلق 

بها من �ل�صطر �لأول وحتى �لأخير!

غالف عادي

21 * 14

496 �صفحة

$10 - $16

حفٌل في �أمي��ركا �لجنوبية ُيدعى �إليه 
�لإلكتروني��ات  م�ص��انع  �أكب��ر  �ص��احب 
ف��ي �ليابان، تغّن��ي فيه مغّني��ة �لأوبر� 
�لعالمي��ة روك�ص��ان كوك���س، تج��ري في 
�لحف��ل مد�هم��ٌة لختط��اف �صخ�ص��ية 
ب��ارزة لم تح�ص��ر، فيتح��ّول �لخاطفون 
�إلى �ص��يد �أثمن كثيًر� و�أد�ص��م مما كانو� 

ينتظرون... 

فازت بالعديد من �جل��ئز ور�شحت جلائزة ب�كر للرو�ية

كما �شجلت مبيعات خيالية جعلتها �شمن �لرو�يات �لأكرث مبيًعا
“�أ�شل�ب �ش�ل�شتاد ر�ئع، يجمع بني همنغ��ي وف�لكرن”

Publishers weekly  

 من �لكتب �لأكرث مبيًعا يف �لعامل، ُترجم �إىل لغات عديدة،

ته �لبديعة حت�لت �إىل فيلم وق�شّ

ISBN: 978-9953-88-004-4

�عتر�فات غاي�شا

�آرثر غ�لدن

بيل كانت� - �لرهينة

�آن بات�شيت

ISBN: 978-9953-88-083-9

“�لرو�ية �لأكرث رومان�شــية منذ �شن��ت! 
ق�شة غريبة، ر�ئعة، تلقي 

تعاويذها علينا”

 San Francisco Chronicle

غالف عادي

 21 * 14

172 �صفحة

$10 -  $12

رو�ي��ة معا�ص��رة باأحد�ثه��ا و�أدو�ته��ا، 
طم��وح  باك�ص��تاني  �ص��اب  بطُله��ا 
ر  يق��ِرّ مرموق��ة،  �أ�ص��رة  م��ن  ر  يتح��َدّ
�لمَتّح��دة،  �لولي��ات  �إل��ى  �لهج��رة 
ت��ر�ه  �أرق��ى!  بعال��م  �لحالمي��ن  م��الذ 
ويدخ��ل  �لنجاح��ات،  ��ق  يحِقّ هن��اك 
 ف��ي عالق��ة ح��ٍبّ ر�ئع��ة. تق��ع �أحد�ث 
�لأم��ور  وتنقل��ب  �أيلول/�ص��بتمبر،   11

ر�أ�ًصا على عقب...  ISBN: 978-9953-88-534-6

»�لأ�ش�لي« �لـمترّدد

مح�شن حامد 

�لخجل و�لكر�مة

د�غ �ش�ل�شتاد

 ISBN: 978-9953-88-565-0

رو�يات عاملية

x

x

x
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غالف عادي

 24 * 17

418 �صفحة

$12 - $20

مدين��ة بومب��ي وم��دن مج���اورة، تتابع 
�لحي��اة ب�ص��كل �عتي��ادي وه��ي ل تعل��م  
دة  �أنه��ا عل��ى �ص��فير �لهاوي��ة، �أنه��ا مه��َدّ
ب��ركان،  �نفج��ار  كارث��ة  بكارثتي��ن: 

وكارثة جفاف مياه �ل�صرب... 

غالف عادي

21 * 14

288 �صفحة

$10 - $12

�ل�ص��ابقات  �أمجاده��ا  للرو�ي��ة  تعي��د 
م��ن خ��الل �لحبك��ة �لرو�ئي��ة �لمتقن��ة 
�لم�ص��ّوق  و�ل�ص��رد  �لأح��د�ث  وت�ص��اعد 
�لمحفوف بالمفاجاآت و�لو�ص��ف �لدقيق 
بة �ل�صعبة، و�لدخول  لل�صخ�صيات �لمرَكّ
ف��ي �لو�ق��ع ب��كل تفا�ص��يله �لم�ص��موحة 
و�لممنوعة؛ ومن خالل تد�خل �أّخاذ بين 
�لحالت �لنف�صية و�لأو�صاع �لجتماعية 

و�ل�صيا�صية و�لنقالبات.

�كت�شافها” مبجرد  فنية  حتفة  �عتربت  “رو�ية 
ل� فيغارو     

�لكّتاب  �أحد  هاري�س،  روبرت  يعيد  �ملعتادة،  و�أناقته  وذكائه  “برب�عته 
�لأكرث مبيًعا ح�ل �لعامل، خلق عامل على �شفري �لكارثة”

Amazon   

ب�مبي

روبرت هاري�س

ISBN: 978-9953-88-082-2

�أف�شل رو�ئيي بريطانيا �ملعا�شرين 

حائز دكت�ر�ه فخرية يف �لآد�ب 

من جامعة دومنتف�رت

فتاة من بلغر�د

ل�ي�س دو بيرنيير

ISBN: 978-9953-88-313-7

حب محّرم

ي�كي� مي�شيما

ISBN: 978-9953-88-086-0

غالف عادي

 21 * 14

756 �صفحة

$15 - $22

رو�ئ��ي  هينوك��ي،  �صان�ص��وكي  بطله��ا 
يعي���س حياة �ص��اخبة وغريب��ة ومليئة 
بالتناق�ص��ات. ويخو���س ث��الث تج��ارب 
زو�ج، ليتوّلد لديه �ص��عور عارم بالنتقام 
من �لمر�أة. يتعّرف �إلى يو�صي، �صاٌب ر�ئع 
�لجم��ال، وتب��د�أ �لحكاية. رو�ية �أ�ص��به 
ب�ص��يرة ذ�تّية، تتناول �ل�صر�ع �لجن�صي 

و�ل�صغف �لمكبوت.

عن �لكاتب �لذي تخّلى عن جائزة ن�بل مّرتني

متتالية فرن�شية

�إيرين نميروف�شكي

ISBN: 978-9953-88-309-0

غالف عادي مع لّفة

24 * 17

464 �صفحة

$15 - $20

�أو  و�ح��د  كت��اب  ف��ي  نادرت��ان  رو�يت��ان 
رو�ي��ة ف��ي جزءي��ن ظه��رت �إل��ى �لن��ور 
ن��ت �لكاتب��ة م��ن  باأعجوب��ة حي��ث تمَكّ
تهري��ب مخطوطه��ا �إل��ى �بنته��ا عندم��ا 
�ألق��ي �لقب���س عليه��ا ف��ي منزله��ا وُنقلت 
�إلى مع�ص��كر�ت �لعتقال �لنازية. رو�ية 
موّثقة تدور �أحد�ثها في فرن�صا باأ�صلوب 

و�قعي مده�س.

رو�يات عاملية

xx

xx
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Prix Goncourt  لكاتب حائز جائزة�

�لفرن�شية �ملرم�قة

�لت��أم 

غيربرند باكر

�لمنَ�ر

ج�زيه �شار�ماج�

ISBN: 978-9953-88-645-9

ISBN: 978-9953-88-802-6

غالف عادي

24 * 17

308 �صفحات

$12 - $15

�إل��ى  �إل��ى �لم��وت وي��وؤدي  ح��ب ي��ودي 
عالق��ات جدي��دة ف��ي مزرع��ة ريفي��ة 
بعيدة. �أٌب مت�ص��لط يف��رق بين توؤ�ميه، 
يتحك��م بعو�ط��ف �بنه �لذي ظ��ل حًيا 
ف��ي  رج��ل  و�أحالم��ه.  وبطموحات��ه 
منت�ص��ف �لخم�ص��ينات وحيد ي�ص��تعي��د 
�ل�ص��يط�رة، وخطي�ب��ة �أخي�ه �ل�ص��ابقة 
�لتي �أ�ص��بحت �رمل��ة، و�بنه��ا �لمر�هق 

�لذي يجدد ما �فتقده �لبطل. 

غالف عادي

21 * 14

448 �صفحة

$13 - $15

�لرو�ي��ة �لت��ي ُفق��دت، ث��م وج��دت ف��ي 
�لوق��ت �لمنا�ص��ب، للكات��ب جوزي��ه دي 
�ص��وز� �ص��ار�ماجو �لحائ��ز جائ��زة نوبل 
ل��الآد�ب. رو�ية �صخ�ص��يات ف��ي �لدرجة 
�لأول��ى.. تتجاوز �لقيم �ل�ص��ائدة وترى 
ف��ي �لخلية �لعائلي��ة مر�دًف��ا للجحيم. 
رو�يته �لثانية �لتي �صدرت للمرة �لأولى 

بعد موته.
 

�للعنة على نهر �ل�قت 

بير بيتر�ش�ن

ISBN: 978-9953-88-703-6

غالف عادي

21 * 14

288 �صفحة

$10 - $12

رو�ية �آ�ص��رة ع��ن عالقة م�ص��طربة بين 
�أم و�بنه��ا. �لنرويج، 1989: �ل�ص��يوعية 
تنه��ار ف��ي جمي��ع �أنح��اء �أوروب��ا. �أرفيد 
يان�ص��ن في �ل�ص��ابعة و�لثالثين من عمره 
يح��اول �أن ي�ص��د �له��وة �لمت�ص��عة �لت��ي 
�نفتح��ت منذ �أعو�م �ص��ابقة بين��ه وبين 
و�لدت��ه. ُيعي��د �لنظ��ر ب��كل م��ا يحدث، 
ي�ص��ترجع ذكريات��ه �لجميلة وي�ص��ع كل 

�صنو�ته �لما�صية على �لمحك... 

رو�ية حازت جائزة

 IMPAC Dublin 
Literary Award

�لكاتب حاز جائزة

 IMPAC Dublin 
Literary Award

رو�يات عاملية

م�عظة عن �شق�ط روما

جيروم فير�ري

ISBN: 978-9953-88-815-6

غالف عادي

21 * 14

256 �صفحة

$13 - $15

ة عن بع�س �ل�ص��ّبان �لذين يحاولون  ق�صّ
�إعادة �إحياء قري��ة جبلية كانت مهّددة 
بالخم��ود. تر�ص��د نب�س �لحي��اة وتنقل 
و�لمالم��ح  و�لأحا�ص��ي�س  �لنفع��الت 
�لأبط��ال،  �ص��حنات  عل��ى  �لمرت�ص��مة 
و�لخطيئ��ة،  �لف�ص��يلة  يختب��رون  وه��م 
و�لنج��اح و�لإخفاق في حياتهم �ليومية 

�لب�صيطة.

xx

xx
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»مذكر�ت مت�ّهجة... تاأملية، م�شاك�شة، 

وناعمة لدرجة م�ؤملة... كتاب جميل 

 يف �لعمق«

            �ل���شنطن ب��شت

َلت �لرو�ية  ُح�ِّ

�إىل فيلم �شينمائٍي

غالف عادي

 21 * 14

456 �صفحة

$15 -$16

رو�ية كتبها �أحد �أهم �لأقالم �لعالمية 
�أجي��ال  ثالث��ة  م��ع  تمت��دُّ  �لجدي��دة. 
�أحد�ثه��ا  ت��دوُر  و�ح��دة،  عائل��ة  م��ن 
�لأ�صا�ص��ية ف��ي م��ا كان يع��رف باألمانيا 
�لمك�ص��يك،  ف��ي  لتتاب��ع  �ل�ص��رقية، 
�لذي��ن  �لعائل��ة،  �أف��ر�د  ت  ت�ص��تُّ م��ع 
لْت �صيا�ص��ية وجغر�في��ة  �ص��هدو� تح��وُّ
و�قت�ص��ادية و�جتماعي��ة، قلب��ت نظام 
لت كثيرً� من معتقد�تهم. حياته��م، وبدَّ

غالف عادي

 21 * 14

244 �صفحة

$12

حكاي��ٌة �ص��تائيٌة بطله��ا �أن��ا و�أن��ت وهو، 
ف��ي جميع �لأمكن��ة و�لأزمنة، يروي لنا 
بول �أو�صتر من خاللها �أحد�ثنا �ليومية 
�لت��ي نح�ص��بها للوهل��ة �لأول��ى عادي��ة 
ماألوف��ة، لي�ص��عرنا فجاأة كم ه��ي موؤّثرة 
مو�زينن��ا  قل��ب  عل��ى  وق��ادرة  وفاعل��ة 

و�أحالمنا  وح�صادنا كله.  

ISBN: 978-9953-88-819-4ISBN: 978-9953-88-830-9

عند تل�شي �ل�ش�ء 

�أويغن روغه

حكاية �ل�شتاء

پ�ل �أو�شتر

ما تخبئه لنا �لنج�م 

ج�ن غرين

ISBN: 978-9953-88-831-6

غالف عادي

21 * 14

340 �صفحة

$15 -$20

و�صابة  ���ص��اب  ب��ي��ن  ن�صبت  ح��ب  ق�صة 
م�صابي  دع���م  لمجموعات  م��رك��ز  ف��ي 
يتقا�صمان  معًا..  يعانيان  �ل�صرطان.. 
�لأمل  يولد  فجاأة  لكن  بالت�صاوي  �لألم 
�لكبير من رحم �لياأ�س �لقاتل.. ي�صعيان 
لي�س  ظروف  في  ر�ئعة  �أمنيات  �إلى  معًا 
�صر�عًا  فيدخالن  �لوقت  من  كثير  فيها 
�ل�صاعات  م��ع  �ل��م��رة  ه���ذه  �إن��م��ا  �آخ���ر 

و�لثو�ني..

رو�يات عاملية

رو�ية حازت جائزة �لكتاب �لأملاين �لأدبية

ترجم �إىل �أكرث من 20 لغة.

x

x
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غالف عادي

24 * 17

430 �صفحة

$12 - $15

يعر���ض الموؤل��ف د. جورج ق��رم في هذا 
الكتاب لكل ق�ص��ايا الإ�ص��اح  المالي في 
لبن��ان. ويف�ص��ر م��ا ح�ص��ل م��ن اإنجازات 
��ر، ف��ي فت��رة توّلي��ه وزارة المالية  وتعثُّ
خ��ال العامي��ن ١٩٩٩ و٢٠٠٠. فالقارئ 
ال��ذي ي��وّد متابع��ة م��ا ح�ص��ل م��ن اأمور 
خطي��رة خ��ال تل��ك الفترة �ص��يجد في 

هذا الكتاب ما ي�صفي غليله.

غالف فني مع جاكيت 

27 * 20

375 �صفحة

$12 - $15

اإنها جهد ع�ص��رات ال�ص��نين من الدرا�ص��ة 
والعم��ل ال��دوؤوب، تغط��ي كل المفاهي��م 
القت�ص��ادية ال�ص��ائدة في العالم اليوم، 
مع �ص��رح مفهوم��ي ولغ��وي وتاريخي لكل 
منها. بالإ�ص��افة اإلى �صتة ماحق تغطي 
معظ��م اأوج��ه التفاق��ات القت�ص��ادية 

العربية.

غالف عادي

24 * 17

158 �صفحة

 $7

كت��اب جدي��د بم�ص��مونه، يتط��ّرق اإل��ى 
حجم التعوي�صات المالية، التي يترتب 
عل��ى اإ�ص��رائيل تاأديته��ا للبن��ان، جّراء 
اعتداءاته��ا عل��ى اأر�ص��ه و�ص��عبه؛ وهو  
ي�ص��تند، في ذلك، اإلى معطي��ات القانون 
الدول��ي؛ ويتك��ئ عل��ى تج��ارب دولي��ة 
م�صابهة. كذلك ي�ص��تقرئ، بعمق ودقة، 
وال��دول  للبن��ان  القت�ص��ادي  الواق��ع 

المجاورة؛ ويطرح الحلول المائمة. 

�لفر�صة �ل�صائعة

يف �لإ�صالح �ملايل يف لبنان 

جورج قرم

�لمو�صوعة �لقت�صادية

د. �صميح م�صعود 

ISBN: 978-9953-88-418-9

غالف عادي

24 * 17

392 �صفحة

$7 -$8

حي��در  الدكت��ور  القت�ص��ادي  يح��اول 
غيب��ة اأن يقدم وجهة نظ��ر جديدة في 
اأ�ص��باب اإخف��اق  النظام ال�ص��يوعي. اإنها 
وجهة نظر ت�صتاأهل النقا�ض لما تحويه 

من روؤى جديدة.

ثمن �لدم و�لدمار

�لتعوي�صات �مل�صتحّقة للبنان نتيجة �لإعتد�ء�ت �لإ�صر�ئيلية

كمال ديب

ماذ� بعد �إخفاق �لر�أ�صمالية و�ل�صيوعية

د. حيدر غيبة

�نهيار �لقت�صاد �لعالمي

نهاية ع�صر �جل�صع

بول ماي�صون

غالف عادي

24 * 17

316 �صفحة

$12 - $16

��ر تفا�ص��يل الأزم��ة المالية  كت��اب يف�صِّ
الت��ي �ص��ربت العال��م �ص��نة ٢٠٠٨ وكل 
ما ج��رى بعد ذلك، مرتك��ًزا على محاور 
الأزم��ة.  اإب��ان  ج��رى  م��ا  كل  ثاث��ة: 
الأ�ص��باب المف�ص��ية اإلى ما ح��دث. اإلى 

اأين �صيم�صي العالم بعد كل ذلك.

ISBN: 978-9953-88-355-7

دليل �لمو�طن في �لق�صايا �لعقارية 

لكل �صوؤ�ل جو�ب

د. جعفر م�صيم�ش

غالف عادي

21 * 14

56 �صفحة

$3٫5

�ص��روري  ه��و  م��ا  ب��كل  الق��ارئ  ف  يع��رِّ
والإجرائي��ة  الق�ص��ائية  ال�ص��وؤون  ف��ي 
والملكي��ة  بالعق��ارات  المتعلق��ة 
ف��ي  ومب�ص��ط  مه��م   دلي��ل  وال�ص��راكة. 
مختل��ف الم�ص��كات العقاري��ة اليومي��ة 
لئ��ّا يق��ع المواط��ن فري�ص��ة الجه��ل اأو 
المخادعي��ن والمخاتلي��ن، ولئّا يخطئ 

في خياراته وقراراته.
 ISBN: 978-9953-88-641-1

x

x x

x
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غالف عادي 

24 * 17

80 �صفحة

$1 - $2

ن�ص��خة ممي��زة م��ن الد�ص��تور اللبنان��ي 
ال�صادر عام ١٩٢٦ مع جميع التعديات 
الت��ي ح�ص��لت علي��ه واآخرها تل��ك التي 
اللبنان��ي  الوف��اق  لوثيق��ة  وفًق��ا  تم��ت 

)اتفاق الطائف(.

نه�صة �ليابان

ثورة �ملايجي �إي�صني

�أنطو�ن بطر�ش

غالف عادي

24 * 17

346 �صفحة

$7 - $8

يعتبر هذا الكتاب �ص��رورة ل غنى عنها 
للمكتب��ة العربي��ة، لم��ا يقدم��ه لنا من 
معلومات دقيق��ة ومذهلة حول تجربة 
اليابان في النه�صة، جمع موادها وقدم 
لها الأ�ص��تاذ انط��وان بطر���ض. واأهمية 
ه��ذا الكتاب اأن��ه يغطي ه��ذه التجربة 

من جوانبها كافة دون اأي ا�صتثناء.

غيوم فوق �لكويت

مرو�ن ��صكندر

ISBN: 978-9953-88-189-8

غالف عادي

24 * 17

224 �صفحة

$6

تزامن ظهور ه��ذا الكتاب مع وقوع حرب 
��ا ر�صيًنا لاتجاهات   الخليج. يقدم عر�صً
ف��ي  الكب��رى  والقت�ص��ادية  ال�صيا�ص��ية 
الثاثي��ن  ال�ص��نوات  خ��ال  الكوي��ت، 
عل��ى  الأ�ص��واء  وي�ص��لط  الأخي��رة. 
القرارات التاريخية التي اأدت اإلى ن�ص��وء 

الأزمة القت�صادية في الكويت.

غالف فني مع جاكيت 

24 * 17

400 �صفحة

$13 - $15

ينطوي عل��ى اعترافات خطي��رة لرجال 
»قتل��ة«  لق��ب  عليه��م  اأطل��ق  اقت�ص��اد 
و�ص��حافيين،  ومحققي��ن  اقت�ص��اديين، 
ومن خال هذه العترافات يك�ص��ف عما 
تدفع��ه البل��دان الفقيرة، ويتط��رق اإلى 
التاع��ب باأ�ص��عار النف��ط، ويك�ص��ف ع��ن 

�صبكة الف�صاد المعولم.

ISBN: 978-9953-88-059-4

لعبة قديمة بعمر �لإمبر�طورية

�لعامل �خلفي »للقتلة �لقت�صاديني« و�صبكة �لف�صاد �ملعومل

�صتيفن هيات

عهد �لف�صاد �لأ�صود

د. �صمري �لتّنري

ISBN: 978-9953-88-032-7

غالف عادي

21 * 14

244 �صفحة

$8 - $10

موج��ٌع لكنه ُيثلج ال�ص��در، لأنه ُي�ص��قط 
ع��ن  والوج��وه  الوج��وه  ع��ن  الأقنع��ة 
ج��رح  عل��ى  الإ�ص��بع  ي�ص��ع  الأقنع��ة. 
المواطن اللبناني والعربي ليكون ل�ص��ان 
حالهما ومراآتهما التي ل تخدع. يتناول 
مختلف جوانب الف�ص��اد الم�صت�صري في 

المواقع وفي النفو�ض.

وثيقة �لوفاق �لوطني �للبناني�لد�صتور �للبناني

غالف عادي 

24 * 17

88 �صفحة

$3

ي�ص��م ن���ض الوثيق��ة الت��ي اأقره��ا اللقاء 
اللبنان��ي في الطائف ومحا�ص��ر جل�ص��ات 
فه��د  المل��ك  وكلم��ات  الن��واب  مجل���ض 
والروؤ�ص��اء اللبنانيي��ن الثاث��ة، وبيانات 
مجل���ض الأم��ن الدول��ي، وق��رارات القمة 
العربي��ة ذات ال�ص��لة بالمو�ص��وع، وملف 

وثائقي كامل من �صور المنا�صبة.

x

x

x

x
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غالف عادي

24 * 17

195 �صفحة

$5

اأق�ص��اها  ف��ي  المتع��ة  يح��وي  كت��اب 
والإف��ادة ف��ي اأق�ص��اها. اإن��ه رحل��ة في 
عال��م ال�ص��حافة والقان��ون بقل��م مميز 
محم��د  لاأ�ص��تاذ  مقدم��ة  م��ع  واأّخ��اذ. 

ح�صنين هيكل.

غالف عادي

24 * 17

536 �صفحة

$5 - $10

يحوي هذا الكتاب الوثيقة، الن�����صو�ض 
الت�ص����ري�����ع�������ية والتنظيمية لل�صركة 
العقاري��ة، كما يحوي مناق�ص��ات مجل�ض 
ب��اأدق  الم�ص��تركة  واللج��ان  الن��واب 

تفا�صيلها، وباأ�صماء الم�صاركين فيها.

غالف فني مع جاكيت 

24 * 17

396 �صفحة

 $14 - $25

يتن��اول ه��ذا الكت��اب بدرا�ص��ة تحليلية 
العق��دي  النظ��ام  يف��رزه  م��ا  معمق��ة، 
م��ن حماي��ة للم�ص��تهلك، فق��د اعتم��دت 
الدرا�صة على اإجراء مقارنة ممتازة بين 
قوانين عديدة حديثة عالجت مو�ص��وع 
حماي��ة الم�ص��تهلك، �ص��واء عل��ى نط��اق 
ال��دول العربية، اأو على نط��اق القوانين 

الأجنبية. 
ISBN: 978-9953-88-582-7

ط في �لد�صتور �للبناني �لمب�صّ

و�صام �للحام

غالف عادي

24 * 17

160 �صفحة

 $9

ا اأن يفه��م كل مواطن  ا ج��دًّ لم��ا ب��ات ملحًّ
لبنان��ي د�ص��تور بل��ده بمنته��ى الو�ص��وح، 
ج��اءت ه��ذه المحاول��ة الج��ادة لإنق��اذ 
الد�ص��تور اللبنان��ي م��ن اأي��ادي الموؤّولين 
�ص��ين، فعمد اإلى تعريف للد�صتور  والُم�صيِّ
وما له وما عليه وطرائق تطبيقه واآليات 
تطويره. كتاب يتمّيز باأنه �صرح الد�صتور 

كامًا باأ�صلوب وا�صح يفهمه الجميع.
ISBN: 978-9953-88-259-8

حماية �لم�صتهلك في نطاق �لعقد

در��صة حتليلية مقارنة يف �لقانون �ملدين

د. �أماجن رحيم �أحمد

قانون �ل�صركة �لعقارية

�لن�صو�ش �لت�صريعية و�لتنظيمية

تقدمي: �لرئي�ش ح�صني �حل�صيني

بين �ل�صحافة و�لقانون

�إميل بّجاين

عقيدة �ل�صدمة 

�صعود ر�أ�صمالية �لكو�رث

نعومي كالين

غالف فني مع جاكيت 

24 * 17

 756 �صفحة

$20 -  $28

فريدم��ان  ميلت��ون  اأف��كار  ع��ن  يتح��ّدث 
عّراب الراأ�ص��مالية الحديثة، راأ�ص��مالية 
روؤ�ص��اء  لدي��ه  تتلم��ذ  ال��ذي  الك��وارث، 
ورو���ض  وبريطاني��ون  اأميركي��ون 
العال��م  دول  م��ن  وطغ��اة  وبولندي��ون 
الثال��ث. يك�ص��ف بالوثائ��ق والأدل��ة عن 
الني��ات المبّيتة لما يجري في العالم من 

غزو وانقابات ومجازر!!
ISBN: 978-9948-03-586-5

�أف�صل كتاب �قت�صادي 

�صيا�صي حول �لعامل

x

x

x
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نجم �لبحر و�لعنكبوت

ثورة يف �إد�رة �ل�صركات

رود بك�صرتوم و�أوري بر�فمان

ISBN: 978-9953-88-306-9

غالف عادي

21 * 14

268 �صفحة

$10 - $14

»جن��رال  مث��ل  �ص��ركات  نجح��ت  كي��ف 
اإلكتريك« و»تويوت��ا« و»جنرال موتورز« 
وحتى ب��ن لدن؟ دليل مالي واقت�ص��ادي 
يق��دم ث��ورة فعلي��ة ف��ي اإدارة ال�ص��ركات  
وطريق��ة موؤك��دة اإل��ى النج��اح ف��ي ظ��ل 
التناف�ض الخطير والأزمات القت�صادية 

والمالية العالمية.

�لرقمّيون

�أنت مر�قب 24/24

�صتيفن بايكر

ISBN: 978-9953-88-601-5

غالف عادي

24 * 17

264 �صفحة

$10 - $14

ت�ص��ّوقت  الإنترن��ت،  ت�ص��ّفحت  ه��ل 
الئتماني��ة،  بطاقت��ك  م�ص��تخدًما 
هاتف��ك  بوا�ص��طة  مكالم��ة  واأجري��ت 
معلومات��ك  كل  ف��اإًذا  نع��م؟  الج��ّوال؟ 
ال�صّرية اأ�صبحت بحوذة الرقميين. لكن 
من هم، وماذا يفعل��ون بهذه المعلومات؟ 
وال�ص��هل،  الم�ص��ّوق  الكت��اب  ه��ذا  ف���ي 
�صتتعرف اإلى حقيقة العالم الذي نو�صك 

اأن ندخله.

في �ل�صائعات

كا�ش ر. �صان�صتني

ISBN: 978-9953-88-602-2

غالف عادي

21 * 14

124 �صفحة

$9 -  $10

درا�ص��ة في تاأثير ال�ص��ائعات وخطرها، 
كي��ف  الإنترن��ت.  ع�ص��ر  ف��ي  �ص��ّيما  ل 
بور�ص��ات  فتنه��ار  المع��ادلت  تتغّي��ر 
وُيفَت�صح اأمر �صخ�صيات وتتهاوى روؤو�ض 
كبيرة باإقالت وا�صتقالت وانتخابات. 
ق�ص���ض حقيقية و�ص��رح ل�ص��يكولوجية 
ترويج ال�ص��ائعات وخو�ض ف��ي ما يمكن 
عل��ى  الحقيق��ة  لترجي��ح  ب��ه  القي��ام 

الكذب.

حروب �لعمالت

ثورة يف �إد�رة �ل�صركات

جامي�ش ريكاردز

ISBN: 978-9953-88-799-9

غالف عادي

24 * 17

340 �صفحة

 $15

نيك�ص��ون  الرئي���ض  اّتخ��ذ   ،١٩7١ ع��ام 
تدابير تهدف اإل��ى اإنهاء حروب العمات 
الم�ص��تمرة التي دمرت الإيم��ان بالدولر 
الأميرك��ي. الي��وم نح��ن منخرط��ون ف��ي 
ح��رب عمل��ة جدي��دة، �ص��تكون عواقبها 
اأ�صواأ بكثير من تلك التي واجهت نيك�صون. 
وي�ص��ير ري��كاردز اإلى اأن ح��روب العمات 
المقبل��ة، اإن لم ُت�ص��بط، يمك��ن اأن توؤدي 

اإلى اأزمة اأ�صواأ مما حدث في ٢٠٠٨.

x

x

x
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غالف عادي

24 * 17

194 �صفحة

  $7 - $8

يتمي��ز ه��ذا الكت��اب ب�س��مولية درا�س��ته 
االجتماعي��ة  ُعم��ان  اإقلي��م  الأح��وال 
بن��اء  ف��ي  اأهل��ه  ودور  واالقت�س��ادية، 
الدول��ة  االإ�س��امية منذ ن�س��اأتها، وحتى 
يتمي��ز  كم��ا  الهج��ري.   الراب��ع  الق��رن 
وبق��راءة  التفا�س��يل،  الأدق  بخو�س��ه 

معّمقة لما بين ال�سطور من معاٍن.

ُعمان يف الع�سور الإ�سالمية الأوىل

ودور اأهلها يف املنطقة ال�سرقية من اخلليج العربي 

د. عبد الرحمن عبد الكرمي العاين

نكت الوزراء

جمع اأقوال مائة من الوزراء يف الإ�سالم وروائعهم ونوادرهم

حتقيق: د. نبيلة عبد املنعم داود

ISBN: 978-9953-88-148-5

غالف عادي

24 * 17

208 �صفحات

 $10

يمّث��ل ه��ذا الكت��اب مخطوطة م��ن اأندر 
ع��ام  ن�س��خت  العربي��ة،  المخطوط��ات 
٧٧٨ه���؛ و�س��مت اأخب��ار مئ��ة وزي��ر من 
االإ�س��امية.  العربي��ة  الدول��ة  وزراء 
وقد �س��لك الجاجرم��ي في ه��ذا الكتاب 
ع��ن  كتب��وا  م��ن  الأن  جدي��ًدا،  منهًج��ا 
الوزارة وال��وزراء اأوقفوا اهتمامهم على 

الجوانب ال�سيا�سية واالإدارية.

درا�سات يف تاريخ املدن العربية الإ�سالمية

د.عبد اجلبار ناجي

غالف عادي

24 * 17

502 �صفحة

  $10 - $13

المدن العربية الحا�سرة وليدة تجارب 
تاريخية قديم��ة؛ وهي امت��داد متطّور 
للم��دن العربي��ة القديم��ة. وال يمك��ن 
الحا�س��رة  التمدني��ة  االأح��وال  فه��م  
ف��ي  الع��رب  ت��راث  اإل��ى  بالرج��وع  اإاّل 
اأّل��ف  الروؤي��ة،  به��ذه  المج��ال.  ه��ذا  
ه��ذا الكتاب. وفي ه��ذا ال�س��ياق، اندرج 

م�سمونه.

غالف عادي

24 * 17

786 �صفحة

 $13 - $15

المخطوط��ات  اأن��در  م��ن  مخطوط��ة 
تاريخي��ة  باأمان��ة  اأوردت  العربي��ة 
المخطوط��ة  لن���ص  وتحقي��ق  فائق��ة. 
العلمي��ة  الطرائ��ق  بمراع��اة  �س��امل 
الحديثة ف��ي التعليق واإيراد المراجع. 
وتّع��د من اأهم موؤلفات ابن الجوزي التي 
األب���ص بها الوعظ ال�سيا�س��ي ثوًبا دينًيا 

مما اأك�سبه اأهمية  اجتماعية بالغة.

اخلراج: اأحكامه ومقاديره

د. حمدان عبد املجيد الكبي�سي

غالف عادي

24 * 17

186 �صفحة

  $6 - $8

ا�س��تندت  تحليلي��ة،  نقدي��ة،  درا�س��ة 
والتاري��خ  والفق��ه  الحدي��ث  كت��ب  اإل��ى 
م��ن  الكثي��ر  وتناول��ت  والجغرافي��ا، 
الن�س��و�ص النادرة الت��ي اأُلِّفت في حقبة 
االإ�س��امية،  الدول��ة  قي��ام  م��ن  مبك��رة 
وعّرف��ت بالنظ��ام االقت�س��ادي والمال��ي 

المّتبع اآنذاك.

امل�سباح امل�سيء يف خالفة امل�ست�سيء

د. ناجية عبد اهلل اإبراهيم

�سل�سلة تاريخ العرب والإ�سالم 

xx

x

x



خ
ري

تا

تاريخ العرب القدمي والبعثة النبوية

ISBN: 978-9953-88-497-4

غالف عادي

24 * 17

432 �صفحة

  $8 - $10

وا�س��ًحا  ��ا  عر�سً يق��ّدم  �س��امل  بح��ث 
العربي��ة  الجزي��رة  �س��كان  لمح��اوالت 
اإن�س��اء دول ذات نظام �سيا�سي. ويتطّرق 
اإلى الح�س��ارات والنظم التي ظهرت في 

هذه الدولة.

املن�سوجات والألب�سة العربية

يف العهود الإ�سالمية الأوىل

غالف عادي

24 * 17

274 �صفحة

  $7 - $8

يبحث في المن�سوجات واالألب�سة العربية 
اإب��ان الق��رون االأربع��ة االأول��ى الت��ي كان 
العرب فيها مهيمنين في الحياة ال�سيا�سية 
واالجتماعي��ة واالقت�س��ادية والفكرية، 
بمختل��ف  ال�س��لع  ج��ّل  م�س��تهلكي  وكان��وا 
م�س��توياتها. ويت�سّمن اأهمية المن�سوجات 
ومراكز �سناعتها واأنواعها واألوانها، وتنّوع 

الملبو�سات تبًعا لم�ستويات الب�سيها.

اأهل الف�سطاط

درا�سة يف تركيبهم القبلي ومراكز اإدارتهم

غالف عادي

24 * 17

124 �صفحة

$6

يتن��اول ه��ذا الكت��اب تف��ّرد الف�س��طاط 
بالعدي��د م��ن الخ�س��ائ�ص. كم��ا يتن��اول 
تركيبه��م  حي��ث  م��ن  اأهله��ا،  اأح��وال 
وتنظيمهم ال�س��كاني واالإداري في العهود 

االإ�سامية االأولى.

ISBN: 978-9953-88-200-2

�سامّراء

درا�سة يف الن�ساأة والبنية ال�سّكانية

غالف عادي

24 * 17

376 �صفحة

  $7 - $8

�س��امّراء مدين��ة عراقي��ة اأن�س��ئت ف��ي 
الق��رن الثال��ث الهج��ري، وظل��ت مركًزا 
خم�س��ين  قراب��ة  العبا�س��يين  للخلف��اء 
�س��نة؛ عاد بعده��ا الخلفاء العبا�س��يون 
اإل��ى بغداد. هذا الكتاب جمع �س��تيت ما 
ُكِتب عنها في م�س��ادر القدامى ومراجع 
المحدثين، معتمًدا المنهجية العلمية.

دولة الر�سول يف املدينة

درا�سة يف تكّونها وتنظيمها

ISBN: 978-9953-88-422-6

غالف عادي

24 * 17

346 �صفحة

   $13 - $15

ف��ي  االإ�س��ام  دول��ة  قي��ام  ع��ن  درا�س��ة 
ه��ذه  وتنظي��م  المن��ّورة،  المدين��ة 
وتثبيته��ا  وتو�س��عها  وتطوره��ا،  الدول��ة 
ف��ي �س��به الجزي��رة العربي��ة، ف��ي حياة 
الر�س��ول)�ص( وم��ا ه��و وثيق ال�س��لة بها 
مّم��ا حدث ف��ي خافة اأبي بكر ال�س��ديق 

)ر�ص(.

�سل�سلة تاريخ العرب والإ�سالم - د. �سالح اأحمد العلي

x

x

x

x



خ
ري

تا

ثورة احل�سني

حدًثا واإ�سكاليات

غالف عادي

24 * 17

208 �صفحات

   $8 - $10

عل��ى  اإ�س��اءات  الكت��اب  ه��ذا  يلق��ي 
الت��ي  الث��ورة  ف��ي  ملتب�س��ة  ق�س��ايا 
�س��قوط  بع��د  النخب��ة  اأ�س��بحت خي��ار 
التداعي��ات،  الرا�س��دية.  الخاف��ة 
تي��ار الهواج���ص، التوقي��ت، االأ�س��حاب، 
ال�سهداء، الدالالت، في �سخب كرباء: 
عناوي��ن م��ن الكتاب تعّب��ر عما يطرحه 
الموؤرخ��ون  يخ���ص  ل��م  اإ�س��كاليات  م��ن 

بمو�سوعية فيها من قبل. ISBN: 978-9953-88-501-8

تاريخ بالد ال�سام يف الع�سور الإ�سالمية 

يف اإ�سكالّية املوقع والدور

غالف عادي

24 * 17

368 �صفحة

   $8 - $10

الت��ي  الق�س��ايا  م��ن  مجموع��ة  يعال��ج 
تم���ّص تاريخ ال�س��ام، من ع�س��ر الر�س��ول 
حتى العه��د االأيوبي؛ ويغو���ص في عمق 
المراحل وتطّورها، بم��ا فيها التحّوالت 
الكبرى التي جعلت ال�س��ام مركز ال�س��وء 
بالن�س��بة اإل��ى ما يج��ري حوله��ا اأو على 

اأر�سها.

غالف عادي

24 * 17

340 �صفحة

   $10 - $15

يتابع �ِس��َير الحركات والمعارك الكبرى، 
ويرّكز على الجوان��ب التنظيمية لقوات 
العرب وقوات االأعداء. ويبرز دور االأمة 
االإ�س��امية ومقاتلته��ا واأعم��ال الهيئات 
يجم��ع  ووالة.  حلف��اء  م��ن  الحاكم��ة 
معلومات من ع�س��رات الم�س��ادر ويوّثقها 

وي�سعها في اإطارها ال�سحيح.
ISBN: 978-9953-88-427-1

الفتوحات الإ�سالمية الإدارة يف العهود الإ�سالمية الأوىل

ISBN: 978-9953-88-151-5

غالف عادي

24 * 17

352 �صفحة

  $7 - $8

يعتم��د عل��ى الوثائ��ق االأ�س��لية، االآثار 
واالأبنية، النقود والم�س��كوكات لتوثيق 
العه��ود  ف��ي  ب��االإدارة  يت�س��ل  م��ا  كل 

االإ�سامية.

الكوفة واأهلها يف �سدر الإ�سالم

درا�سة يف اأحوالها العمرانية و�سكانها وتنظيماتهم 

غالف عادي

24 * 17

532 �صفحة

  $8 - $10

والم�س��ادر  المراج��ع  ع�س��رات  اخت�س��ر 
ع��ن  متكام��ًا  وحي��ًدا  مرجًع��ا  ل  لي�س��كِّ
به��ا:  يتعّل��ق  م��ا  وكل  الكوف��ة  مدين��ة 
للمقاتل��ة  تاأ�سي�س��ها، تحديده��ا مرك��ًزا 
العرب، اتخاذها مقاًما للخليفة علي ابن 
اأبي طال��ب، مكانتها الفكري��ة والثقافية 

الرفيعة.

عمر بن عبد العزيز

خام�س اخللفاء الرا�سدين

غالف عادي

24 * 17

230 �صفحة

  $6 - $8

ه��و اأول كت��اب يتن��اول �سخ�س��ية عم��ر 
الخلف��اء  خام���ص  العزي��ز  عب��د  ب��ن 
الرا�س��دين، ال��ذي اأح��ّق الح��ّق واأزه��ق 
اأ�س��افه  اإال  �س��اهاه  فم��ا  الباط��ل؛ 
ال�س��وء  ويلق��ي  االأربع��ة.  الرا�س��دون 
عل��ى �س��هرته ومكانته لدى الم�س��لمين، 
الب��ارزة  االأعم��ال  اإل��ى  بالنظ��ر 
والتوّجه��ات التي عمل عل��ى تثبيتها في 

الدولة االإ�س��امية الوا�س��عة.

�سل�سلة تاريخ العرب والإ�سالم - د. �سالح اأحمد العلي

�سل�سلة تاريخ العرب والإ�سالم - د. اإبراهيم بي�سون

xx
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خ
ري

تا

غالف عادي

24 * 17

498  �صفحة

  $7 - $8

باأ�س��لوبه المميز يخط الكات��ب الكبير 
قدري قلعجي، �س��يرة ثالث��ة من اأعالم 
الدي��ن  جم��ال  ه��م  الكب��ار،  الحري��ة 
الأفغان��ي، محم��د عبده و�س��عد زغلول. 
وق��د تف��ّرد ه��ذا الكت��اب بتغطي��ة كل 

الجوانب المتعلقة ب�سخ�سياتهم.

غالف عادي

24 * 17

168 �صفحة

$5

الرفي��ع  ق��دري قلعج��ي بذوق��ه  يخت��ار 
ودقته المنهجية، �سبعة من اأعالم الفكر 
العالم��ي، ليدخلن��ا اإلى دنياهم باأ�س��لوبه 
الممي��ز. بحي��ث اأن ق��راءة ه��ذا الكتاب 
تغن��ي الق��ارئ اإلى ح��ّد بعيد ع��ن العودة 

اإلى النتاج الكامل لكل منهم.

ر اف املي�سّ الك�سّ

لفهار�س كتاب العرب وديوان املبتداأ واخلرب 

ISBN: 978-9953-88-370-0

غالف عادي

24 * 17

384 �صفحة

  $9 - $12

ي�سّهل ويي�ّسر محتويات كتاب ابن خلدون 
وي�س��ّد الثغرات والن��واق�ص في مج�����مل 
الدرا�س���ات التي ا�س��تهدفت ذل��ك الكتاب 
وي�س��يء عل��ى م�س��ط��لح�ات اب��ن خلدون 

القراآنية الدللت. 
ج��اء باأجزائ��ه كاف��ة ف��ي حجم ي�س��ه�ل 

حمله واقتناوؤه والّطالع عليه.

ثالثية احلكم يف الع�سور العبا�سية

اخلالفة وال�سلطة والدولة

غالف عادي

24 * 17

100 �صفحة

 $4

الخ������الف��ة  مو�س����������وع  يق������ّدم 
منه��ج  طبع��ت  بمرون��ة  العبا�س��ية 
الدرا�سة، ُمَتجّنًبا الإ�سقاطات الحديثة 
على ع�س��ور م�س��ت. ينتقد نظرة علماء 
ال�سلف في ربطهم ثالثية الحكم بمبداأ 
عل��ى  تجتم��ع  »ل  الت��ي  الأم��ة  اإجم��اع 
�س��كل الأنم��وذج ل  �س��الل« م�س��تلهمين 

م�سمونه.

جوانب من التاريخ واحل�سارة يف الع�سور العّبا�سّية

غالف عادي

24 * 17

200 �صفحة

  $5 - $6

للتاري��خ  �س��املة  مو�س��وعية  روؤي��ة 
العبا�س��ية،  الع�س��ور  ف��ي  والح�س��ارة 
ت�ستمل على اإحاطة بم�سكالت الخالفة 
العبا�س��ية في ع�سر المعت�س��م واإ�ساءة 
ومكائ��د  ود�س��ائ�ص  موؤام��رات  عل��ى 
عديدة. اإن��ه مطالعة تاريخي��ة غنّية، 

موّثقة.

املعت�سم وع�سكرة اخلالفة العبا�سية

غالف عادي

24 * 17

278 �صفحة

  $5 - $6

بدًءا  العبا�سية  الخالفة  اأزم��ة  يتناول 
بعهد  وان��ت��ه��اًء  العا�سف،  تاأ�سي�سها  م��ن 
عا�سمة  ���س��ام��ّراء  وات��خ��اذ  المعت�سم 
جديدة للخالفة. يتتّبع �سيرة المعت�سم 
�سخ�سيته،  وغمو�ص  الخالفة،  وتوّليه 
التي  وال��م��وؤام��رات  الع�سكرية،  ونزعته 
العالقة  بتاريخية  م�ستهاًل  ا�ستهدفته، 

بين الم�سلمين والترك.

�سل�سلة تاريخ العرب والإ�سالم - د. عثمان اإ�سماعيل البيلي

من اأعالم الفكر العاملي ثالثة من اأعالم احلرية

ISBN: 978-9953-88-541-4

قدري قلعجي

x

x

xx



خ
ري

تا ثمانية من اأبطال العرب

حكايات الأيام املا�سية لأبناء الأيام الآتية

ISBN: 978-9953-88-540-7

غالف عادي

24 * 17

312 �صفحة

$8

ي��وؤرخ ق��دري قلعج��ي باأ�س��لوبه الممي��ز 
لثمانية م��ن اأبطال الع��رب الذين رفعوا 
راية العروبة في �س��ماء العالم. ثمانية 
اأبطال يتوزعون معظم االأقطار العربية 

دليًا على وحدة الهدف والم�سير.

غالف عادي

24 * 17

516 �صفحة

  $8 - $10

اإنها ق�س��ة جي��ل الفداء التي ت��وؤّرخ لهذا 
الجيل يوًما بيوم، لاأحداث والموؤتمرات 
وال�سخ�س��يات واح��ًدا واح��ًدا. كل ذل��ك 
بهمة الباحث والموؤرخ وباأ�سلوب االأديب 
ا رواية الثورة العربية  الروائي. اإنها حقًّ
الت��ي قادها ال�س��ريف ح�س��ين بين عامي 

1916 و1925.

�سالح الدين الأيوبي

ق�سة ال�سراع بني ال�سرق والغرب خالل القرنني 12 و13 للميالد 

غالف عادي 

24 * 17

480 �صفحة

  $7 - $8

اإنها الرواية بامتياز لق�س��ة ال�س��راع بين  
ال�س��رق والغ��رب خ��ال القرني��ن الثان��ي 
ع�س��ر والثالث ع�س��ر للمياد. رواية بكل 
م��ا للكلمة م��ن معن��ى م�س��كوبة باأ�س��لوب 
ق��دري قلعج��ي الممي��ز، حي��ث ي�س��ع في 
�س��ياقها النقاط على الحروف في م�ساألة 
الحروب ال�س��ليبية واأبعاده��ا وتبعاتها. 

كتاب موّثق ب�سكٍل كامل.
ISBN: 978-9953-88-542-1

اخلليج العربي

بحر الأ�ساطري

غالف عادي

24 * 17

686  �صفحة

  $8 - $10

اإن��ه الكت��اب الوحيد في اللغ��ة العربية 
الذي يوثق لتاري��خ الخليج العربي عبر 
الع�سور، حيث عر�ص فيه قدري قلعجي 
ا  باأ�س��لوبه الممّيز اأحداث التاريخ عر�سً
ممتًعا و�س��ّور �سخ�سياته ت�سويًرا اأخاًذا 
وجا غوام�سه ب�س��مول النظرة و�سّحة 

الراأي وعمق التحليل.

ISBN: 978-9953-88-378-6

الثورة العربية الكربى

1925 -1916

قدري قلعجي

ISBN: 978-9953-88-188-1

اأ�سهر املحاكمات يف التاريخ

18 حماكمة تفوق اخليال

غالف عادي

24 * 17

220  �صفحة

  $5 - $6

كتاب ممت��ع عن محاكمات تفوق الخيال 
ج��رت عب��ر التاريخ من��ذ اأيام �س��قراط 
حت��ى القرن الع�س��رين. يعر�س��ها قدري 
الممي��ز،  الق�س�س��ي  باأ�س��لوبه  قلعج��ي 
لتعطي نظرة كافية وافية عن االأحوال 
كان��ت  الت��ي  واالجتماعي��ة  ال�سيا�س��ية 

�سائدة اأيام تلك المحاكمات ال�سهيرة.

x

x

x x



خ
ري

تا

غالف فني مع جاكيت 

24 * 17

780 �صفحة

$15 -  $25

ال�س��هير  المو�س��وعي  الكت��اب  اإن��ه 
للم�ست�س��رق الرو�س��ي فا�س��يلييف. مي��زة 
هذا الكتاب بطبعته الجديدة والمزيدة 
والمنقحة، اأن الموؤلف ا�س��تكمل تاريخه 
الدقي��ق وال�م�ت�س��ل بالمملك��ة العربي��ة 
ال�س��عودية، بم��ا يج��ري فيه��ا وحوله�����ا 
ه��ذا  م��ن  الت�س��عينيات  منت�س��ف  حت��ى 

القرن.

غالف عادي

24 * 17

342 �صفحة

$10

يعر�ص الموؤلف ف��ي هذا الكتاب الذائع 
تط��ور  ح��ول  نظ��ره  وجه��ات  ال�س��يت، 
المجتمع الم�س��ري منذ اأق��دم االأزمنة 
حتى الوقت الحا�سر، كل ذلك بوا�سطة 
عين ت�ستطيع اأن ترى اإلى االأعماق اأدق 

التفا�سيل.

اللواء الركن د. يا�سين �سويد

الفن الع�سكري الإ�سالمي

اأ�سوله وم�سادره

ISBN: 978-9953-88-546-9

غالف عادي

24 * 17

378 �صفحة

  $6 - $8

كت��اب فريد من نوع��ه يتحدث عن الفن 
الع�س��كري االإ�سامي، اأ�س��وله وم�سادره 
وكل تقنيات��ه، باالإ�س��افة اإل��ى درا�س��ة 
تطبيقي��ة نموذجية لمعارك العبور في 

الفتوح االإ�سامية.

فرن�سا واملوارنة ولبنان

تقارير ومرا�سالت احلملة الع�سكرية الفرن�سية على �سوريا )1861-1860(

غالف عادي

24 * 17

740 �صفحة

  $8 - $12

وتبوي��ب  ترجم��ة  عل��ى  يحت��وي  كت��اب 
لتقاري��ر ومرا�س��ات الحملة الع�س��كرية 
عام��ي  خ��ال  �س��ورية  عل��ى  الفرن�س��ية 
1٨60-1٨61، م��ع اأدق التفا�س��يل حول 
مختلف ال�س��وؤون ال�سيا�س��ية والع�سكرية 
واالجتماعي��ة. كم��ا يح��وي ف��ي ختامه 
الم�س��طلحات  لمختل��ف  وا�س��ًعا  معجًم��ا 

الع�سكرية. ISBN: 978-9953-88-432-5

التاريخ الع�سكري لبني اإ�سرائيل من خالل كتابهم

قراءة جديدة للعهد القدمي )جزءان(

غالف عادي

24 * 17

832 �صفحة

20$  - 16$  )اجلزءان(

يقّدم هذا الكت��اب قراءة جديدة للعهد 
العبرانيي��ن  �س��لوك  ويدر���ص  القدي��م، 
ف��ي الح��رب ا�س��تناًدا اإل��ى معتقداته��م 
التوراتي��ة، ويك�س��ف الج��ذور الديني��ة 
يمار�س��ها  كم��ا  الع�س��كرية،  للعقي��دة 
الزم��ن  ف��ي  الع��رب  �س��د  ال�س��هاينة 
الحا�س��ر. اإن معرف��ة الع��دو ج��زء م��ن 

معرفة النف�ص.

األيك�سي فا�سيلييف

م�سر وامل�سريون

ISBN: 978-9953-88-139-3

تاريخ العربية ال�سعودية

من القرن الثامن ع�سر وحتى نهاية القرن الع�سرين

ISBN: 978-9953-88-391-5

x

x

x

x



خ
ري

تا

غالف فني 

 29 * 21

108 �صفحة

  $8 - $10

كتاب اأنيق �س��كًا ومو�سوًعا بقلم ال�سيدة 
يفّج��ر  اأن��ه  ميزت��ه  الخطي��ب،  ن�س��يمة 
الحني��ن اإلى بي��روت بال�س��ورة والكلمة، 
وه��و بالمقاب��ل يوؤر�س��ف له��ذه المدينة 

بداأب البحث العلمي الجاد.

بريوت الرتاث

ن�سيمة اخلطيب

من ذاكرة بريوت

عمر زين

غالف فني مع جاكيت 

 28 * 21

446 �صفحة

  $20 - $23

مو�س��وعٌة عن بيروت المحرو�س��ة كاملٌة 
وموّثق��ة يجد فيها الباحث كل ما يود من 
معلومات وتفا�سيل عن كل حي من اأحياء 
بيروت: العائات التي �سكنت فيها، واأبرز 
وجوهها مّمن نبغوا في الحياة العامة، مع 
�س��رٍد واٍف ل�ِس��َيرهم من��ذ والدته��م حتى 

انتقالهم اإلى الرفيق االأعلى.
ISBN: 978-9953-88-615-2

اأحمد فار�س ال�سدياق: اآثاره وع�سره

عماد ال�سلح

ISBN: 978-9953-88-141-6

غالف عادي

24 * 17

260 �صفحة

$8

�س��در ه��ذا الكت��اب بمنا�س��بة الذك��رى 
المئوي��ة لل�س��دياق. يح��وي نب��ذة ع��ن 
ع�سره واآثاره، حيث �سجل الموؤلف �سيرة 
ال�س��دياق ورحلت��ه الثقافي��ة والديني��ة 
م��ن المارونية اإل��ى البروت�س��تانتية اإلى 
ال�س��رق  روح  في��ه  راأى  ال��ذي  االإ�س��ام 

وطريق خا�سه.

غالف عادي

 24 * 17

258 �صفحة

$8

ن�س��اء ق��دوة م��ررن ف��ي التاري��خ العربي 
من��ذ اأقدم الع�س��ور، وبرع��ن في مجاالت 
عدة، في ال�سيا�س��ة والح��رب واالجتماع 
والف��ن. اخت��ارت الموؤلف��ة العديد منهن 
ليكّن مثااًل ُيحتذى لن�سائنا ورجالنا على 

ال�سواء. 

ن�ساء عربيات

كلود اأبو �سقرا

غالف فني مع جاكيت

24 * 17

360 �صفحة

  $6- $8

ي��روي ه��ذا الكت��اب الق�س��ة الحقيقية 
لبعثة جون م��وري اإلى المحيط الهندي 
عل��ى مت��ن �س��فينة البح��وث الم�س��رية 
م��ن  ج��رى  م��ا  ي��روي  كم��ا  »مباح��ث«، 
اأح��داث م�س��ّوقة ومغام��رات ومفاجاآت، 
لتل��ك البعث��ة الت��ي اأبح��رت بي��ن عامي 

1933 و1934. 

يف مواجهة املحيط

اأ.ل. راي�س

تاريخ البالد ال�سعودية يف دليل اخلليج

ج. ج. لورمير

غالف فني مع جاكيت 

29 * 21

608 �صفحات

  $15 - $20

كت��اب �س��امل ل��كّل م��ا اأورده  لوريمر في 
�س��جّله التاريخ��ي عن باد ال�س��عودية؛ 
ج���������اءت ال�معلومات فيه وفق ت�سل�سلها 
وافًي��ا  ت�س��حيًحا  ي�س��م�����ل  التاريخ��ي. 
اأجراه د. الخ�سيري على ال�م�غالط����ات 
التي ارتكبها لوريم��ر، �س��هًوا اأو ق�س��ًدا؛ 
وما تتطّلبه من تعليقات ُترجع ال�س��ورة 

الحقيقية اإلى ذهن القارئ العربي.

x x

x

x



خ
ري

غالف عاديتا

 24 * 17

316 �صفحة

$10 -  $11

�س��رد تاريخ��ي متوّق��د حا�س��ٌر ف��ي كّل 
للحرك��ة  وتف�س��ير  و�س��غيرة،  كبي��رة 
والثقافي��ة  واالإن�س��انية  التاريخي��ة 
اللبنان��ي  ال�س��عب  لم�س��يرة  والنف�س��ية 
ولبنان نف�س��ه، الذي هو جزء من �س��عبه 

اأكثر مما �سعبه جزء منه.

غالف عادي

24 * 17

464 �صفحة

$10 -  $12

ت��وؤّرخ الكاتب��ة يوًما بيوم الن�س��ال الذي 
خا�سه قومّيو �سوريا من اأجل اال�ستقال، 
م��ن  الثاني��ة،  العالمي��ة  الح��رب  خ��ال 
منظ��ور والده��ا الزعيم ال�س��وري الكبير 
ف��ي ذل��ك الوق��ت جميل مردم ب��ك. وقد 
�س��ّمنت كتابه��ا كل المحطات الكبرى في 
تل��ك المرحلة مع الوثائق والمرا�س��ات 

كاّفة.

غالف عادي

 24 * 17

556 �صفحة

$15 -  $25

ق كيف  األحقت ح�سارة  كتاٌب يحلِّل ويوثِّ
باإمبراطوريات  الهزيمة  الغربية  اأوروبا 
ممالك  المتفّوقة.. وتحّولت من  ال�سرق 
اإلى  واالأوبئة  الحروب  اأنهكتها  متخّلفة 
بما  قاطبًة،  العالم  على  تهيمن  ح�سارة 
من  موؤلفه  تمّكن  ال�سرق.  ح�سارات  فيها 
التوّجه فيه اإلى جميع الفئات العمرّية، 
ووا�سًحا،  ب�سيًطا  اأ�سلوًبا  اعتماده  عبر 

دون اأن يخلو من العمق البحثي.

يف تاريخ اإ�سبانيا الإ�سالمية

مونتغمري وات

غالف عادي

 24 * 17

208 �صفحات

$7 -  $8

يق��دم الكات��ب الكبي��ر ف��ي موؤلف��ه هذا 
موج��ًزا ف��ي تاريخ اإ�س��بانيا االإ�س��امية 
درا�س��ة  اإنه��ا  والح�س��اري،  ال�سيا�س��ي  
تحليلي��ة ف��ي العم��ق، رائده��ا الك�س��ف 
ع��ن النوامي���ص والعل��ل الكامن��ة  وراء 

الحوادث والظواهر.

اأوراق جميل مردم بك

ا�ستقالل �سوريا 1939- 1945

�سلمى مردم بك

�سانعو اجلالء يف �سورية

اب ح�سن جناة ق�سّ

غالف عادي

24 * 17

512 �صفحة

$12 -  $15

ملحم��ة تاريخية موّثق��ة فيها الكثير من 
البيان��ات الت��ي تن�س��ر الأول مّرة؛ ت�س��ّلط 
الذي��ن  الج��اء  �س��انعي  عل��ى  ال�س��وء 
تعاطوا الهّم العام باأخاق �س��امية، حيث 
بداأوا، باأغلبيته��م، اأثرياء؛ وحين رحلوا 
كان��وا فق��راء معدمين. وق��د اندفعوا في 
��هم   م�س��يرة التحري��ر الم�س��تحيلة يح�سّ

ع�سق االأر�ص والحياة الكريمة.

تاريخ ال�سرق الأو�سط

من الأزمنة القدمية اإىل اليوم

جورج قرم

ISBN: 978-9953-88-369-4

غالف عادي

21 * 14

278 �صفحة

 $10 -  $18

يك�سف بروؤية علمية تحليلية تف�سيلية 
اأنم��اط �س��يرورة تاريخ منطقة ال�س��رق 
االأو�س��ط الت��ي �س��غلت وال تزال ت�س��غل 
لتج��يء  ال�سيا�س��ية،  العال��م  قي��ادات 
مقاربت��ه �س��املة ال ح�س��رية، وتجي��ب 
�س��تدخل  مت��ى  ملح��ة:  اأ�س��ئلة  عل��ى 
المنطقة حالة اال�ستقرار وكيف �سيتم 
الق�س��اء على عوامل العنف التي تهزها 

ب�سكل متوا�سل منذ مئتي عام؟

تاريخ لبنان واللبنانيني

نظرة اإىل الوراء

�سكري ن�سراهلل

ISBN: 978-9953-88-457-8

احل�سارة

كيف هيمنت ح�سارة الغرب على ال�سرق والغرب؟

نيال فرغ�سون

ISBN: 978-9953-88-737-1

x

xx

x

xx



خ
ري

تا

غالف عادي

24 * 17

320 �صفحة

$12 -  $15

الع�سر الذهبي للعلوم العربية ُيعاد اإلى 
ال�سوء، بعد اأن ُعّتم عليه عمًدا. نظريات 
وقوانيٌن واختراعاٌت في مختلف ميادين 
العلم والفكر واالأدب، طرَحها الخوارزمي 
وابن �سينا وابن الهيثم والرازي والفارابي 
وابن خلدون والجاحظ و�سواهم؛ حّققوا 
فيها نجاحات، و�سّجلوا �سبًقا على الغرب 

الذي ا�ستلهم منهم الكثير وبنى عليه.

الديانة اليهودية وتاريخ اليهود

وطاأة 3000 عام

اإ�سرائيل �ساحاك

غالف عادي

24 * 17

180 �صفحة 

 $7

كت��اب  �س��احاك  اإ�س��رائيل  يحلِّ��ل 
اليه��ود ال��ذي يح��وي ت�س��ريعاتهم ف��ي 
الدني��ا والدي��ن. ويق��ّدم نق��ًدا للنزع��ة 
اال�س��تبدادية ف��ي الديان��ة اليهودي��ة. 
ويعر���ص القوانين التي تحكم العاقات 
بين اليهود واالأغيار. ويظهر التناق�سات 

القائمة في الن�سو�ص الدينية. 

اأر�س الذكريات

300 لوحة رائعة من القرن املا�سي

د. لورتيه

غالف فني مع جاكيت

29 * 21

376 �صفحة

$10 -  $20

يخت�س��ر هذا الملف متع��ة النظر ومتعة  
الق��راءة. فهو يحتوي على اأكثر من 300 
�س��ورة فري��دة التقطها الدكت��ور لورتيه 
في رحلته اإلى �س��وريا ولبنان وفل�س��طين 
و1٨٨0.   1٨٧5 عام��ي  بي��ن  واالأردن 
االأّخ��اذة،  اللوح��ات  ه��ذه  اإل��ى  اإ�س��افة 
��ا و�س��فًيا رائًع��ا  يح��وي ه��ذا المل��ف ن�سً

ليوميات الرحلة.

غالف عادي

24 * 17

352 �صفحة

 $10

رحل��ة �س��رية ق��ام به��ا اأح��د ال�س��باط 
ال�س��وفيات بتكلي��ف من حكومت��ه للقيام 
وتقدي��م  المكرم��ة  مك��ة  اإل��ى  بالح��ج 
��ل عن ه��ذه الرحلة. وثيقة  تقرير مف�سّ
ن��ادرة بمعلوماتها ومواقفها حول اأحوال 
الجزي��رة العربية والبل��دان التي زارها 

في طريقه اإليها.

ISBN: 978-9953-88-591-9

احلج قبل مئة �سنة

يفيم ريزفان

غالف عادي

24 * 17

552 �صفحة

$10 -  $12

اأهمية الكتاب م��ن المكانة التي تبّواأها 
تاري��خ  ف��ي  الر�س��يد  ه��ارون  الخليف��ة 
العالمي��ن العربي واالإ�س��امي. والكتاب 
��ا الأنه يدح�ص مزاعم النزعة  مهّم اأي�سً
ال�س��عوبية التي حاولت ت�س��ويه �س��ورة 

هارون الر�سيد.

هارون الر�سيد

حقائق عن عهده وخالفته

د. عبد اجلبار اجلومرد

ISBN: 978-9953-88-437-0

ISBN: 978-9953-88-147-4

الرّواد

الع�سر الذهبي للعلوم العربية

جيم اخلليلي

ISBN: 978-9953-88-738-8

x

xx





�سيا�سة





ة
�س

يا
�س

غالف فني

26.5 * 19.5

1100 �صفحة

 $40

باأعجوبة، ب��ل باأعاجيب نجا من الموت 
يقتح��م  وه��و  وم��ّرات،  م��ّرات  المحّت��م 
المواق��ع لينق��ل تفا�ص��يل الأحداث في 
اأفغان�ص��تان اأو تفا�صيل ويوميات الحرب 
العراقية الإيرانية، اأو الغزو الأميركي 

للعراق.

احلرب الكربى حتت ذريعة احل�سارة 

اجلزء الأول - احلرب اخلاطفة

ISBN: 978-9953-88-398-4

غالف عادي

24 * 17

500 �صفحة

$12 - $25

ف��ي الج��زء الأول م��ن الح��رب الكب��رى 
تح��ت ذريع��ة الح�ص��ارة، قاب��ل روب��رت 
في�ص��ك اأ�ص��امة ب��ن لدن في عق��ر داره، 
والإم��ام الخمين��ي و�ص��دام ح�ص��ين ف��ي 
الل����ح��ظ������ات الح�ا�ص�م�ة والم�صيرية.

احلرب الكربى حتت ذريعة احل�سارة 

اجلزء الثاين - الإبادة

ISBN: 978-9953-88-366-1

غالف عادي

24 * 17

644 �صفحة

$12 - $25

يتحدث في�ص��ك ع��ن اأبيه الم��ازم الثاني 
المكّلف كتاب��ة مذكرات الحرب العالمية 
م��ع م�ص��ّني  الأول��ى، ويج��ري تحقيق��ات 
الأرم��ن وي�ص��تدرجهم اإل��ى التح��ّدث ع��ن 
المحرق��ة لأول��ى، والقب��ور الجماعي��ة، 
م��ن  اأكث��ر  وذب��ح  ام��راأة   900 واإغ��راق 
ج عل��ى  20.000 ام��راأة وول��د. كم��ا يع��ِرّ

الأحداث الدامية في الجزائر.

احلرب الكربى حتت ذريعة احل�سارة 

اجلزء الثالث - اإىل الربية

ISBN: 978-9953-88-400-4

غالف عادي

24 * 17

580 �صفحة

$12 - $25

ينق��ل روب��رت مذّك��رات بخ��ط الي��د لم�ص��وؤول في ح��زب البعث 
العراقي يك�ص��ف ماب�صات غزو العراق للكويت. كما يتطّرق اإلى 
التطهير العرقي للفل�صطينيين في الكويت، اإلى يوميات الح�صار 
الأميركي للعراق، واإلى ف�ص��ائح القنابل الم�ص��بعة باليورانيوم. 
اإ�ص��افة اإل��ى خفايا جديدة ع��ن الحرب الأهلية ف��ي لبنان، وما 
كان ي��دور ف��ي الكوالي���س خ��ال ماآت��م: الملك ح�ص��ين، حافظ 

وبا�صل الأ�صد، وغيرهم.

احلرب الكربى حتت ذريعة احل�سارة

)املجلدات الثالثة يف كتاٍب واحد(

ISBN: 978-9953-88-090-7

احلرب الكربى حتت ذريعة احل�سارة

)املجلدات الثالثة �سمن جمموعة واحدة(

ISBN: 978-9953-88-011-2

غالف فني مع جاكيت 

29 * 21

$36 - $75

ال�سحفي ال�سهير روبرت في�سك

xx

x

x



ة
�س

يا
ويالت وطن�س

�سراعات ال�سرق الأو�سط وحروب لبنان

ISBN: 978-9953-88-219-2

غالف فني

24 * 17

904 �صفحات

$16 - $25

ال�ص��حفي ال�ص��هير روب��رت في�ص��ك، الذي لم يغ��ادر لبنان ط��وال الحرب 
الأهلي��ة، تمّك��ن م��ن ر�ص��د م��ا جرى م��ن اأح��داث خاله��ا. فج��اء كتابه 
�ص��امااً لو�ص��ف المعارك وماآ�ص��يها، ومواقف مختلف الأطراف من تنابذ 
ا  وتحالف. واأحدثت �ص��هاداته عن وح�ص��ية اإ�ص��رائيل في ق�صفها انقاباً
، كما  في الراأي العام العالمي. في هذا الكتاب الذي جرى تحديثه كامااً
جرت مراجعته، يطلعنا في�ص��ك على التطورات التي ا�صتجدت، مع رواية 
مرّوعة ومقلقة لمجزرة اإ�صرائيل في قانا، ولحرب تموز/يوليو 2006 .

زمن املحارب

كتابات خمتارة

ISBN: 978-9953-88-583-4

غالف عادي

24 * 17

548 �صفحة

$15 - $20

مجموع��ة مق��الت تربط بينها خي��وط خفية، كتبها روبرت في�ص��ك من 
كة ت�صمل العراق وفل�ص��طين ولبنان وكل ما يرتبط  اأر�س �ص��اخنة متحرِّ
به��ا. اإن دم العراقيين يتدفق عبر ال�ص��فحات لك��ن »زمن المحارب« لي�س 
ق�ص��ة ح��ول مجزرة ل��م يتم الك�ص��ف عنها اأو غ�ص��ب �ص��حفي، بل طق�س 
فيه �ص��يء من فانتازيا الحروب والماآ�ص��ي! ونقل لما يدور وراء القذيفة 

والجعبة و�صاحة القتال. هناك في الخفاء الجميل والقاتل باآن.

ال�سحفي ال�سهير روبرت في�سك

غالف عادي 

24 * 17

194 �صفحة

$7 - $8

اآ�ص��يا  ف��ي  رئي�ص��ية  دول��ة  اأوزبك�ص��تان 
النزاع��ات  م��ن  موقعه��ا  م��ا  الو�ص��طى. 
الإقليمي��ة؟ ما و�ص��عها العقائ��دي؟ ماذا 
ووعيه��ا  الروحي��ة  قيمه��ا  انبع��اث  ع��ن 
رئي���س  بقل��م  الإجاب��ات  القوم��ي؟ 

جمهوريتها.

اأوزبك�ستان

على عتبة القرن الواحد والع�سرين

اأوزباك�ستان

على طريق تعميق الإ�سالحات القت�سادية

غالف عادي 

24 * 17

210 �صفحات

$6 - $8

جمهوري��ة  رئي���س  بقل��م  قّي��م  كت��اب 
اأوزباك�ص��تان، ي��وؤرخ ويحلل الم�ص��كات 
القت�صادية والجتماعية وال�صيا�صية 
التي مّرت بها هذه الجمهورية الفتية. 

اإ�سالم كريموف

x

x

xx
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غالف عادي

24 * 17

284 �صفحة

$10 - $15

��ف تحدي��ات ثاثة رئي�ص��ة  ي��رى الموؤلِّ
تواج��ه الأم��ة عل��ى مفت��رق المرحل��ة 
الثاث��ة  التحدي��ات  ه��ذه  الراهن��ة. 
ج��رى بحثها في �ص��وء ظاه��رات لفتة 
تتمث��ل ف��ي دور تاريخ��ي ب��ارز للعام��ل 
الأجنب��ي ف��ي الحت��دام الط�����ائ����ف���ي 
وال���مذهب��ي، وان��زلق الع��رب اإلى حال 
ف��راغ قوة وف���راغ اإرادة في دول عربية 

عّدة.

غالف عادي

24 * 17

140 �صفحة

$8 - $12

انهيار النظام القت�صادي الدولي وانتهاء 
القي��ادة الأميركية للعال��م  يخو�ُس غمار 
واأخ������ط������ره��ا،  الع������ال��م  اأزم��ات  اآخ��ر 
وي�ص��بطها متلّب�صةاً في الم�صي بهذا العالم 
اإلى الهاوية. كت��اب يتابع بمنظار العارف 
ل الع��ّراف م��ا ي�ص��رب العال��م م��ن كوارث 

مالية وما �صوف يترّتب عليها.

ISBN: 978-9953-88-270-3

حقيقة الع�سر

 انهيار النظام القت�سادي الدويل وانتهاء القيادة الأمريكية للعامل

د. ع�سام نعمان وغالب اأبو م�سلح

اأمريكا والإ�سالم وال�سالح النووي

حا�سر ال�سراع وم�ستقبله يف دنيا العرب والعجم

ISBN: 978-9953-88-532-2

غالف عادي

24 * 17

260 �صفحة

$6 - $10

ب��ات الإره��اب هاج���س اأمي��ركا واأوروبا 
ظاه��ر  ه��و  ه��ذا  الأول��ى.  وم�ص��كلتهما 
الح��ال. لك��ن نظ��رة متاأنية اإل��ى الواقع 
ت�ص��ي بحقيق��ة اأخ��رى. فالإره��اب، في 
نظ��ر الأميركيي��ن والأوروبيي��ن م��ا ه��و 
اإّل نتيج��ة ل�ص��بب. فه��ل يعق��ل اأن يكون 

الإ�صام هو ال�صبب؟ 

هل يتغريرّ العرب؟

كة ملقاومة النحطاط وال�ستبداد والأمركة اأفكار حمررّ

ISBN: 978-9953-88-520-9

غالف عادي

24 * 17

214 �صفحة

$8 - $10

النحط�����اط  ظ����اه��رة  ير�ص��د 
اً��ا  مخ����رج��� ويتلّم���س  الع��رب��������ي 
ر ولي�س  لانف�ص�����ال عنه، اأ�صا�ص��ه التغُيّ
التغيي��ر. يت�ص��ّدى لأح��داث المنطق��ة 
يتغّي��ر  ه��ل  الع�ص��ر:  ب�ص��وؤال  ويخت��م 
العرب؟ ليجيب باأفكار ُمحّركة لمقاومة 

النحطاط وال�صتبداد والأمركة.

العرب على مفرتق

يات ما بعد 11 اأيلول/�سبتمرب 2001 ا�ست�سراف حتدرّ

غالف عادي

24 * 17

268 �صفحة

$8 - $10

ماذا بعد ١١ اأيلول/�ص��بتمبر؟ انتقال من 
اإرهاب الأفراد اإلى اإرهاب الدول، اإمكانية 
ا�ص��تخدام �ص��اح النف��ط في ال�ص��راع مع 
الوليات المتحدة، بوؤ�س النظام العربي، 
اإل��ى �ص��رب  المتح��دة  الولي��ات  اتج��اه 
العراق، �ُص��ُبل تف��ادي حرب اأمي��ركا على 
العرب والم�ص��لمين، وغيرها من الق�ص��ايا 

والتحّديات.

د. ع�سام نعمان

على مفرتق التحولت الكربى... ما العمل؟

روؤى للمناق�سة واملقاومة

ISBN: 978-9953-88-575-9

x

x

x

x

x
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غالف فني مع جاكيت 

24 * 17

228 �صفحة

$8 - $12

يخ��رج بيل كلينت��ون من دائرة ال�ص��وء 
لتدخل زوجته هياري.. تغادُر هياري 
لتق��ود حمل��ة  الإن�ص��انية  م�ص��روعاتها 
انتخابي��ة م��ن اأجل الو�ص��ول اإلى �ص��ّدة 
الرئا�ص��ة، وينكف��ئ بي��ل كلينت��ون م��ن 
حياة رئا�ص��ية �ص��اخبة اإلى العمل على 
الم�ص��روعات الخيرية والإن�صانّية. هل 
ه��ذا الكلينت��ون ه��و نف�ص��ه ذاك ال��ذي 

ترّبع على العر�س؟ 

»ماذا بعد خروج كلينتون من دائرة الرئا�سة؟؟!«

غالف عادي 

24 * 17

620 �صفحة

 $10

�ص��احب هذا الكت��اب �صخ�ص��ية اأميركية 
ب��ارزة. حاربه ال�ص��هاينة بتهم��ة دفاعه 
عن الق�صايا العربية. وفيه يلقي الموؤلف 
اأ�ص��واءاً كا�ص��فة عل��ى القوى ال�ص��هيونية 
ال�ص��اغطة في الوليات المتحدة، ومدى 
الخارجي��ة  ال�صيا�ص��ة  عل��ى  تاأثيره��ا 

للوليات المتحدة الأميركية.

ISBN: 978-9953-88-483-7

من يجروؤ على الكالم

ال�سعب واملوؤ�س�سات يف مواجهة اللوبي الإ�سرائيلي

اأمريكا يف خطر

مذكرات بول فنديل

ISBN: 978-9953-88-502-5

غالف عادي 

24 * 17

384 �صفحة

$15 - $23

�ص��يء  كل  تغط��ي  �صيا�ص��ية  مذك��رات 
ا م��ن اأيام��ه الأولى في  ع��ن فندلي ب��دءاً
ا باإنجازاته  الكونغر�س عام ١960، مروراً
للوب��ي  وانتق��اده  واآرائ��ه،  العدي��دة 
اإ�ص��رائيل ولم��دى تاأثي��ره ال�ص��لبي على 
الم�ص��الح القومي��ة للولي��ات المتّحدة، 
ا  وكي��ف حارب��ه ال�ص��هاينه فظل �ص��امداً

حتى بعد اأن ترك من�صبه. 

اخلداع

جديد العالقات الأمريكية الإ�سرائيلية بعد كتاب »من يجروؤ على الكالم«

غالف عادي 

24 * 17

304 �صفحات

$7 - $8

يو�ص��ح الموؤل��ف الكبي��ر ف��ي كتابه هذا 
اأ�ص��اطير اليهود وال�صهاينة ودعاياتهم، 
حي��ث تن��اول اأخطره��ا، وفّن��د كااً منها 
بال�صتناد اإلى اأوثق الم�صادر. يلقي هذا 
الكتاب اأ�صواء على الأ�صرار التي تلحق 
بالولي��ات المتحدة من جراء انحيازها 

لإ�صرائيل.
ISBN: 978-9953-88-127-0

ل �سكوت بعد اليوم

مواجهة ال�سور املزيفة عن الإ�سالم يف اأمريكا

غالف عادي 

24 * 17

682 �صفحة

$12 - $15

ال�ص��يناتور  قطع��ه  عه��د  الكت��اب  ه��ذا 
الأميرك��ي ال�ص��ابق ب��ول فندل��ي بالعمل 
بت�ص��حيح  الجه��ل،  حاج��ز  ك�ص��ر  عل��ى 
المفاهيم وال�ص��ور الخاطئة التي ت�ص��كن 
اأذه��ان العامة من الأميركيي��ن، فهو يرى 
اأن تبدي��د الأفكار النمطية المزيفة عن 
الإ�صام مهّمة ملّحة، باعتبارها م�صوؤولة 
عن ت�صويه �صورة الم�صلمين الأميركيين. ISBN: 978-9953-88-425-7

العودة اإىل العمل بالعطاء... لكلٍّ منا اأن يغريرّ العامل

ISBN: 978-9953-88-074-7ISBN: 978-9953-88-774-6

غالف عادي

24 * 17

208 �صفحات

$10 - $12

للولي��ات  المر�ص��ية  الحال��ة  �س  ي�ص��خِّ
الأع��وام  ف��ي  الأميركي��ة  المتح��دة 
الثاثي��ن الأخي��رة. وي�ص��ير اإل��ى اإخفاق 
النظام ال�صيا�ص��ي في مواجهة التحديات، 
وانخفا���س الموق��ع التناف�ص��ي للولي��ات 
ا  المتح��دة. كت��اٌب و�ص��عه كلينت��ون خوفاً
��ا  كليًّ الأميرك��ي  انهي��ار القت�ص��اد  عل��ى 
والولي��ات المتح��دة م��ن ث��م. و�ص��ّمنه 
عالم��ه  م��ن  ��ا  وبع�صاً ال�ص��مولية  روؤيت��ة 

الخا�س!

بول فندلي

بيل كلينتون

x

x

x

x

x
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غالف عادي 

24 * 17

236 �صفحة

$7

يوا�صل الموؤلفان متابعة خلفيات حرب 
الخليج. ففي حين تنتهي وقائع كتابهما 
الأول »ح��رب الخلي��ج« ف��ي ١9 ت�ص��رين 
ف��ي  يوا�ص��ان   ،١990 الثاني/نوفمب��ر 
ه��ذا الكتاب تحليلها حتى نهاية الحرب 
الع�ص��كرية، ال�ص��اعة 02:2١ من �صباح 

يوم 28 �صباط/فبراير ١99١.

املفكرة املخفية حلرب اخلليج

لع على العد العك�سي لالأزمة روؤية مطَّ

حرب اخلليج

ي امللف ال�سررّ

ISBN: 978-9953-88-190-4

غالف عادي 

21 * 14

274 �صفحة

 $10

جم��ع  م��ن  تمّكن��ا  كبي��ران  �ص��حافيان 
 - العراق��ي  لل�ص��راع  ال�ص��رية  الملف��ات 
الكويت��ي. معهم��ا ندخ��ل ح�ص��ن �ص��دام 
ح�ص��ين؛ ومعهما ن�ص��مع اأوامر بو�س الأب 
داخ��ل قاع��دة قي��ادة ق��وات التدخ��ل 

الأميركية.

عا�سفة ال�سحراء

اأ�سرار البيت الأبي�ض

غالف عادي 

24 * 17

328 �صفحة

$7

ي��روي بدق��ة مده�ص��ة يوميات و�ص��اعات 
تل��ك الحرب التي �ص��ّنها التحالف الغربي 
�ص��د العراق، عبر تفا�صيل تفوق الخيال، 
الم�ص��ادر  اأعل��ى  م��ن  الموؤل��ف  ا�ص��تقاها 
ف��ي وا�ص��نطن وبغ��داد، وعاي�ص��ها لحظ��ة 
بلحظة داخل المكتب البي�ص��وي للرئي�س 

بو�س الأب.

الكتاب الذي باع اأكرث من مليوين ن�سخة

بيار �سالينجر - اإريك لوران

غالف فني مع جاكيت

24 * 17

188 �صفحة

$12 - $15

يحاج��ج ه��ذا الكت��اب المل��ّح، المت��وازن، 
عل��ى  الحائ��ز  و�ص��عه  ال��ذي  وال�ص��غوف 
جيم��ي  ال�ص��ابق  الرئي���س  نوب��ل  جائ��زة 
ت�ص��ّكل  الراهن��ة  اللحظ��ة  ب��اأن  كارت��ر، 
ا لتحقيق ال�ص��ام في ال�ص��رق  ��ا فري��داً زمناً
الأو�ص��ط - وه��و يعر���س خط��ة جريئ��ة 

و�صاملة لتحقيق هذا وح�صب.

ما وراء البيت الأبي�ض

ISBN: 978-9953-88-235-2

غالف فني مع جاكيت

24 * 17

276 �صفحة

$13 - $22

كي��ف اآث��ر �ص��يد البي��ت الأبي���س فت��رة 
كان  مرحل��ة  عل��ى  الرئا�ص��ة  بع��د  م��ا 
فيه��ا زعيم الدول��ة الأعظم ف��ي العالم 
باأ�ص��ره؟ ه��ذا م��ا اأدلى به جيم��ي كارتر 
ي��وم فاجاأته برب��ارة ولترز ب�ص��وؤال عن 
ذلك في مقابلة تلفزيونية اأجرتها معه 
في عيد مياده ال�ص��بعين. �ص��وؤال يطرح 

ISBN: 978-9953-88-576-6المزيد من الأ�صئلة والت�صاوؤلت.

ال�سالم ممكن يف الأرا�سي املقد�سة

جيمي كارتر

xx
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، مليء مبهازل اأولئك الزعماء وهم ميار�سون »جنونهم«  كتاب جديٌّ وم�سلٍّ

بطرق �سرعية

م�ساحلات اأم �سفقات حتت الطاولة؟

من اأجمل واأعمق ما كتب حول اإمكانية امل�ساحلة

موريال ميراك-فاي�سباخ

ISBN: 978-9953-88-804-0

غالف عادي

24 * 17

276 �صفحة

$12

روؤية عميقة لمواقف تركيا و�صيا�صاتها مع م�صر، 
العربي��ة  والمملك��ة  اإ�ص��رائيل  اإي��ران،  �ص��ورية، 
ال�ص��عودية، اأمي��ركا ورو�ص��يا وال�ص��ين... تحلي��ل 
لمن�ص��ورات داود اأوغلو ول �صيما ر�صالة الدكتوراه 
الخا�ص��ة به واأهم اأعماله »العمق ال�صتراتيجي« 
و »الأزمة العالمية« وهو اأمر قّلت الدرا�ص��ات التي 

تطّرقت اإليه.

ة الرتكيرّة ال�سيا�سة اخلارجيرّ

جتاه القوى العظمى والبالد العربية منذ العام 2002

ISBN: 978-9953-88-614-5

غالف عادي

24 * 17

184 �صفحة

$9 - $10

كت��اب يدر���س م��ن خ��ال الطب النف�ص��ي 
نفو���س  ف��ي  الم�ص��تفحلة  النرج�ص��ية 
النرج�ص��ية  اأن  ويك�ص��ف  ال�صيا�ص��يين، 
وال�ص��لطة توؤام��ان. يتط��ّرق اإل��ى حي��اة 
القذافي، مبارك، بن علي و�ص��الح، ويعود 
اإلى طفولتهم وتاريخ عائاتهم ويك�صف 
ع��ن ال�ص��دمات والأحداث التي �ص��اهمت 

في تكوين �صخ�صياتهم. 

مهوو�سون يف ال�سلطة

حتليل نف�سي لزعماء ا�ستهدفتهم ثورات 2011

عرب جدار النار

اأرمينيا - العراق - فل�سطني

ISBN: 978-9953-88-604-6

غالف عادي

24 * 17

316 �صفحة

$12 - $18

ل مرة، ُيبحث العامل النف�صي ومدى  لأَوّ
تاأثيره عل��ى اأجيال بكاملها حيث يوؤتى 
عل��ى ذك��ر التفا�ص��يل الحقيقية لثاث 
ح��روب اإب��ادة هي: مج��ازر الأرمن على 
اأي��دي الأت��راك، مذابح الفل�ص��طينيين 
على اأيدي ال�صهاينة، مذابح العراقيين 
على اأي��دي البريطانيين والأميركيين. 
و�ص��ائل  لي���س كم��ا تناقلته��ا  المج��ازر 

الإعام، بل كما رواها �صهود عيان

موريال ميراك-فاي�سباخ وجمال واكيم 

د. جمال واكيم

�سورية ومفاو�سات ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط

ISBN: 978-9953-88-617-6

�سراع القوى الكربى على �سوريا

الأبعاد اجليو�سيا�سية لأزمة 2011

غالف عادي

24 * 17

252 �صفحة

$10 - $12

ما الذي يحدث في �ص��ورية؟ كتاٌب يدخل 
ا بال�ص��مولية  اإل��ى عمق الأزم��ة، مت�ص��لِّحاً
ا اإلى باد ال�ص��ام، على  والتكام��ل: ناظ��راً
اأنه��ا قل��ٌب لباد م��ا بين النهري��ن وتركيا 
وم�ص��ر، ينفت��ح عل��ى الجزي��رة العربية 
الإقليمي��ة  الأبع��اد  ��ر  ويف�صِّ ليحلِّ��ل 
والدولي��ة للثورة التي تفّج��رت في ربيع 

العام 20١١ في �صورية .

غالف عادي

24 * 17

372 �صفحة

 $12

ال�ص��ورية  المفاو�ص��ات  ��رت  تعَثّ ل��َم 
��ل  الإ�ص��رائيلية؟ اأُيّ جه��ة كان��ت تتدَخّ
للعرقل��ة،  وه��ل م��ن جهات ت�ص��غُط وفق 
بو�صلة م�صالحها؟ اأ�صئلة جديدة ُتطرح 
عل��ى ب�ص��اط البح��ث ف��ي ه��ذا ال�ص��رق؛ 
��ة ُتثار ف��ي كتاب دخل  ومو�ص��وعات ملَحّ
عم��ق ال�صيا�ص��ة ال�ص��ورية واأهدافها في 

ال�صراع مع اإ�صرائيل.  ISBN: 978-9953-88-226-0

x

x

x
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الربيع العربي ومفاعيله

على دولة فل�سطني 

نعوم ت�سوم�سكي واإيالن بابه

اإيالن بابه

نعوم ت�سوم�سكي

�سناعة امل�ستقبل: 

ة واملقاومة الحتالل، التدخالت، الإمرباطوريرّ

ISBN: 978-9953-88-788-3ISBN: 978-9953-88-809-5

غالف عادي 

24 * 17

284 �صفحة

$10 - $12

ومق��الت  الن�ص��ر،  م��ن  ُمنع��ت  مق��الت 
م عليه��ا لأنها عار�ص��ت  ُن�ص��رت لك��ن ُعِتّ
لاأح��داث  الر�ص��مية  الرواي��ات 
ف��ي  يجمعهم��ا  الرئي�ص��ية،  ال�صيا�ص��ية 
ه��ذا الكتاب وب��كل تح��ٍدّ وج��راأة اأحد 
اأهم المعار�ص��ين ال�صيا�ص��يين و�ص��احب 
العمود ال�ص��هري في �ص��حيفة نيويورك 

تايمز »نعوم ت�صوم�صكي«.

وا احتلرّ

تاأمالت يف احلرب الطبقية والتمرد والت�سامن

غالف عادي

21 * 14

128 �صفحة

$7

ال��ت��ح��دي  اأدب  ف���ي  ح���ي���وي  اإ����ص���ه���ام 
النظام  ق�����ص��اوة  وف�����ص��ح  والح��ت��ج��اج، 
الجتماعي  النظام  يعّري  ولاإن�صانيته. 
ردود  ي�صرح  كما  الأم��ي��رك��ي.  الثقافي 
�صنها  التي  ال��ح��رب  على  النا�س  اأف��ع��ال 
ع��ل��ي��ه��م ال���ح���زب���ان ال��دي��م��وق��راط��ي 
والجمهوري. يقدم نقاطااً عملية للتعامل 
تعّر�س  ل  بطريقة  الحتجاجات  م��ع 

الحركة للخطر.

ة يف اأزمة غزرّ

الت يف احلرب الإ�سرائيلية على الفل�سطينيني تاأمرّ

غالف عادي

24 * 17

272 �صفحة

$10 - $13

كت��اب يوّثق في ح��وار منطقي و�ص��ريح المنطق 
العن�صري لإ�ص��رائيل و�ص��لوكها الُعدوانّي. يقّدم 
اآراء جدي��دة ف��ي اأ�ص��ول ال�ص��راع الفل�ص��طيني 
الحل��ول  مختل��ف  ويناق���س  الإ�ص��رائيلي   -
المطروح��ة ول �ص��يما باإن�ص��اء دولتين. درا�ص��ة 
ف��ي ق�ص��ايا  الأب��رز  الباحث��ان  ر�ص��ينة قدمه��ا 
ال�ص��رق الأو�صط ال�ص��ائكة، واأ�ص��حاب الأ�صوات 

الأكثر جدلاً في هذه الق�صايا.
ISBN: 978-9953-88-612-1

الفل�سطينيون املن�سيون

تاريخ فل�سطينيي 1948

ISBN: 978-9953-88-786-9

غالف عادي 

24 * 17

456 �صفحة

$12 - $15

قة و�ص��املة تتناول مليون  درا�ص��ة تحليلي��ة معَمّ
ون�ص��ف مليون فل�صطيني يعي�ص��ون داخل الكيان 
واأحكام��ه،  لقوانين��ه  ويخ�ص��عون  ال�ص��هيوني، 
والذي��ن ُعرف��وا بفل�ص��طينيّي ال��� 48. وق��د ت��ّم 
��م، خ��ال الأعوام ال�ص��ّتة الما�ص��ية، على  التكُتّ
كل الظ��روف المحيط��ة به��م، حت��ى كاد ين�ص��ى 

وجودهم وق�صّيتهم العرُب والعالُم باأ�صره.

x

x

x

x
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ISBN: 978-9953-88-848-4

اأمناط الدميقراطيرّة

اأرند ليپهارت

غالف عادي

24 * 17

 420 �صفحة

$15

ديمقراطي��ة  وثاثي��ن  ل�ص��ت  درا�ص��ة 
خ��ال ن�ص��ف الق��رن الممتد م��ن ١945 
حتى ١996، ي�صل من خالها ليجبهارت 
اإل��ى خا�ص��ة مهم��ة - وغي��ر متوقعة - 
حول اأي نوع من الديمقراطيات اأجدى.

غالف عادي

24 * 17

232 �صفحة

$9 - $10

كت��اب ع��ن الأخط��ار والتحدي��ات الت��ي 
الجدي��دة،  الديموقراطي��ات  تواج��ه 
اإدارته��ا،  وكيفّي��ة  مواجهته��ا  و�ص��بل 
وتحليل ثاقب لأو�صاع محددة، في اإعادة 
تاأطير م�ص��ائل الديموقراطية في العالم 
المعا�ص��ر ف��ي �ص��وء الوقائ��ع الجدي��دة 
الجتماع��ي  الم�ص��تويين  م��ن  كل  عل��ى 
والموؤ�ص�صاتي. �صاهم في كتابته محررون 

من دول عّدة.

دميوقراطيات يف خطر

حترير األفرد �ستيبان

ISBN: 978-9953-88-827-9ISBN: 978-9953-88-811-8

عن الدميقراطية 

روبرت اأ. دال

غالف عادي

24 * 17

260 �صفحة

$9 - $10

اأين ن�ص��اأت هذه الديمقراطية؟ وكيف؟ 
م��اذا ع��ن تطوره��ا م��ن النظ��اِم الملكيِّ 
وُحْك��ِم  الوراثي��ِة  والأر�ص��تقراطيِة 
الع�ص��كرّيِة  الأنظم��ِة  اإل��ى  الأقّلّي��ِة 
)اأمي��ركا الاتيني��ة( والديكتاتوري��ة، 
و�ص��ولاً اإل��ى الأنظم��ِة الديمقراطي��ة، 
ط��رق  ه��ي  م��ا  والحديث��ة،  الأ�ص��يلة 
ن�ص��رها؟ ما هي موؤ�ص�ص��اتها؟ وماذا يمّيز 
النظ��ام الديمقراط��ي م��ن النظ��ام غير 

الديمقراطي؟

)IRCPL( بالتعاون مع جامعة كولومبيا

xx



ة
�س

يا
�س

جيريمي �سكاهيل

ISBN: 978-9953-88-377-9ISBN: 978-9953-88-793-7

َويل لل�سيطرة على ال�سرق الأو�سطالأخطبوط ال�سهيوين والإدارة الأمريكية ال�سراع الدُّ

غالف عادي

24 * 17

508 �صفحات

$14 - $15

�صهاين��ة يدفعه��م المخّط��ط التلمودي 
اإلى حكم العالم، مّتبعي��ن ا�صتراتيجية 
الأم��وال  وزرع  والإخ�ص��اع  التوري��ط 
القب�ص��ة  واإح��كام  الم�صّل��ة  والأف��كار 
عل��ى الإع��ام والقت�ص��اد والمحارب��ة 
بهم��ا.  تفا�صي��ل مذهل��ة ع��ن الت�صل�صل 
اأي��ام  التاريخ��ي للم��ّد ال�صهيون��ي من��ذ 
روزفل��ت وتروم��ان واإيزنه��اور، وعاقة 

زعم��اء ال�صهاين��ة بالنازي��ة. 

غالف عادي

24 * 17

608 �صفحات

$13 - $15

المتح��دة  الولي��ات  فرن�ص��ا،  بريطاني��ا، 
واللوب��ي  رو�صي��ا،  برو�صي��ا،  الأميركي��ة، 
ال�صهيون��ي، �صدا�ص��ٌيّ ف��ي دائ��رة ال�صراع. 
م��ع  دوره  ل  يب��ِدّ وم��ن  م��ن؟  يح��ّرك  م��ن 
من؟؟ا�صتعرا�ض تاريخ��ي �صامل للم�صالح، 
للغاي��ات المن�ص��ودة، لإن�ص��اء دولة ومحو 

دول.

د. علي وهب

مذكرات قبل اأوانها

غالف عادي

24 * 17

362 �صفحة

$5 - $6

لي�ض كت��اب مذكرات بمعناه��ا الحرف����ي، 
ب��������ل ه��و اأخب�����اٌر، ومحط��ات، ولقاءات، 
وذكري��ات م�صّوق��ة، تمح��ورت كله��ا حول 
ثاث��������ة زعم���������اء �صيا�صيين )الرئي�ض 
اليا���ض �صركي���ض، الرئي�ض �صائ��ب �صام، 

العميد ريمون اإّده(.

غالف عادي

24 * 17

326 �صفحة

$8 - $11

لبن��ان واأحداث��ه وما تنط��وي عليه من 
خفاي��ا واأ�ص��رار ي�ص��ِرّ بها جميًع��ا كاتٌب 
ٌب م��ن الجمي��ع.. كات��ٌب يعم��ل في  مق��َرّ
الظ��ّل وبه��دوء ليده�صن��ا عاني��ة وفي 
ال�ص��وء. وه��و ال��ذي كان��ت له لق��اءات 
م��ع  معلن��ة  وغي��ر  معلن��ة  ولق��اءات 
�صانعي الأح��داث اللبنانية في الداخل 

والخارج.

ال�سنوات الطيبة

�سفحات جمهولة من اأيام املنفى الباري�سي

ISBN: 978-9953-88-295-6

�سكري ن�سراهلل

بالكووتر 

اأخطر منظمة �سرية يف العامل

غالف فني مع جاكيت

24 * 17

596 �صفحة

$12 - $15

المجلج��ل  الم��دّوي  ال�ص��م  باكووت��ر 
المزلزل الذي يثي��ر الرعب اأينما ُذكر. 
لي���َض كتاًب��ا بقدر ما ه��و ريح تع��ّري كل 
الم��رة  ه��ذه  اأم��ر.  كل  وتك�ص��ف  �ص��يء 
منظم��ة �صري��ة تعمل ف��ي الخف��اء على 
اأعظ��م م��ا ي��دور ف��ي العال��م م��ن نكبات 
ك��وارث  وحت��ى  وح��روب،  وم�صائ��ب 

طبيعّية!!! حّول اإلى فيلم وثائقي. 
ISBN: 978-9953-88-049-5

x

xx

x

x
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غالف عادي

24 * 17

452 �صفحة

$8 - $10

يح��وي ه��ذا الكت��اب مقاب��ات الكات��ب 
ا  م��ع رج��ال العال��م الذي��ن لعب��وا اأدواراً
خطي��رة ف��ي ر�ص��م ال�صيا�ص��ات وتوجيه 
الأحداث مثل خوان كارلو�س، اأندربوف، 
مونتغومري، نهرو، �ص��اه اإيران، ودايفيد 

روكفلر. 

د. محمد ح�سنين هيكل

غالف عادي

24 * 17

452 �صفحة

$8 - $10

اأغ��رب  م��ن  لواح��دة  الكت��اب  يتعّر���س 
الق�ص�س في عاقة ال�صيا�صة بال�صحافة 
في م�ص��ر، على امتداد الفت��رة التي تلت 
الحرب العالمي��ة الثانية وحت��ى اأواخر 

القرن الع�صرين. 

ال�سالم امل�ستحيل والدميوقراطية الغائبة

ر�سائل اإىل �سديق هناك

غالف عادي

24 * 17

364 �صفحة

$5 - $10

اأه��م  بالتحلي��ل  الكت��اب  ه��ذا  يتن��اول 
الق�ص��ايا الت��ي ت�ص��غل اهتم��ام المواطن 
وا�ص��تحالة  م��ن ق�صيةال�ص��ام  العرب��ي، 
ح�صوله �صمن موازين القوى الراهنة...

ISBN: 978-9953-88-477-6

ISBN: 978-9953-88-475-2

بني ال�سحافة وال�سيا�سة

ق�سة ووثائق معركة غريبة يف احلرب اخلفيرّة

خريف الغ�سب

ق�سة بداية ونهاية اأنور ال�سادات

ISBN: 978-9953-88-478-3

غالف عادي

24 * 17

576 �صفحة

$8 - $10

اإن هي��كل، الذي كان على ات�ص��ال يومي 
بال�ص��ادات، ف�ص��ااً ع��ن كون��ه ه��و الذي 
اأدار حملته النتخابية للرئا�صة، يقّدم 
�ص��هادات حّية ع��ن عهد ال�ص��ادات، منُذ 

توليه الرئا�صة، وحتى اغتياله. 

ISBN: 978-9953-88-467-7

زيارة جديدة للتاريخ

األربت اآين�ستني يتحدث وي�ستنطق الكاتب يف اأمور خطرية

ق�سة ال�سوي�ض

اآخر املعارك يف ع�سر العمالقة

ISBN: 978-9953-88-471-4

غالف عادي

24 * 17

304 �صفحات

$6 - $10

ي�ص��تعيد الموؤلف ق�ص��ة حرب ال�ص��وي�س 
ع��ام ١956 وغيرها. ويعتبر هذا الكتاب 
م��ن اأهم الكتب التي عالجت م�ص��األة هذه 
الحرب. يتطرق اإلى ال�ص��راعات الحادة 
بي��ن عبدالنا�ص��ر، اإيدن، غ��ي موليه وبن 

غوريون.

غالف عادي

24 * 17

392 �صفحة

$8 - $10

ثغ��رة  ماب�ص��ات  بك�ص��ف  ينف��رد 
الثال��ث  الجي���س  وح�ص��ار  الدفر�ص��وار 
الم�صري. ويحّلل بعمق ال�صراع العربي 
ف��ي  اأمي��ركا  و�صيا�ص��ة  الإ�ص��رائيلي،   -

ال�صرق الأو�صط.

ISBN: 978-9953-88-476-9

عند مفرتق الطرق

حرب اأكتوبر.. ماذا حدث فيها.. وماذا حدث بعدها!

x

x x

xx

x
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غالف عادي

 24 * 17

222 �صفحة

$6 - $10

يتحدث الموؤلف عن ال�ص��ام الذي �ص��اع 
والذي لن يعود بغير ال�ص��تعداد للقتال 
من جديد، و�ص��راب موؤتم��ر جنيف ودور 
ال�ص��رق  اأزم��ة  ف��ي  وكي�ص��نجر  كارت��ر 

الأو�صط.

مِل�سر ل ِلعبد النا�سر

ISBN: 978-9953-88-474-5

غالف عادي

24 * 17

204 �صفحات

$6 - $10

راآه��ا هي��كل  لم�ص��اهد  رواي��ة مخت�ص��رة 
ب��اأم عينيه. وقد اختار وقائع ذات �ص��لة 
بالحمل��ة التي تجّرد �ص��د عبد النا�ص��ر، 
ف العرب اأن م��ا ُيقال  لتك��ون �ص��هادة تع��ِرّ

وُين�صر في القاهرة لي�س هو الحقيقة.

اآفاق الثمانينات

غالف عادي

24 * 17

214 �صفحة

$6 - $10

يلق��ي ه��ذا الكت��اب اأ�ص��واء كا�ص��فة على 
ال�صيا�ص��ة الأميركية الداخلية وعدد من 
الق�ص��ايا الدولية، كما ا�صت�صرفها الموؤلف 
لعقد الثمانينيات من زيارة طويلة للغرب 

قام بها. 

احلل واحلرب!

ISBN: 978-9953-88-446-0

د. محمد ح�سنين هيكل

حديث املبادرة

غالف عادي

24 * 17

288 �صفحة

$6 - $10

النظ��ر  وجه��ات  الكت��اب  ه��ذا  ي�ص��م 
اأغ��رب  ح��ول  والدولي��ة  الفردي��ة 
ح��دث �ص��هده التاري��خ العربي املعا�ص��ر 
لإ�ص��رائيل  ال�ص���������ادات  زي�����ارة  وه��و 
الن�ص�������و�س  يح��وي   .١977 ع��ام 
الك������ام������ل������ة لث�����اث��ة اتفاقات بني 
اإ�صرائيل والوليات املتحدة الأمريكية.

وقائع حتقيق �سيا�سي اأمام املدعي ال�سرتاكي

ISBN: 978-9953-88-465-3

غالف عادي

24 * 17

320 �صفحة

$6 - $10

هي وقائ��ع التحقيق الذي اأج��راه المّدعي 
ال�ص��تراكي ف��ي م�ص��ر م��ع الموؤل��ف، ي��رّد 
فيه��ا الأخير عل��ى التهم التي وّجه��ت اإليه 
ويك�ص��ف الكثي��ر عن خفاي��ا ال�صيا�ص��ة في 

م�صر.

x

x

xx

x
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غالف عادي 

24 * 17

462 �صفحة

$8 - $10

يجمع ه��ذا الكتاب اأبرز ما �ص��در عن دولة 
الرئي�س �ص��ليم الح�س في �ص��دد التطّورات 
التي طراأت على ال�صع�يد الفل�صط������ين������ي، 

والإق��������ليمي، والداخ���لي اللبناني.

�سالح املوقف

غالف عادي

24 * 17

462 �صفحة

$10 - $12

»ل يلج��اأ اإلى الُعنف اإل فاقد الق�ص��ّية، 
اإل  الموِق��ف  �ِص��اح  اإل��ى  يلج��اأ  ول 
ولك��ن  ق�ص��ّيته.  ِمنَع��ة  اإل��ى  المطمئ��ن 
ا  �ص��اح الموق��ف ليك��ون فاع��ااً ما�ص��ياً
ا بق��ّوة الح��ّق وقّوة  اإل اإذا كان م�ص��فوعاً

ال�صرعية وقّوة الإرادة الموّحدة.«

يف زمن ال�سدائد لبنانياً وعربيِاً

ISBN: 978-9953-88-215-4

غالف عادي

24 * 17

316 �صفحة

$10 - $12

اأو�ص��اع لبن��ان والمنطق��ة عل��ى مح��ك 
لمعان��اة  عميق��ة  مام�ص��ة  اأخي��ر. 
ا. روؤية  ال�ص��عب اللبناني والع��رب عموماً
وفر���س  حل��ول  ومفاتي��ح  مو�ص��وعية 

متاحة ل تتكّرر.

�سوٌت ِبال �سدى

غالف عادي

24 * 17

448 �صفحة

$10 - $12

مق��الٌت ومواقف واآراء اأطلقها د.�ص��ليم 
الح���س ف��ي فت��رة عق��م �صيا�ص��ي، اآم��ااً 
اأن ياأت��ي ي��وم وي�ص��بح له��ا في��ه �ص��دى، 
فالموقف �ص��اٌح ح�ص��اري فعاٌل بقدر ما 

هو �صاح ديمقراطي.

واء  تعاَلوا اإىل كلمة �سَ

غالف عادي

24 * 17

564 �صفحة

$10 - $12

دع��وة جدي��دة ُملّح��ة، يطلقه��ا الدكتور 
ال�ص��راع  حلب��ة  عل��ى   ، الح���سّ �ص��ليم 
ال�صيا�ص��ي ف��ي لبن��ان. يه��دف منه��ا اإل��ى 
نب��ذ الأحق��اد واإل��ى الت�ص��ّبث بالوح��دة 
بالعروب��ة.  الإيم��ان  واإل��ى  الوطني��ة 
ا ويروي حوادث  وفيها ي�ص��تعر�س اأحداثاً

عاي�صها، لعّل الجميع يّتعظون.

ة وقوميرّة ات وطنيرّ حمطرّ

غالف عادي 

24 * 17

296 �صفحة

$9 - $13

اإن الدول��ة العظم��ى اأمي��ركا قد ل تريد 
ا م��ن لبن��ان ولكنه��ا تري��د الكثي��ر  �ص��يئاً
عبره لت�صغط على الفل�صطيني وال�صوري 
والإيران��ي وال�ص��عودي و�ص��واهم. وقدر 
لبن��ان اأن يك��ون في جوار دول��ة العدوان 
اإ�صرائيل، فت�ص��تغّل اإ�صرائيل هذا الواقع 
اأقط��ار  اإل��ى  عب��ره  بر�ص��ائلها  لتبع��ث 

الم�صرق العربي والعالم اأجمع. ISBN: 978-9953-88-294-9

ما َقَلَّ وَدلرّ

د. �سليم الح�ض

x

x x

xx

x



ة
�س

يا
�س

غالف عادي 

24 * 17

316 �صفحة

$10 - $12

�ص��ليم  للدكت��ور  الع�ص��رون  الكت��اب  ه��و 
تجربت��ه  اختم��رت  وفي��ه  الح���س 
روؤي��ة  ليق��ّدم  وال�صيا�ص��ية  الكتابي��ة 
محلِّ��ااً  واأحداثه��ا  للمنطق��ة  متكامل��ة 
ك لبناء  ا اأ�ص�س التحُرّ ا ووا�صعاً وم�صتنتجاً

ا عن كل المهاترات. بلد واأمة بعيداً

ISBN: 978-9953-88-222-2

وم�سات يف رحاب الأمة

غالف عادي

24 * 17

176 �صفحة

$10 - $11

ف��ي ه��ذا الكت��اب يجم��ع الدكت��ور �ص��ليم 
الح���س ما كتب��ه في الآون��ة الأخيرة في 
موا�ص��يع �ص��ّتى م�ص��تمدة م��ن تجاربه في 
الحي��اة عل��ى مختل��ف ال�ص��عد، ع�ص��ى اأن 

يكون فيها ما يفيد.

ISBN: 978-9953-88-636-7

ِقطاف من التجارب 

اآراء ومواقف

ة نحُن والطائفيرّ

غالف عادي 

24 * 17

124 �صفحة

$6 - $8

ف��ي  ��ف  الموؤلِّ خا�ص��ها  غني��ة  تجرب��ة 
ط��وال  الطائفي��ة،  الحال��ة  مواجه��ة 
وج��وده في الحك��م. ا�ص��تعرا�ٌس ل�ص��ّتى 
والبيان��ات  والمرا�ص��يم  الق��رارات 
والمب��ادرات التي تبّناها لتجاوز الحالة 
الت��ي  للعقب��ات  وتفني��ٌد  الطائفي��ة. 

واجهته.

ُع�سارة العمر

غالف عادي 

24 * 17

368 �صفحة

$8 - $10

ل اإ�ص��اح م��ن غي��ر م�ص��لحين. وعندم��ا 
تك��ون مقالي��د ال�ص��لطة ف��ي اأي��دي غي��ر 
الإ�ص��اح  اإل��ى  فالدع��وة  ال�ص��الحين، 
مطالبٌة بانتحار الطبقة الحاكمة. ل ُبد 
اإذن م��ن قيادة تاريخية خارق��ة، اأو هّبة 

�صعبّية جارفة.

د. �سليم الح�ض

غالف عادي 

24 * 17

468 �صفحة

$8 - $10

�ص��اء الرئي�س الدكتور �ص��ليم الح�س اأن 
ا؛  ا ذاتياً يكون هذا الكتاب، من جهة، نقداً
ا  ا و�ص��ريحاً ا وا�ص��حاً ومن جهة ثانية، ردًّ
الم�ص��ّللة  الدعائي��ة  الحم��ات  عل��ى 
والجائ��رة الت��ي تعّر�س له��ا طوال عهد 
الحكومة التي تراأ�ص��ها، في بداية عهد 

الرئي�س اإميل لحود

للحقيقة والتاريخ

جتارب احلكم ما بني 1998 و 2000

x

xx

x

x



ة
�س

يا
�س

غالف عادي 

24 * 17

444 �صفحة

$8 - $10

غالف عادي 

24 * 17

320 �صفحة

$8

المظلم��ة  الأعم��اق  ع��ن  تقري��ر  اإن��ه 
للعالقة الخا�صة بين الوليات المتحدة 
ال��دور  وع��ن  واإ�صرائي��ل،  الأميركي��ة 
الخطير ال��ذي يوؤديه اللوب��ي ال�صهيوني 
الأميركي��ة  ال�صيا�ص��ة  م�ص��ار  ر�ص��م  ف��ي 
الخارجي��ة. ولأهمي��ة ه��ذا الكت��اب قام 

بتقديمه الأ�صتاذ محمد ح�صنين هيكل.

تركيا بني العلمانية والإ�شالم يف القرن الع�شرين 

العالقات العربية الرتكية  م�شكلة املياه بني �شوريا وتركيا

ISBN: 978-9953-88-163-8ISBN: 978-9953-88-529-2

غالف عادي 

24 * 17

228 �صفحة

$8

ISBN: 978-9953-88-528-5

غالف عادي 

24 * 17

380 �صفحة

$8 - $10

بال�شيف

اأمريكا واإ�شرائيل يف ال�شرق الأو�شط  م�شاومات مع ال�شيطان

غالف عادي 

24 * 17

244 �صفحة

$6 - $8

يحل��ل الموؤل��ف ف��ي ه��ذا الكت��اب عمق 
العالقة التي تربط الوليات المتحدة 
م��ع اإ�صرائيل. ويط��رح لأول م��رة ربما، 
عل��ى  الإ�صرائيل��ي  التج�ص���س  ق�صي��ة 
الوليات المتح��دة وانعكا�صات كل ذلك 
عل��ى الع��رب. لي�صتنتج ف��ي النهاية اأنه 
برغم حرب الخليج فاإن النظام العالمي 

الجديد ل يحوي �صيًئا من الجدة.

د. وليد ر�شوان

�شتيڤن غرين

x

x

x



ة
�س

يا
�س

ابة احلقيقة بورّ

وابة ال�سرق الأو�سط؟ مِلَ �سقطت جميع املخططات على برّ

غالف عادي

24 * 17

468 �صفحة

$10

م��ن ُهم الأبط��ال الحقيقيون ف��ي الحرب 
الأهلية و�ص��به الأهلية التي ا�ص��تعلت في 
��ا؟ ومن ه��م مجرمو  لبن��ان ط��وال 7١ عاماً
الح��رب؟ وهل ثمة ولدة حقيقية للبنان 
م��ن بعده��ا؟ م��ن هن��ا تب��داأ الق�ص��ة التي 
كتبه��ا م�ص��يحي مارون��ي وكتائب��ي عتي��ق 
عا���س ماأ�ص��اة لبن��ان و�ص��ارك ف��ي بع���س 

ف�صولها.
ISBN: 978-9953-88-173-7 ISBN: 978-9953-88-196-6

ق�سة املوارنة يف احلرب

�سرية ذاتية

لبنان و�سوريا

م�سقة الأخوة 

غالف عادي

24 * 17

210 �صفحات

$5 - $6

بقلم��ه  خلي��ل  اأب��و  جوزي��ف  يغو���س 
الممي��ز في عمق الإ�ص��كالية ال�صيا�ص��ية 
في لبن��ان، ليط��رح وجهة نظ��ر جديدة 
ومميزة لخ�صو�ص��ية العاقة بين لبنان 
و�ص��وريا، ولم�صكلة الهوية اللبنانية. مع 

اأربع وثائق تاريخية مهّمة.

لبنان... ملاذا؟

م�سروع وطن مل يتحقق بعد...

غالف عادي

24 * 17

206 �صفحات

$6 - $7

لم تك��ن نهاية الحرب الأهلية اللبنانية 
م�ص��الحة وطنية، بل عملية اإنقاذ؛ ذلك 
ترتج��ل،  ل  الوطني��ة  الم�ص��الحة  اأن 
ل �ص��يما واأن فرقاءه��ا ف��ي حاج��ة اإلى 
. بحث جريء  م�ص��الحة مع النف�س اأولاً

في الم�صاألة اللبنانية.

جوزيف اأبو خليل

عبدال�سالم المجالي

ISBN: 978-9953-88-366-3
ISBN: 978-9953-88-526-1:فني

عادي:

غالف عادي /غالف فني مع جاكيت

24 * 17

276 �صفحة

عادي: 12$ / فني: $20 - $17

��ط للمنطق��ة  كت��اب يف�ّص��ر م��ا كان يخَطّ
و�ص��عوبها م��ن م�ص��روع اإ�ص��رائيل الكبرى، 
اإل��ى م�ص��روع اإفراغ فل�ص��طين م��ن اأبنائها، 
اإل��ى م�ص��روع الج��دار الع�ص��كري الحام��ي 
من المّد ال�صيوعي، ويف�ّصر اإخفاقات تلك 
المخططات. وي�ص��ير اإلى اأن ح�صر العرب 
في نفق �ص��يقلب الطاولة في النهاية على 

روؤو�س الأميركيين وال�صهاينة.

رحلة العمر

ة احلكم من بيت ال�سعر اإىل �سدرّ

غالف عادي 

24 * 17

418 �صفحة

$10 - $12

اأح��د  ي�صتعر�ص��ه  ذكري��ات  �ص��ريط 
ال�ص��ام  عب��د  الأردن  �صخ�ص��يات  اأه��م 
المجال��ي: رئي���س وزراء، ووزير �ص��حة، 
وم�صت�ص��ار للمل��ك وطبي��ب ل��ه، ومدي��ر 
ووزي��ر  ل��واء،  برتب��ة  طبي��ة  خدم��ات 
تربية، ورئي�س للوفد الأردني المفاو�س 

في مدريد ووا�صنطن.

x

x

xx

x



ة
�س

يا
�س

غالف عادي

24 * 17

316 �صفحة

$12 - $15

تحلي��ٌل للم�ص��اهد الأليم��ة التي �ص��ربت 
والت�ص��عينيات،  الثمانيني��ات  ف��ي  لبن��ان 
ولل�صخ�ص��يات الواقفة وراءها ولخلفيات 
الح��رب  ولآث��ار  والمواق��ف،  الح��وادث 

الباردة على ال�صرق الأو�صط.

ISBN: 978-9953-88-271-0

لعنة وطن

من حرب لبنان اإىل حرب اخلليج

�سدمة و�سمود

عهد اإميل حلود 2007-1998

ISBN: 978-9953-88-232-1

غالف عادي

24 * 17

568 �صفحة

$12 - $20

م��ن ه��و العماد اإمي��ل لح��ود؟ وماذا عن 
الأمني��ة  بال��زلزل  المحف��وف  عه��ده 
كي��ف  يحل��م؟  كان  في��م  والبراكي��ن؟ 
واأل��ّد  الأ�ص��دقاء  اأوف��ى  م��ع  تعام��ل 
الأعداء؟ من غدر بمن؟ من انقلب على 
من؟ من الب��ريء الحقيقي ومن المدان 

الحقيق��ي؟

ISBN: 978-9953-88-272-7

ال�سالم املفقود

عهد اليا�ض �سركي�ض 1982-1976

غالف عادي

24 * 17

356 �صفحة

$10 - $15

يك�ص��ف لأول م��رة ع��ن ر�ص��ائل �ص��رية 
ال�ص����وري��ون  الم�ص��وؤولون  تبادله��ا 
والفل�ص��طينيون  واللب��ن���ان��ي�����ون 
محا�ص��ر  اإل��ى  اإ�ص��افة  وغيره��م، 
الجتماع��ات بي��ن الرئي�ص��ين اللبنان��ي 
وحاف��ظ  �ص��ركي�س  اليا���س  وال�ص��وري 

الأ�صد.

كريم بقرادوني

عدورّ عدوي 

لورا ايزنربغ

ISBN: 978-9953-88-585-8

غالف عادي

24 * 17

300 �صفحة

$10 - $12

اإن هذا الكتاب، الذي ي�صتند اإلى اأبحاث 
مع  ومقابات  النطاق،  وا�صعة  وثائقية 
ال�صحف  واإل��ى  �صابقين،  ديبلوما�صيين 
تلك  ف�ي  ال�صادرة  والعربية  العبرية 
ت��اري��خ  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ي�صلط  ال��ف��ت��رة، 
الغني  اللبناني   - ال�صهيوني  التفاعل 
العام ١948، وعلى  ف�ي مرحلة ما قبل 
الجذور التاريخية للتورط الإ�صرائيلي 

المعا�صر ف�ي لبنان.

ة اإ�سرائيل ال�سريرّة يف لبنان ديبلوما�سيرّ

كري�ستني �سولتزه

ISBN: 978-9953-88-635-0

جتليد عادي

24 * 17

292 �صفحة

$10 - $12

العاقة  ت��ط��ور  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  ي��ت��ن��اول 
المثيرة للجدل، التي قامت بين اإ�صرائيل 
وبع�س القادة الموارنة في لبنان، والتي 
ك�صب  اإل��ى  خالها،  من  اإ�صرائيل،  �صعت 

حليف في الجوار المغلق عليها.
المغلوطة  المفاهيم  ال��ك��ت��اب  يحلل 
وم�صالحها  المارونية  وللطائفة  للبنان 
�صيا�صة  عليها  تاأ�ص�صت  التي  وتطلعاتها، 

التدخل الإ�صرائيلية.

الكتب التي منعت لأكثر من 15 عاماً... 

x

x

xx

x



ة
�س

يا
�س

غالف عادي

21 * 14

364 �صفحة

$10

هذا الكت��اب المتمّيز بمو�ص��وعية كاتبه 
وُبع��د نظرت��ه التحليلي��ة وانحي��ازه اإل��ى 
عل��ى  للح��رب  يت�ص��دى  الع��دل،  اإحق��اق 
الإره��اب الت��ي ت�ص��ّنها اأمي��ركا نيابة عن 
ال�ص��ريعة  م�ص��تبيحة  باأ�ص��ره،  العال��م 
الأم��م  بجمعي��ة  المتمثل��ة  الدولي��ة 
المتحدة ومجل�س الأم��ن الدولي. حاملة 
ومعاقب��ة  ال�ص��تباقية  الح��رب  ل��واء 

البلدان الراف�صة ل�صيا�صاتها.  ISBN: 978-9953-88-560-5

اأوباما وال�سالم امل�ستحيل

 معركة امل�سري

اأمريكا من الداخل

حروب من اأجل النفط

ISBN: 978-9953-88-569-8

غالف عادي

21 * 14

176 �صفحة

$8 - $11

والفق��ر  البطال��ة  جان��ب  يتن��اول 
المدق��ع ال��ذي يط��ال �ص��ريحة وا�ص��عة 
م��ن ال�ص��عب، يك�ص��ف الوج��ه الحقيق��ي 
الطاول��ة  عل��ى  ي�ص��ع  لل�ص��ي.اآي.اأيه.، 
ف��ي  الاعب��ون  يحّركه��ا  الت��ي  الأوراق 
دور  ير�ص��د  الأميركي��ة،  النتخاب��ات 
���س  تعُطّ ر  ي�ص��وِّ ال�ص��هيوني،  اللوب��ي 
اأمي��ركا للنف��ط العالم��ي، وت�ص��خير كل 
 الإمكانات لإرواء عط�صها من �صن حروب

واإحداث قاقل. 

غالف عادي

21 * 14

216 �صفحة

$9 - $10

يحلل بمو�صوعية ومنهجية مجريات الربيع العربي، 
ويبح��ث ف��ي الأ�ص��باب والدوافع التي اأف�ص��ت اإلى كل 
ث��ورة وارتب��اط الث��ورات بع�ص��ها ببع���س. ويتن��اول 
الإ�ص��ام  ي�ص��يء عل��ى ت�ص��اعد  الراهن��ة.  النتائ��ج 
ومواقفه��ا  الأميركي��ة  ال�صيا�ص��ة  يتتب��ع  ال�صيا�ص��ي، 
م��ن الث��ورات، ويك�ص��ف ال�ص��تار ع��ن الإع��ام العربي 

وتغطيته الم�صبوهة لاأحداث.
ISBN: 978-9953-88-642-8

معمودية النار

الثورة والثورة امل�سادة يف العامل العربي

ير د. �سمير التنرّ

جون ك. كوولي

احل�ساد 

حرب اأمريكا الطويلة يف ال�سرق الأو�سط

ISBN: 978-9953-88-124-9

غالف عادي 

24 * 17

426 �صفحة

$6 - $8

ا لأهم الأحداث التي �صنعت  م عر�صاً يقدِّ
التطورات في منطقة ال�ص��رق الأو�ص��ط 
خال الثمانيني��ات. اإنه جولة تحليلية 
موّثق��ة، تب��داأ بالأي��ام الأخي��رة لحكم 
بمفاعي��ل  وتنته��ي  اإي��ران،  ف��ي  ال�ص��اه 

عا�صفة ال�صحراء.

تواطوؤ �سد بابل

اأطماع الوليات املتحدة وا�سرائيل يف العراق

غالف عادي

24 * 17

384 �صفحة

$10 - $14

بعين ال�صحافي الثاقبة، وجراأة المحارب 
م��دى  عل��ى  الم��وؤرخ  وخب��رة  المقتح��م، 
��ا، و�ص��ع ج��ون كولي ه��ذا الكتاب  40 عاماً
ا،  �صخ�ص��ياًّ وعاي�ص��ه  راآه  بم��ا  ا  م�ص��تعيناً
وب�ص��هادات حّي��ة اأن�ص��ت اإليه��ا، وباأبحاث 
كثيرة من�ص��ورة وغير من�ص��ورة رجع اإليها 
وبلقاءات اأجراها م��ع دايفد بن غوريون، 
النا�ص��ر،  عب��د  وجم��ال  اإي��ران،  و�ص��اه 
وحافظ الأ�ص��د، والملك ح�ص��ين و�ص��دام 

ح�صين. 

x

x

xx

x



ة
�س

يا
�س

معلومات و�سور غري متداولة لأهم �سخ�سيات داع�ض وجبهة الن�سرة من ك�سب من و�سول روحاين اإىل راأ�ض ال�سلطة يف اإيران؟

غالف عادي

17 * 24

120 �صفحة

$12 - $14

م�ص��كلة المواطن مع وطنه هي م�ص��كلته مع نف�صه.. م�صكلة يقت�صي حّلها 
عبر َك�ص��ر ال�صمت وتمزيق القيود و�صولاً اإلى العدل والحرية. الف�صاد، 
ا للخروج من  ل دافعاً الظلم، ال�ص��تبداد، الطغيان، البطالة، جميعها ُت�صكِّ
دائ��رة الخ��وف الُمظلم. يهدف ه��ذا الكت��اب اإلى فتح ناف��ذة في حائط 
التخبط الفكري والنغاق الثقافي للتقدم والتطور �ص��من اأ�ص�س �صليمة 

وطنية تحافظ على التاريخ والح�صارة.
ISBN: 978-9953-88-618-3

ق قيوٌد تتمزَّ

نهفات �سيا�سية

الوليات غري املتحدة اللبنانية

ISBN: 978-9953-88-273-4

غالف عادي

24 * 17

428 �صفحة

$10 - $15

المواط��ن  معان��اة  عم��ق  اإل��ى  يدخ��ل 
ا الخاف��ات الجوهرية  اللبناني، وا�ص��عاً
وال�صكلية ال�صاخنة على محك التحرير 

والنقد.

روؤ�ساء اجلمهورية اللبنانية

خفايا، وقائع، وثائق، �سور

ISBN: 978-9953-88-089-1

غالف عادي

24 * 17

320 �صفحة

$8 - $10

��ا تناوبوا على كر�صي  �ص��بعة ع�ص��ر رئي�صاً
الحك��م في لبن��ان منذ الع��ام ١926. من 
ا عاديين؟ ما الذي  هم؟ روؤ�ص��اَء واأ�صخا�صاً
جرى ف��ي عهودهم من اأح��داث وكوارث؟ 
اأي لقاءات اأجروا واأي اجتماعات عقدوا 
واأي اتفاقياٍت اأبرموا؟ و�صبعٌة وع�صرون 

ا من الوجوه المارونية الأبرز. وجهاً

�سادي خليل اأبو عي�سى

احلرب العاملية الثالثة

�ض  داع�ض والعراق واإدارة التوحرّ

ISBN: 978-9953-88-850-7

جتليد عادي

24 * 17

520 �صفحة

 $12 

والإره��اب  التطرف  ظاهرة  ي�صع  كتاٌب 
الكاتب  يطلق  التحليل.  مجهر  تحت 
التنظيم  ع��ن  م��ع��روف��ة  غ��ي��ر  ح��ق��ائ��ق 
مهمة،  مو�صوعات  ويك�صف  الإره��اب��ي. 
متداولة  غير  ومعلومات  ا  �صوراً وين�صر 
لأهم �صخ�صيات داع�س وجبهة الن�صرة.

د. يا�سر عبد الح�سين

ISBN: 978-9953-88-833-0

ال�سيا�سة اخلارجية الإيرانية

م�ستقبل ال�سيا�سة يف عهد الرئي�ض ح�سن روحاين

غالف عادي

24 * 17

 292 �صفحة

 $10

كت��اٌب ي�س��رح ويحّل��ل بدق��ة ا�ستراتيجية 

الإيرانية  الخارجي��ة  ال�سيا�س��ة  وتوجه��ات 

متن��اولاً مو�سوعات ع��ّدة منه��ا التحالف 

الترك��ي- والتناف���س  ال�س��وري  الإيران��ي- 

الإيران��ي. وياأت��ي اإل��ى مراح��ل مهّمة من 

��ا  م�ستعر�ساً الحدي��ث  الإيران��ي  التاري��خ 

اأن  لم��ا يمك��ن  المتوقع��ة  ال�سيناريوه��ات 

تقدم عليه اإي��ران في ظّل الأزم��ات الدولية 

والإقليمية الراهنة.

x

x

x



ة
�س

يا
�س

غالف عادي

21 * 14

488 �صفحة

$12 - $20

ل��ن تك��ون مج��زرة اغتي��ال بنازي��ر بوتو 
اآخر ما �ص��يذكرها النا���س فيه، بل ميراث 
هذا الكت��اب الذي يظهر الق��وة والتفاوؤل 

وروؤية امراأة عظيمة ونبيلة.

غالف عادي

21 * 14

616 �صفحة

$13 - $15

والم�ص��تن����دات  بالوق�����ائ����ع  ي�ص�����ير 
والأدلة اإلى ف�ص��اٍد م�صت�ص��ٍر في الق�صاء. 
هذا الق�ص��اء الذي ن�ص��ي اأنه في ف�ص��اده 
ا في م�ص��ير  يرتك��ب ج��رم التحك��م ظلماً
الب��اد والعب��اد، واأن المظلومين هم من 
كل النا���س ولي���س فق��ط ه��وؤلء الذي��ن 
يتحّولون ب�ص��خطة قلم من مجرمين اإلى 

اأبطال ومن اأبطال اإلى مجرمين.

ISBN: 978-9953-88-088-4

�سوكلني واأخواتها - النفايات - ثروة... وثورةاأ�سا�ض امللك

غالف عادي

21 * 14

480 �صفحة

 $15

اإذا كن��ت تبح��ث عن اأكثر م��ن مليار دولر 
ا من خزانة الدولة اللبنانية،  ذهب��ت هدراً
رمي��ت  مقهوري��ن  عم��ال  حق��وق  وع��ن 
مطالبه��م كم��ا النفاي��ات في م�ص��توعبات 
�ص��ركة �ص��وكلين، وع��ن �ص��فقات مجل���س 
الإنماء والإعمار، وممار�ص��ات كبار رجال 
ال�صيا�ص��ة والزعماء في لبن��ان، اقراأ هذا 

الكتاب.

اخللوي اأكرب ال�سفقات

غالف عادي

21 * 14

410 �صفحات

$7 - $15

ا«، وعلي��ه العيُن  الخل��وي، قطاع »د�ص��م ج��داً
ا كل المخالفات  من��ذ البداية. ولم تعد �ص��رًّ
الت��ي ارتكبت م��ن اأجل الحف��اظ على عقود 
ت�ص��غيل الخل��وي. والآن، ن�ص��هد ع��ودةاً اإل��ى 
ا من خال الخ�صخ�ص��ة التي  القط��اع مجددًّ
��ر على ن��ار حامية، فمتى ي�ص��بع  ُتعُد وتح�صَّ

�صما�صرة ع�صر الخلوي؟

٣ DVD هدية!

٣ DVD هدية!

غادة عيد

بنازير بوتو

ISBN: 978-9953-88-234-5

امل�ساحلة

الإ�سالم والدميوقراطية والغرب

ابنة القدر

�سرية ذاتية

غالف فني

24 * 17

612 �صفحة

$20 - $32

توَلّت اأرفع من�صٍب في باك�صتان واعُتقلت 
ت اأجمل عبارات  في اأ�ص��واأ �صجونها.. تلَقّ
الإط��راء والحت��رام والتقدير واأب�ص��ع 
الإهان��ات وال�ص��تائم وال��ركات. اأغرب 
حياٍة واأغرب نهاية لمراأة �صغلت العالم 
واإعامه ردحااً من الزمن.. �ص��يرة ذاتية 
ق��ة وف�ص��ول اإ�ص��افية للكاتب مارك  موؤَثّ

�صيغل غّطت اغتيالها. 
ISBN: 978-9953-88-315-1

x

x

xx



ة
�س

يا
�س

غالف عادي

24 * 17

632 �صفحة

$18

بي��ن دفتي الكت��اب عر�ض تحليل��ي قّيم 
للغاية يتناول تاأ�سي�ض ال�)اأف. بي.اآي( 
وتاري��خ ح��رب المئ��ة ع��ام الت��ي �سنتها 
يتن��اول،  كم��ا  الإره��اب.  عل��ى  اأمي��ركا 
وه��ذا ه��و الأه��م، الو�سائ��ل الملتوي��ة 
الجه��از ول  م�سوؤول��و  ا�ستخدمه��ا  الت��ي 
�سيم��ا رجل��ه القوي ج��اي اإدغ��ار هوفر 
الذي تولى رئا�سة المكتب خم�سين عاًما 

واعتبر الرجل الأقوى في اأميركا.

الأعداء

تاريخ الـ»اأف. بي. اآي«

ISBN: 978-9953-88-844-6

اإرث من الرماد

تاريخ »ال�سي. اآي. اأيه«

ISBN: 978-9953-88-071-6

غالف فني مع جاكيت

24 * 17

840 �صفحة

$20 - $35

ال�سي.اآي.اأي��ه  اأ�سط��ورة  ي�سق��ط  كت��اب 
ويروي كي��ف اأنزلت اإخفاقاته��ا الويالت 
ف��ي العالم واأدت اإلى هجم��ات ١١ اأيلول/
�سبتمب��ر 200١، كا�سًفا عن اأ�سرار تعاونها 
الفل�سطيني��ة،   التحري��ر  منظم��ة  م��ع 
م��ع دم�س��ق والأخ��وان الم�سلمي��ن، وع��ن 
م��ع  المتح��دة  الولي��ات  ا�ستراتيجي��ة 
حلفائه��ا واأعدائه��ا. اإن��ه ج��ردة ح�س��اب 
قا�سي��ة لل�سي.اآي.اأيه، تقّدم معلومات من 

اأخطر ما يكون.

x

تيم واينر

غالف عادي 

24 * 17

176 �صفحة

$9

ق�سة حراك �سعب ل��م يبداأ في الخام�ض 
والع�سري��ن م��ن يناي��ر بل ي�س��رب عميًقا 
في انتفا�سة النا�ض الغالبة، في تدجين 
ال�سحافة، ت�سويق التوريث، في ان�سحاب 
م�س��ر م��ن ريادته��ا العربي��ة، ف��ي تبّن��ي 
اإ�سرائي��ل عل��ى  ح�سن��ي مب��ارك ق�ساي��ا 
الث��ورة  ح��راك  اأول  فل�سطي��ن.  ح�س��اب 
وحكاي��ة خال��د �سعيد، و�سق��وط خرافة 
ال�ستق��رار. وغ��رق فرع��ون الع�س��ر في 

الرمال الم�سرية.

وثائق ويكيليك�س - لبنان واإ�سرائيل - اجلزء الأول 

غالف عادي

24 * 17

316 �صفحة

$10 - $12

ISBN: 978-9953-88-587-2

وثائق ويكيليك�س - لبنان واإ�سرائيل - اجلزء الثاين 

غالف عادي

24 * 17

356 �صفحة

$10 - $12

ISBN: 978-9953-88-611-4

ت�سريب��ات اإخباري��ة ومرا�س��الت ووثائق خطيرة وغاية في ال�سرّي��ة �سغلت العالم واأثارت ردود اأفعال دولية وغّيرت الحقائق العالمية بالكامل بع��د اأن ن�سرها موقع ويكيليك�ض على الإنترنت. 
يك�س��ف ف�سائ��ح م�سوؤولي��ن لبنانيي��ن وتواطوؤهم مع �سيا�سات الغرب؛ وتوّرط بع���ض الأطراف اللبنانية في تاأجيج ال�س��راع الداخلي �سمن خطة جّر لبنان اإلى ح��رب اأهلية جديدة؛ والعالقات 
ال�سرّي��ة بي��ن حكوم��ات خليجية وتل اأبي��ب وانعكا�سها على لبنان. من هم جوا�سي�ض اأميركا في لبن��ان؟ ومن كان ي�سّهل عمليات التج�ّس�ض في حرب تموز/يولي��و بهدف الق�ساء على حزب الّل؟ 

اأ�سئلة كثيرة تجيب عنها هذه الوثائق التي ُتن�سر كاملًة للمّرة الأولى باللغة العربية، نقاًل عن م�سدرها الأ�سلي ومن دون اأي محاولت حذٍف اأو تحريف.

حقيقة ليك�س 

ISBN: 978-9953-88-609-1

غالف عادي

24 * 17

288 �صفحة

$10 - $12

ه��ي اأول��ى الحقائ��ق الت��ي �ساهم��ت ف��ي 
م��ن  الحري��ري  �سع��د  الرئي���ض  خ��روج 
ال�سلط��ة بعد ك�سف التوا�سل مع ال�سهود 
ال��زور في ق�سية اغتي��ال الرئي�ض رفيق 
الحري��ري. للمّرة الأول��ى تفا�سيل غير 
قابل��ة لل�س��ك ع��ن لق��اءاٍت �سّري��ة بين 
العقي��د  الأمني��ة  وذراع��ه  الحري��ري 
و�س��ام الح�سن م��ع ال�ساهد محم��د زهير 

ISBN: 978-9953-88-770-8ال�سّديق.

م�سر: ثورة الع�سرين عاًما عرب تلفزيون اجلديد

x

x

x

ام اإعداد: مرّيم الب�سّ



ة
�س

يا
�س

غالف عادي

24 * 17

204 �صفحات

$5

ل هذاالكتاب خا�ص��ة مدر�صة في  ي�ص��كِّ
ببعديه��ا  ال�صيا�ص��ية  المعار�ص��ة  عل��م 

الجتماعي والقت�صادي.

روؤية للم�ستقبل

ل الرئي�ض اأمني اجلميرّ

غالف عادي

24 * 17

150 �صفحة

$5

ا، للمحن  ي�ص��م هذا الكتاب تحليااً وا�صحاً
التي األّمت بلبنان واقتراحات جريئة في 

�صبيل الإ�صاح ال�صيا�صي.

مبادئ املعار�سة اللبنانية

الرئي�ض ح�سني احل�سيني

غالف عادي 

24 * 17

376 �صفحة

$8 - $10

الكارثة و�ص��يكة الوقوع وع�صر الطاقة 
الرخي�ص��ة ب��دا اإل��ى زوال. وفي خ�ص��م 
الجهود المحمومة لل�ص��عي لإيجاد اأنواع 
من الطاقة البديلة، يبقى ال�ص��وؤال: هل 
ت�ص��تطيع الح�ص��ارة اأن ت�ص��تمر ح�صارةاً 
��ا قائمة على النفط والغاز؟!  وهي اأ�صا�صاً
العال��م على و�ص��ك تغّي��ر ع�ص��يب، والى 

الأبد! 

اأ�سوات قلبت العامل

مدافعون عن حقوق الإن�سان يطالبون بالعدالة

كريي كندي

غالف فني مع جاكيت 

28 * 28

256 �صفحة

$30 - $50

��ا م��ن الأبط��ال  ��ا ملّوناً يق��ّدم الكت��اب طيفاً
ا وخم���س  الملِهمي��ن م��ن اأكث��ر م��ن 5٣ بل��داً
حق��وق  ق�ص��ايا  ع��ن  يتحدث��ون  ق��ارات 
الإن�ص��ان حول العالم: م��ن حّرية التعبير 
اإل��ى الأطف��ال ف��ي الح��رب، ومن الن�ص��اط 
البيئ��ي اإل��ى ح��ق الختي��ار الدين��ي، ومن 

حقوق الأقليات اإلى العبودية الجن�صية.

الأمن الوطني الداخلي لدولة الإمارات العربية املتحدة

عائ�سة حممد املحيا�ض

غالف عادي

21 * 14

116 �صفحة

 $9

الإره��اب  م��ّد  رّد مائ��م وحا�ص��م عل��ى 
الدولي والتغُيّرات ال�ص��ريعة الحا�ص��لة 
في مختلف جوانب الحياة على ال�صعيد 
والجتماع��ي  والقت�ص��ادي  العمران��ي 
والنف�ص��ي، ودلي��ل مهم لمتّخ��ذي القرار 
والأف��راد والحكوم��ات لتر�ص��يخ الأم��ن 

الوطني وتجُنّب المخاطر المقبلة.

ISBN: 978-9953-88-926-6

النفط واحلرب واملدينة

م�سري احلياة احل�سرية... اإىل طريق م�سدود؟

د. في�سل حميد 

ة ق�سية �سامرّ

اأمريكا والعراق والهجوم الكيميائي على حلبجة

يو�ست ر. هيلرتمان

ISBN: 978-9953-88-267-3

غالف عادي

24 * 17

428 �صفحة

$12 - $15

ع��ن  وح��ده  م�ص��وؤولاً  الع��راق  كان  ه��ل 
الإبادة الجماعية ف��ي حلبجة؟ اأم كانت 
هن��اك ي��د اإيراني��ة عمل��ت ف��ي الخفاء؟ 
ه��ل كان��ت الحكوم��ات الغربي��ة على علم 
باأن الع��راق ي�ص��تخدم الغازات ال�ص��اّمة؟ 
ه��ل اأقدم��ت اإدارة ريغ��ان عل��ى ت�ص��جيع 
ه��ذا ال�ص��تخدام، ولي���س التغا�ص��ي عنه 

فح�صب؟

x

x

x



ة
�س

يا
�س

غالف عادي

24 * 17

158 �صفحات

$5 - $6

ع��ن  تف�ص��يل  الكت��اب  ه��ذا  يتن��اول 
وعالقت��ه  الطائ��ف،  رئي���س  �ص��الحيات 

بالرئا�صة الأولى.

غالف عادي

24 * 17

550 �صفحة

$8 - $10

و�ص��ف دقي��ق وتحلي��ل معم��ق لدهاليز 
ال�صيا�ص��ة والح��رب، ف��ي فترة م��ن اأدق 
-١٩٨٢( لبن��ان  ف��ي  ال�ص��راع  فت��رات 
١٩٨٨(، بقلم وزير الخارجية اللبناني 
ال�صابق الدكتور اإيلي �صالم، الذي يتميز 
قلم��ه بالدق��ة الأكاديمي��ة والنفح��ة 
الأدبي��ة الت��ي تجع��ل م��ن هذاالكت��اب 

رواية توثيقية مهّمة.

ال�صوء الأ�صفر

ال�صيا�صة الأمريكية جتاه لبنان

عبداهلل بوحبيب 

غالف عادي

24 * 17

362 �صفحة

$8 - $10

تج��اه  الأميركي��ة  ال�صيا�ص��ة  اأ�ص��رار 
لبنان، يرويها �ص��فير لبنان ال�ص��ابق في 
وا�ص��نطن، ويخو�س ف��ي دقائقها ويلقي 
�ص��وًءا جدي��ًدا عل��ى طريق��ة التفكي��ر 
الأميركي��ة ف��ي اإدارة الأزمات. يحتوي 
مهّم��ة  وثيق��ة   ٧١ عل��ى  الكت��اب  ه��ذا 

و�صرية.

اخللوي

اأ�صهر ف�صائح الع�صر

ق األني حلاّ

غالف عادي

24 * 17

706 �صفحات

$10

ُطبع ليبقى، في تاري��خ الوطن وذاكرته، 
دلي��اًل موّثًق��ا واأكي��ًدا على معاناة �ص��عب 
دف��ع غالًيا ثم��ن مزاريب الهدر والف�ص��اد 

التي عاثت خراًبا في خزينة الدولة.

مزارع �صبعا 

حقائق ووثائق

منيف اخلطيب 

غالف عادي 

24 * 17

362 �صفحة

$6 - $8

الأرق��ام،  م��ن  م�ص��وغ  موّث��ق،  كالم  اإن��ه 
والم�ص��تندات  والخرائ��ط،  والتواري��خ، 
ال�صابقةلقيام الكيان ال�صهيوني، والتالية 
له. وهو اأول كتاب من نوعه، واأول وثيقة 
مهمة، ت�ص��ّكل اأ�صا�ًص��ا را�ص��ًخا ينطلق منه 
الكف��اح ل�ص��تكمال التحري��ر. فالموؤل��ف 

نائب �صابق وابن �صبعا.

اخليارات ال�صعبة

دبلوما�صية البحث عن خمرج

د. اإيلي �صامل

ISBN: 978-9953-88-150-8

اإمراأة تبحث عن وطن

ماريا المعلوف

غالف عادي

 21 * 14

 232 �صفحة

$9

بني��ة  تطوي��ر  منح��ى  الكاتب��ة  تنح��و 
المجتمع في لبنان، ول �ص��يما بم�صاركة 
الم��راأة ف��ي العم��ل ال�صيا�ص��ي. وتتناول 
والجتماعي��ة،  ال�صيا�ص��ية  الم�ص��كالت 
وت�صت�ص��هد  وعمي��ق.  ر�ص��يق  باأ�ص��لوب 
باأح��داث و�صخ�ص��يات تاريخية قديمة 
وحديث��ة كان له��ا اأث��ر بالغ ف��ي عملية 

الإ�صالح والتغيير. 

رئي�س جمل�س الوزراء يف لبنان بعد الطائف

حممود عثمان

x

x x

x
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غالف عادي 

21 * 14

66 �صفحة

$5 - $7

ل�ص��ان ح��ال كل لبناني عان��ى الأمّرين من 
الكرا�ص��ي.  عل��ى  المتناح��رة  الأط��راف 
�ص��رخة مواط��ن ح��ّر ينتم��ي اإل��ى ت��راب 
خط��اب  اأو  زعي��م  ياق��ة  اإل��ى  ل  الوط��ن 
ا باأب�صط  م�صوؤول، يقول كل ما لديه مطالباً
��طة لأزمة  ��ا حل��ولاً مب�َصّ الحق��وق، طارحاً

بة في الأ�صا�س! مركَّ

النفط ا�سرتاتيجًيا واأمنًيا وع�سكرًيا وتنموًيا 

م�سدر الرثوة والطاقة والأزمات

د. هاين حبيب

غالف عادي 

24 * 17

304 �صفحات

$8 - $10

مختل��ف  م��ن  النف��ط،  مو�ص��وع  يعال��ج 
والأمني��ة  ال�ص��تراتيجية  جوانب��ه 
في��ه  وي��رى  والتنموي��ة.  والع�ص��كرية 
م�ص��در للث��روة والأزم��ات. كم��ا يط��رح 
الدول��ي  الخ��داع  عل��ى  ا  �ص��ارخاً مث��الاً 
الغ��رب  ف��ي  النف��ط  �ص��ركات  واحت��كار 
لث��روات ال��دول الفقي��رة. اأكث��ر الكتب 
واأغناه��ا  النف��ط  لمو�ص��وع  �ص��مولية 

!!... تحليااً

نحو دولة حديثة

بعيًدا عن 8 و14 اآذار

ال�سيخ حممد علي احلاج العاملي

ISBN: 978-9953-88-214-7

الأ�سياء باأ�سمائها 

من اأجل لبنان اأف�سل

العقيد عاكف حيدر 

غالف عادي 

24 * 17

326 �صفحة

$8 - $10

يحك��ي العقي��د حي��در ف��ي ه��ذا الكتاب 
تجربته ال�صيا�ص��ية الطويل��ة، ويحاول 
اأن يحل��ل بعم��ق اأزم��ة النظ��ام اللبناني 
��ا  من��ذ ال�ص��تقال وحت��ى الآن، مقترحاً
الو�ص��ائل للو�ص��ول بلبن��ان اإل��ى �ص��اطئ 

الأمان.

املال.. اإن حكم

جذوٌر مهددة بالزوال

هرني اإده

ISBN: 978-9953-88-125-6

غالف عادي 

24 * 17

194 �صفحة

$6 - $8

يف�صح هنري اإده، في كتابه هذا، ال�صلطة 
المكت�ص��بة بالم��ال، وم��ا تف�ص��ي اإليه من 
وُيظه��ر  وف�ص��اد.  ومح�ص��وبية  اختا���س 
اأن الهجم��ة ال�صر�ص��ة للمال عل��ى الحياة 
ال�صيا�ص��ية، الملحوظ��ة ف��ي لبن��ان، م��ن 

�صاأنها اأن تقّو�س اأ�ص�س الوطن نف�صها.

حربا بريطانيا والعراق 1941- 1991

رغيد ال�سلح

غالف عادي 

24 * 17

432 �صفحة

$8 - $10

اللتي��ن  للحربي��ن  الكت��اب  ه��ذا  ي��وؤرخ 
�ص��نتهما بريطاني��ا عل��ى الع��راق، ع��ام 
١94١ وع��ام ١99١. وي��رى م��ا يجم��ع 
ق بينهما، رغم الفا�ص��ل الزمني  وما يفرِّ
بينهم��ا وال��ذي يمت��د عل��ى طول ن�ص��ف 

قرن بالتمام والكمال.

الأمة العربية... اإىل اأين؟

د. حممد فا�سل اجلمايل

غالف عادي 

24 * 17

174 �صفحة

$5 - $6

راه��ن  اأن��ه و�ص��ف  الكت��اب  اأهمي��ة ه��ذا 
للواق��ع العرب��ي المم��ّزق، المتمّث��ل عل��ى 
الم�ص��تباح  الع��راق  و�ص��ع  ف��ي  الأخ���س، 
وم��ا يتعر�س له هو والع��رب من اإذلل لم 
يعرفوا مثله في اأظلم ع�ص��ور ال�صتعمار. 
الكتاب دعوة اإلى العرب ل�صتعادة الوعي 
والرتف��اع اإل��ى م�ص��توى يلي��ق بمكانته��م 

التاريخية ال�صابقة.

x

xx

xx

x
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العالقات اللبنانية ال�سورية

د. غ�سان عي�سى

غالف عادي

24 * 17

664 �صفحة

$12 - $15

العاق��ات  بعم��ق  يعال��ج  الكت��اب  ه��ذا 
اللبنانية ال�ص��ورية، عب��ر قراءة واعية 
ا من  ل�ص��ياق الأح��داث التاريخية، ب��دءاً
هزيم��ة الدول��ة العثماني��ة ف��ي الحرب 
العالمية الأولى، وو�ص��ولاً اإلى التجزئة 
ال�صيا�صية للمناطق ال�صورية واللبنانية، 
ا ع��ن الأ�ص��باب الفعلي��ة لتده��ور  كا�ص��فاً

العاقات بين البلدين. 

الأيادي ال�سود

جناح واكيم

ISBN: 978-9953-88-489-9

غالف عادي 

24 * 17

304 �صفحات

$8 - $10

كت��اب ج��ريء بي��ع من��ه اأكث��ر م��ن 400 
األف ن�ص��خة في لبنان. يعر�س بالوثائق 
والأرقام، الممار�صات ال�صاذة في الحكم، 
واله��در ف��ي الم��ال العام ف��ي لبن��ان، في 
فت��رة حكوم��ات »الجمهوري��ة الثالثة«. 
ح�ص��اب  عل��ى  المعق��ودة  وال�ص��فقات 

المواطن اللبناني.

ة وريادة  لبنان بني ردرّ

قراءة ثانية لالنقالب على الطائف

األبري من�سور

غالف عادي

21 * 14

176 �صفحة

$8 - $11

وهو ف��ي قلب الح��دث، وهو ال��ذي تبّواأ 
اأ�ص��عب الظ��روف:  اأدّق المنا�ص��ب ف��ي 
ي�صع اليد على الجرح اللبناني، ويك�صف 
القطب��ة المخفي��ة في��ه، ويهت��دي اإلى 
الحلق��ة المفق��ودة في ال�ص��راع الدائر 
على اأر�س لبنان، وارتباطاته الداخلية 
كم��ا  الأح��داث  ير�ص��م  والخارجي��ة. 
ا م��ن موؤتمر الطائف وحتى  وقعت، بدءاً

ت�صوية ال�دوحة وما ا�صتتبعها. ISBN: 978-9953-88-299-4

منرب احلوار 2008

الت اخلارج لبنان: اأزمات الداخل وتدخرّ

مركز ع�سام فار�ض لل�سوؤون اللبنانية

غالف عادي 

24 * 17

268 �صفحة

$10 - $15

كت��اب مرجع��ّي توثيق��ّي ي�ص��ُمّ الندوات 
المتخ�ص�ص��ة  الم�ص��تديرة  والط��اولت 
التي نظمها »مركز ع�ص��ام فار�س لل�صوؤون 
اللبناني��ة« من��ذ تاأ�صي�ص��ه وحت��ى نهاية 
العام 2008، وي�ص��عها ف�ي ت�ص��ّرف �صّناع 
الق��رار والراأي العام اللبناني ف�ي �ص��بيل 
تفعي��ل النقا�س حول الق�ص��ايا الوطنية 
والإقليمي��ة الموؤث��رة على لبنان و�ص��بِل 

معالجتها.  ISBN: 978-9953-88-563-6

هكذا.. وقع التوطني 

من كي�سنجر اإىل احلريري اإىل عبا�ض

ناديا �سرمي احلاج

ISBN: 978-9953-88-368-7

غالف عادي

21 * 14

236  �صفحة

$10 - $14

والأرق��ام  الوثائ��ق  لغ��ة  يعتم��د  كت��اب 
الدقيق��ة والإح�ص��اءات الحديث��ة وه��و 
يتن��اول اأكثر ال��مو�ص��وعات اإثارة للجدل 
والع��وا�ص��ف  وال�مخ��اوف  والقل�������ق 
وه��و  ته��داأ،  ت��كاد  ل  الت��ي  ال�صيا�ص��ية 
هاج�س توطين الفل�ص��طينيين في لبنان. 
ي�صتك�صف ويك�صف كل ما دار وما يدور في 

ال�صّر والعلن عن التوطين وارتباطاته.

تقي الدين ال�سلح 

�سرية حياة وكفاح

عمر زين

جملدان �سمن 

جمموعة واحدة

$25 - $28

يتناول هذا الكتاب �صيرة رجل ارتبطت 
بم�ص��يرة اأم��ة ووط��ن ودول��ة. اإنه تقي 
الدين ال�ص��لح، الآتي م��ن عائلة عريقة 
في العمل ال�صيا�صي والن�صالي في لبنان 
وعلى امتداد الوطن العربي. و�ص��احب 
الدور الأبرز في اإر�صاء الميثاق الوطني 
الذي كتب بقلمه �ص��يغته، اأ�ص��ا�س قيام 

لبنان ال�صيد الحر الم�صتقل.

ISBN: 978-9953-88-026-6

x

x x

x x

x
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الطبقة اخلارقة

نخبة الت�سّلط العاملي واأي عامل تبني

دايفيد ج. روثكوبف

ISBN: 978-9953-88-533-9

غالف عادي

24 * 17

500 �صفحة

$15 - $20

�ست��ة اآالف موزع��ون ف��ي اأنح��اء العال��م 
يتحكم��ون بم�سائر �ستة مليارات ن�سمة!  
لع عل��ى اجتماعاته��م ال�سّرية وكتب  اطَّ
يع��ّدون  والتفا�سي��ل.  باالأ�سم��اء  عنه��ا 
لالغتي��االت،  يخطط��ون  ال�سفق��ات، 

ي�سكلون تحالفات ويمّولون الحروب. 

�سجن غوانتانامو

�سهادات حية باأل�سنة املعتقلني

مايفيت�ش رخ�سانا خان

ISBN: 978-9953-88-298-7

غالف عادي

21 * 14

392 �صفحة

$12 - $19

النزيل في �سجن غوانتانامو �سامي الحاج 
�سحف��ي تلفزيون الجزيرة ال��ذي اعُتِقل 
ث م��ع كثيري��ن  بغي��ر وج��ه ح��ّق . تح��َدّ
م��ن الن��زالء ع��ن اأب�س��ع اأن��واع التعذي��ب 
والتنكي��ل بو�سائ��ل ل��م تم��ّر يوًم��ا بب��ال 
وح���ش. حيث ال يعن��ي ال�سجين لجالديه 

اإال بقدر ما يكون اأداًة لتحقيق نزواتهم.

حرب حترير الكويت

جذورها ومقّوماتها

د. حبيب الرحمـٰن

غالف عادي 

24 * 17

426 �صفحة

$13 - $15

منظ��ور  م��ن  الكت��اب،  ه��ذا  يحّل��ل 
جيو�سيا�س��ي، النزاع االإقليم��ي الطويل 
وف��ي  والع��راق،  الكوي��ت  بي��ن  االأم��د 
�سي��اق تاريخ��ي مو�س��ع يعود اإل��ى العهد 
العثمان��ي، ويتابع ج��ذور هذاالنزاع من 

ل لت�سل�سل االأحداث. خالل �سرد مف�سّ

ISBN: 978-9953-88-303-8

يف قلب اململكة

حياتي يف ال�سعودية

كارمن بن الدن

غالف عادي

21 * 14

284 �صفحة

$10 - $16

اأ�سام��ة  زوجه��ا  �سقي��ق  يك��ون  اأن  يكف��ي 
ب��ن الدن حرفًي��ا لنع��رف اأي مو�سوع��ات 
ُطرح��ت! م��ن قل��ب تل��ك االأ�س��رة كتب��ت 
عا�ست��ه  م��ا  كل  ع��ن  الدن  ب��ن  كارم��ن 
وعاي�ست��ه وراأته ب��اأم عينيها وم��ا تناهى 
ا وعالنية. اأ�سئلة محفوفة  اإلى �سمعها �سرًّ
بالمخاطر تطرحها الكاتبة التي قّدر لها 

اأن ت�سبح بن الدنية.

x

xx

x

االأ�سد

ال�سراع على ال�سرق االأو�سط

باتريك �سيل

غالف فني مع جاكيت 

24 * 17

808 �صفحة

$18 - $20

يقوم باتري��ك �سي��ل با�ستعرا�ش عميق 
ال�س��رق االأو�س��ط م��ن خ��الل  لم�سكل��ة 
�سخ�سي��ة  اأبع��اد  كام��ل  ا�ستعرا���ش 
الرئي���ش الراحل حاف��ظ االأ�سد، الذي 
الح��ل  مفاتي��ح  اأح��د  في��ه  ي��رى  كان 
والرب��ط ف��ي المنطقة. وق��د بّين مدى 
م��ا كان يتحّلى به الرئي���ش من الكفاءة 

والقدرة والحزم في اإدارته لل�سراع.
ISBN: 978-9953-88-406-6

x
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كتاٌب يقف، باحلقائق، يف وجه الإعالم العاملي؟

اللوبي

اليهود و�سيا�سة اأمريكا اخلارجية

اإدوارد تيڤنن

غالف عادي 

24 * 17

 344 �صفحة

$6 - $8

اأمي��ركا  �صيا�ص��ة  ع��ن  يتح��دث  كت��اب 
الخارجي��ة والتاأثي��ر ال�ص��هيوني عليها. 
حي��ث يجد القارئ العرب��ي فيه معلومات 
ل غن��ى عنه��ا لفه��م م��ا يح��دث حول��ه، 
ولفهم طبيعة ال�صيا�صة الأميركية تجاه 

العرب.

اأر�ض ل تهداأ

الرهانات اجليوبوليتيكية الرئي�سية يف امل�سرق العربي

اد د. معني حدرّ

ISBN: 978-9953-88-509-4

غالف عادي 

24 * 17

240 �صفحة

$8 - $10

المنه��ج  وف��ق  الكت��اب،  يعال��ج 
اأ�ص���س  عل��ى  المبن��ي  الجيوبوليتيك��ي 
اأكاديمية وا�ص��حة، مو�صوع النزاع على 
الأرا�ص��ي في منطقة الم�ص��رق العربي، 
ف��ي  ا ثاث��ة مح��اور متقاطع��ة  مّتخ��ذاً
وقط��اع  الغربي��ة  ال�ص��فة  بينه��ا:  م��ا 
غ��ّزة، الج��ولن، جنوب لبن��ان، وتدعم 
تل��ك المعالج��ة مجموع��ة من الر�ص��وم 

الدقيقة.

الوجه الآخر لإ�سرائيل

�سهادة حق من امراأة يهودية

�سوزان نايثن

غالف عادي 

24 * 17

342 �صفحة

$13 - $20

اأ�ص��طر جريئة تق�ّس علين��ا كيف عبرت 
ام��راأة بريطانية من اأ�ص��ل يهودي جدار 
النق�ص��ام الإثن��ي ف��ي اإ�ص��رائيل ور�ص��ت 
في بلدة كّل �ص��ّكانها من العرب الم�صلمين 
لتختب��ر بم��لء اإرادته��ا المعان��اة الت��ي 
الممار�ص��ات  ظ��ّل  ف��ي  ه��وؤلء  يعي�ص��ها 
الُمجحف��ة، وعمليات القمع وال�ص��طهاد 
الحكوم��ة  عليه��م  تف�ر�ص��ها  الت��ي 

الإ�صرائيلية.

طريق اأو�سلو

ع الإتفاق يروي الأ�سرار احلقيقة للمفاو�سات ُموقِّ

حممود عبا�ض )اأبو مازن(

غالف عادي 

24 * 17

356 �صفحة

$8

ال�ص��ام  الق�ص��ة الحقيقي��ة لتفاقي��ة 
يرويه��ا  الإ�ص��رائيلية،   - الفل�ص��طينية 
محم��ود  ع��ه  وموقِّ التف��اق  مهند���س 
عبا�س )اأبو مازن(؛ فيذكر كل الأ�صماء، 
التواريخ، محا�ص��ر الجل�ص��ات المكتوبة 
وال�ص��رية، وحتى الدرد�ص��ات الحا�صلة 
خ��ارج الجل�ص��ات، الت��ي تعّب��ر اأكثر عن 

الم�صاعر الحقيقية للم�صاركين.

x

x

الفر�ض ال�سائعة

القرارات احلا�سمة يف حربي ال�ستنزاف واكتوبر

اأمني هويدي

غالف عادي

24 * 17

682 �صفحة

$8 - $10

اأهمية هذا الكتاب في اأن موؤلفه كان اأحد 
ا  �صانعي القرار في م�ص��ر، حين كان وزيراً
��ا للمخاب��رات العام��ة.  للحربي��ة ورئي�صاً
ومن مواقعه المتعددة ا�ص��تطاع اأن يجمع 
ويحل��ل الواقع ال�صيا�ص��ي والع�ص��كري في 
الأول وح��روب  اأكتوبر/ت�ص��رين  ح��رب 

ال�صتنزاف التي �صبقتها.

x

x
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غالف عادي 

24 * 17

212 �صفحة

$7 - $8

التاريخي��ة  بالمراج��ع  يت�ص��لح  كت��اب 
وم�ص��ادر المعلوم��ات والمتابعة الدقيقة 
ال�ص��هيوني  الم�ص��روع  ليع��ّري  لاأح��داث 
وي�ص��قط اأقنعت��ه. كتاب مو�ص��وعي موثق 
ا ول يعّبر عن وجهة  ا �صخ�صياً ل يطرح راأياً
نظ��ر �صخ�ص��ية لئ��ا يزيد م��ن اللتبا�س 

الحا�صل ويو�ّصع الفجوة.

غالف عادي 

24 * 17

450 �صفحة

$7 - $8

وانهي��ار  ن�ص��وء  ع��ن  مذهل��ة  رواي��ة 
العال��م  ف��ي  ال�ص��يوعية  الإمبراطوري��ة 
و�ص��ول  وخلفي��ات  اأ�ص��ول  ��ي  تق�صّ عب��ر 
ومنهم��ا  ال�ص��لطة.  اإل��ى  غوربات�ص��يف 
الأ�ص��باب  لروؤي��ة  المفاتي��ح  كل  ي�ص��تّل 
العميقة لهذا الزلزال الذي جرف العالم 

ال�صيوعي وجرف �صانعه.

ISBN: 978-9953-88-126-3

ال�سكرتري ال�سابع والأخري

ن�سوء وانهيار الإمرباطورية ال�سيوعية

مي�سيل هيلر

التحدي الإ�سالمي يف اجلزائر

اجلذور التاريخية وال�سيا�سية ل�سعود احلركة الإ�سالمية 

مايكل ويلي�ض

ISBN: 978-9953-88-416-5

غالف عادي 

24 * 17

514 �صفحة

 $12 - $15

الحرك��ة  اأ�ص��ول  الكت��اب  يو�ص��ح 
وتطّوره��ا،  الجزائ��ر،  ف��ي  الإ�ص��امية 
وير�ص��د  به��ا.  لعب��ت  الت��ي  والأوراق 
والخارج��ي.  الداخل��ي  تحّركه��ا 
الت��ي  الدامي��ة  الأح��داث  وي�ص��تعر�س 
اأّلم��ت بالجزائر ج��ّراء تل��ك الحركة. 
وقد هدف الكتاب اإلى ر�ص��م اأدّق �ص��ورة 
ممكن��ة لاأح��داث؛ واإيجاد حّل م�ص��الم 

لدورة العنف المحزنة.

املا�سونية 

دولة يف الدولة - جمهورية »ال�سرق الأعظم«

هرني كو�ستون

ISBN: 978-9953-88-486-8

غالف عادي 

24 * 17

384 �صفحة

$8 - $10

الم�ا�صونية ظ�اه�رة ف�كرية، �صي��ا�ص��ية، 
اجتماع��ية ت�كتنفها الأ�ص��رار، اختلفت 
�ص���ورها ف�ي الأذهان، وت�ص��اربت حولها 

الآراء، وتجاذبها المتط��رفون.
درا�ص��ة م�و�صوعية ت�ص���ع الن�قاط ع�لى 

الحروف.

الت�سكيالت النا�سرية يف لبنان 

طبيعة الن�ساأة وم�سارات التجربة - مرحلة ما قبل الطائف 

�سوكت اأ�ستي

غالف عادي 

24 * 17

268 �صفحة

$6 - $8

�ص��ت  نوع��ان من الظل��م والإجحاف تعَرّ
لهم��ا التج��ارب التنظيمية للنا�ص��ريين 
ف��ي لبن��ان: الأول، مقارنته��ا بقائده��ا 
الرئي�س جمال عبد النا�صر، ما اأّدى اإلى 
ك�ص��ف هزالها. والثاني، ظلمها لنف�ص��ها، 
ج��ّراء ان�ص��ياقها ف��ي ح��روب داخلي��ة 

خا�صة.

الدولة الدميوقراطية

يف الفل�سفة ال�سيا�سية القانونية - الفكرة الدميوقراطية

د. منذر ال�ساوي

ISBN: 978-9953-88-145-4

غالف عادي 

24 * 17

260 �صفحة

$7 - $8

القان��ون  لرج��ال  الأهمي��ة  بال��غ  كت��اب 
والحقوقيي��ن وكل مثق��ف ومواطن يتطّلع 
اإل��ى مزيد م��ن فه��م الديموقراطية التي 
تاأثي��ر  وم��دى  اأعداوؤه��ا،  حت��ى  يّدعيه��ا 
الفكرة الديموقراطية في ال�موؤ�ص�ص�����ات 
ذل��ك  كل  والقانوني��ة.  ال�صي�����ا�ص������ي������ة 

بتحليل �صامل، ونظرة حيادية.

اإ�سرائيل وال�سراع امل�ستمر

ربيع داغر 

ISBN: 978-9953-88-013-6

x

xx

xx

x



ة
�س

يا
�س

غالف عادي 

24 * 17

492 �صفحة

 $10 - $12

ورق��ة التي��ن ت�ص��قط ع��ن ديموقراطية 
لبو���س  مف�ص��وح  ت��وّرط  المنافقي��ن. 
واإدارت��ه في فر�س قوانين مجحفة بحّق 
ال�ص��عب الأميرك��ي، والعب��ث بال�ص��لطات 
والق�ص��ائية،  والتنفيذي��ة  الت�ص��ريعية، 
مع تف�ص��يل لاأدلة الدامغ��ة على تواطوؤ 
ع�ص��ابة ال�ص��قور في جريمة ١١ اأيلول/

�صبتمبر 20١١.

غالف عادي 

24 * 17

332 �صفحة

$8 - $10

غو���سٌ ف��ي الن��زاع الدائر بي��ن الحركة 
ال�ص��هيونية والع��رب عل��ى مي��اه حو���س 
الولي��ات  ل��دور  وا�ص��تقراء  الأردن، 
المتح��دة الأميركية ف��ي تهدئة النزاع، 
وتحلي��ل لأث��ر الخاف��ات العربي��ة على 
مي��اه  ل�ص��تغال  الم�ص��ترك  المجه��ود 

الحو�س.

غالف عادي 

24 * 17

464 �صفحة

 $10 - $12

ت�ص��كل اأوزبك�ص��تان، دول��ة رئي�ص��ية يبلغ 
ارتباطها بالعرب والم�صلمين، من العمق، 
رزح��ت  ال��ذي  الطوي��ل  ال�ص��تعمار  اأن 
تحته ل��م يقّو عل��ى قطعه. ه��ذا الكتاب 
ا م��ن معالم هذه  تاريخ جاد يك�ص��ف كثيراً
ا م��ن كنوزه��ا الثقافي��ة  الدول��ة، وكثي��راً
الع��رب  تعن��ي  الت��ي  ومخطوطاته��ا 

والم�صلمين.

الفهم الثوري للدين واملارك�سية

زاهر اخلطيب 

غالف عادي 

24 * 17

96 �صفحة

$5

الث��وري  الجوه��ر  ح��ول  �ص��هادات 
الم�ص��ترك بي��ن المارك�ص��ية والإ�ص��ام 
والم�ص��يحية، وموق��ف كل منه��ا تج��اه 
الإن�ص��ان، وتج��اه اأب��رز ق�ص��ايا الث��ورة 
والحي��اة: في ال�ص��راع الجتماعي، في 
العنف الثوري، ف��ي طبيعة القيادة، في 

الملكية والمال، وفي الإيمان.

العرب والإ�سالم يف اأوزبك�ستان

تاريخ اآ�سيا الو�سطى من اأيام الأ�سر احلاكمة حتى اليوم

بوريبوي اأحمدوف - زاهد اهلل منوروف

الديبلوما�سية على نهر الأردن

د. منذر حدادين

غالف عادي 

24 * 17

680 �صفحة

 $15 - $20

مفه��وم  زرع  م��ن  الكت��اب  ه��ذا  ر  يح��ذِّ
»النظام ال�ص��رق اأو�ص��طي« لأنه ينطوي 
على اإدخال الكيان ال�صهيوني في �صميم 
العرب. ويحّذر من الغزو ال�صهيوني على 
ال�صعيد الثقافي والقت�صادي والأمني، 
ويدعو اإلى بعث التراث العربي وتاأكيد 
الهوي��ة العربية، واإقامة �ص��وق عربية 
ال�ص��رق  ال�ص��وق  تواج��ه  م�ص��تركة، 

اأو�صطية المزعومة. ISBN: 978-9953-88-479-0

ال�سهيونية ال�سرق اأو�سطية واخلطة املعاك�سة

من هرتزل اإىل برييز اإىل النفق

اإنعام رعد 

الوليات املتحدة 

ال�سقور الكا�سرة يف وجه العدالة والدميوقراطية 

حترير: برند هام

اأ�سرار مك�سوفة

الت�سلح النووي وال�سيا�سة اخلارجية الإ�سرائيلية

اإ�سرائيل �ساحاك

ISBN: 978-9953-88-538-4

غالف عادي 

24 * 17

234 �صفحة

 $6 - $8

يمي��ط اللثام ع��ن ال�صيا�ص��ة الخارجية 
اإ�ص��رائيل،  لدول��ة  ال�ص��تراتيجية 
كم��ا ه��ي عل��ى حقيقته��ا. ويك�ص��ف عن 
حلف��اء لإ�ص��رائيل كّنا نح�ص��بهم اأعداء 
لها. ويتح��ّدث عن مخططات اإ�ص��رائيل 
ال�ص��رية. ويف�ص��ح العقلية ال�ص��هيونية 
بتعامله��ا م��ع اأهم الأح��داث التي جرت 

في المنطقة والعالم.

x x

x x

x
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اللوبي الإ�سرائيلي

و�سيا�سة اأمريكا اخلارجية

�ستيفن والت - جون مري�سامير

غالف عادي

24 * 17

696 �صفحة

 $20 - $30

كتاٌب يقول عاني��ةاً ولأول مرة اإن اللوبي 
ا  ��ا خطيراً الإ�ص��رائيلي اأ�ص��بح ي�ص��ّكل عبئاً
على الوليات المتحدة. من الكتب الأكثر 

اإثارة للجدل في العالم!

ISBN: 978-9953-88-055-6

ت العامل!! من الكتب التي هزرّ

SBN: 978-9953-88-769-2

مذكرات نيل�سون مانديال

حواري مع نف�سي 

نيل�سون مانديال

غالف عادي

24 * 17

496 �صفحة

 $12 - $20

خ��ال  دّونه��ا  ماحظ��ات  يعر���س 
ل اأحام��ااً مزعجة  الجتماع��ات، و ُي�ص��ِجّ
عل��ى رزنام��ة مكتبه ف��ي زنزانت��ه، ويدّون 
يوميات على عجل خال م�صيرة ن�صالته 
المناِه�ص��ة للتمييز العن�ص��ري في بداية 
م��ع  اأحاديث��ه  يعر���س  اأو  ال�ص��تينيات، 
اأ�صدقاء. رحلة حميمة من اأول انخراط 
لمانديا في الحياة ال�صيا�صية و�صولاً اإلى 

دوره المهم في ال�صاحة العالمية. 

�سريبة الدم

مليارات مهدورة، اأرواح مفقودة، وج�سع ال�سركات العمالقة يف العراق

ت. كري�ستيان ميلر

غالف عادي

24 * 17

504 �صفحات

 $15 - $20

كتاب يك�ص��ف اأبع��اد الموؤام��رة ودوافعها 
الحقيقي��ة ويب�ص��ر كل اأولئ��ك الاعبين 
بالإخف��اق الذري��ع ال��ذي ح�ص��دوه بعد 
لعبة ال��دم تلك. فالم�ص��تثمرون ودافعو 
ب��اأن  ُوع��دوا  الأميركي��ون  ال�ص��رائب 
م�ص��اهماتهم المالي��ة �ص��وف تثم��ر بع��د 
اإ�ص��راك  طري��ق  ع��ن  الع��راق،  تدمي��ر 
�ص��ركاتهم باإع��ادة اإعم��ار الع��راق. لكن 

�صيئااً من ذلك لم يحدث. ISBN: 978-9953-88-227-7

دارفور

تاريخ حرب واإبادة

جويل فلينت واألك�ض دي فال

غالف عادي

24 * 17

208 �صفحات

 $7 - $8

يعال��ج ه��ذا الكت��اب ال�ص��راع المحت��دم 
المج��ازر  الم�ص��ّرعة عل��ى  دارف��ور  ف��ي 
ورائح��ة ال��دم والم��وت وغي��اب جّدية 
ح��ّد  و�ص��ع  ف��ي  الدول��ي  المجتم��ع 
��ى تاريخ الدارفوريين  للماأ�ص��اة. ويتق�صّ
المنق�صمين اإثنّيَتين، اأفريقية وعربية، 

متناحرَتين حَدّ الإبادة.

غالف عادي

21 * 14

360 �صفحة

 $9 - $10

الغلي��ان  حال��ة  ع��ن  الكت��اب  يتح��دث 
الدائ��م ف��ي اأمي��ركا الجنوبي��ة ومعاناة 
ال�ص��عوب الت��ي تعي���س بغالبيته��ا تحت 
خ��ط الفق��ر. يفّن��د الأم��وال المنهوبة 
ت�ص��اعد  ال�ص��لطة،  اأ�ص��حاب  قب��ل  م��ن 
النزعة الدينية والرهان على الوليات 

المتحدة.
ISBN: 978-9953-88-030-3

قرا�سنة اأمريكا اجلنوبية

ون الهيمنة الأمريكية اأبطال يتحدرّ

طارق علي

اأبي لفرنتي برييا 

مراآة �ستالني الدموية

�سريغو برييا 

غالف عادي 

24 * 17

586 �صفحة

 $10 - $15

اإجاء �صعوب بكاملها من اأوطانها. اإعدام 
ا  اأكثر من ع�صرين األف �صابط بولوني رمياً
بالر�ص��ا�س. ت�صفية ع�ص��رات القياديين 
والعلماء والمفّكرين وكبار الع�ص��كريين. 
هذا ما كان يجري في عهد �صتالين، وهذا 
ما اأُل�ص��ق بافرنتي بيريا ع�صية اعتقاله 

واإعدامه.

x

xx

xx

x
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حروب الأ�سباح

ال�سجل اخلفي لل�سي. اآي. اإيه، لأفغان�ستان، ولنب لدن

�ستيف كول

غالف فني مع جاكيت

24 * 17

848 �صفحة

  $20 - $25

اأدلة دامغ��ة على توُرّط ال�ص��ي.اآي.اإيه 
»بخلق« طالبان والقاعدة وت�صخيمهما. 
كت��اب تتجّلى في��ه المكان��ة المركزية، 
م��ن  اآي.اإي��ه  لل�ص��ي  العتيادي��ة  غي��ر 
ق�ص���س بيع ال�ص��واريخ واإعادة �صرائها؛ 
اإلى ق�ص�س �صباط وكالة ال�صتخبارات 
الأميركي��ة وقادته��ا و�ص��راعاتهم التي 
��ر الحروب ال�صرية التي �صبقت ١١  تف�صِّ

اأيلول/�صبتمبر.
ISBN: 978-9953-88-072-3

عزيزي الرئي�ض بو�ض

�سيندي �سيهان

ISBN: 978-9953-88-054-9

غالف عادي

24 * 17

168 �صفحة

 $5 - $9

ا«  »على عك�س ابنك، كان ابني اإن�صانا رائعاً
هكذا توّجهت �ص��يندي �ص��يهان اإلى والدة 
الرئي���س الأميرك��ي جورج دبلي��و بو�س. 
ا ب��ل �ص��رخة اأمٍّ اأميركية  ل��م يك��ن خطاباً
ُقتل ابنها في الحرب على العراق. تكتب 
متحّدي��ةاً تهدي��دات الكونغر���س، تكت��ب 
بح��روٍف م�ص��تعلةلتقف ف��ي وج��ه بو�س 

و�صيا�صته المخادعة. 

غالف عادي

24 * 17

372 �صفحة

 $12 - $15

مذك��رات موؤث��رة لمرا�ص��ل ح��رب، يحكي 
كي��ف اأع��اد بن��اء من��زل العائل��ة ال��ذي 
دمرته المعارك في مرجعيون، التي تبعد 
١0 كلم عن �صورية و ١0 كلم عن فل�صطين 
المحتلة،  ليدّون ويوّثق لجميع التغيرات 
التي طراأت على ال�ص��رق الأو�صط ل �صيما 

لبنان وفل�صطين والأردن والعراق.

اأمرباطورية الإرهاب

األيهاندرو كا�سرتو اأ�سبني

ISBN: 978-9953-88-637-4

غالف عادي

24 * 17

296 �صفحة

 $12 - $15

ي�ص��ع اليهان��درو ابن راوول كا�ص��ترو كل 
معلوماته ع��ن البيت الأبي�س وف�ص��ائح 
زعمائه. وعن م�ص��روعات الأمن القومي 
وا�ص��تراتيجياته في الداخل الأميركي 
وحي��ال ال��دول العظم��ى وال��دول التي 
تق��وم عل��ى النفط والغ��از، و�ص��فقاتهم 

لمكافة الإرهاب المزعوم.

ISBN: 978-9953-88-646-6

بيت من حجر

اأنتوين �سديد

ق�سور من الرمل

�ض والتدخل الأنكلو-اأمريكي يف ال�سرق الأو�سط قرن من التج�سرّ

اأندريه جريوليماتو�ض

ISBN: 978-9953-88-640-4

غالف عادي

24 * 17

460 �صفحة

  $14 - $18

لعب��ة  اإل��ى  ثاقب��ة  ا�ص��تثنائية  نظ��رة 
ال�ص��تخبارات التي �صنها كرميت روزفلت 
واألن دال�س وكي��م فيلبي وغيرهم، واإلى 
�ص��بكات الإرهاب ال�ص��رق اأو�ص��طية التي 
ال��دول  يك�ص��ف  العق��ود.  تط��ورت عب��ر 
الت��ي تتاآمرلفر�س هيمنتها على ال�ص��رق 
الأو�ص��ط عبر ن�ص��ر �ص��بكات جا�صو�ص��ية 
ودعم الح��ركات الأ�ص��ولية والتحري�س 

المذهبي ومحاربة ال�صيوعية. 

غالف عادي

24 * 17

340 �صفحة

 $12

ق��راءة تحليلي��ة نقدي��ة لواق��ع لبن��ان 
ح��ول  الدائ��ر  ولل�ص��راع  المعا�ص��ر، 
والخف��ي.  الظاه��ر  بوجهي��ه  ال�ص��لطة 
مقارن��ات مو�ص��وعية ترتك��ز عل��ى اآراء 
المفت��ي ح�ص��ن خال��د، الرئي�س �ص��ائب 
�ص��ام، الزعيم كمال جنب��اط، حركة 
مجم��ع  الكتائ��ب،  ح��زب  المحرومي��ن، 

الك�صليك. ISBN: 978-9953-88-506-3

ال�سراع على ال�سلطة يف لبنان

جدل اخلا�ض والعام

د. زهوة جمذوب

x x

x

x

x
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حمو العراق 

خطة متكاملة لقتالع عراق وزرع اآخر

مايكل اأوترمان وريت�سارد هيل وبول ويل�سون

غالف عادي

24 * 17

360 �صفحة

 $11 - $17

ا م��ن الحت��ال الأميرك��ي  ثمان��ون �ص��هراً
ا�صت�ص��هاد 2.١  اأثم��رت؟  م��اذا  للع��راق.. 
ا  اأ�ص��تاذاً  26١5 بينه��م  عراق��ي  ملي��ون 
ا ُقتلوا بدم بارد، ف�ص��ااً عن  ا وطبيباً وعالماً
��ا. هج��رة داخلي��ة لمليوَن��ي  ٣4١ اإعامياً
عراق��ي. لج��وء ثاث��ة مايين اإل��ى دول 
خة  اأخ��رى. دزينتان من ال�ص��ّيارات المفَخّ
�صات لل�ص��عب العراقي  ا. اإنها مخ�صَّ �ص��هرياً
من م�ص��تودعات الموؤن في اأمي��ركا؟! التي 
�صاءت اإدارتها اأن تبيد المجتمع العراقي، 

وتفّتت العراق.

ISBN: 978-9953-88-620-6

�سهادات حية للناجني من خالل مقابالت �سخ�سية

وعرب املدونات واملواقع الإلكرتونية

املراقبة ال�ساملة

اأ�سل النظام الأمني

الر اأرماند ماترّ

غالف عادي

24 * 17

276 �صفحة

 $10 - $13

ا  بدءاً الأمنية  النظريات  ير�صد  كتاب 
التا�صع  القرن  في  بالأنثروبومترية 
العالمي  اإليكون  بم�صروع  ا  مروراً ع�صر 
باتريوت  قانون  اإلى  و�صولاً  للتج�ص�س 
تنامي  ي�صّور  المتحدة.  الوليات  في 
رجالته  واأنماط  واأجهزته  الأمن 
والماحقة  المراقبة  في  واأ�صاليبهم 
اأحدث  بمواكبة  والتعذيب  والعتقال 

نظريات علم الجريمة. ISBN: 978-9953-88-562-9

�سيف من نار يف لبنان

2006: كوالي�ض نزاع معلن

اجلرنال اآلن بيلليغريني

غالف عادي

24 * 17

252 �صفحة

 $8 - $12

م الجن��رال اآلن بيلليغرين��ي القائد  يق��ِدّ
ة  الأعل��ى لق��وات اليونفي��ل، �ص��هادات حَيّ
ا في  عن الفك��رة الأكثر ماأ�ص��اوية وحرجاً
لبنان وفي جنوبه الم�صتقل. ينقل لحظة 
بلحظة معارك حرب تم��وز 2006 بروؤية 
الرجل الع�صكري الملتزم والحيادي باآن. 
وير�ص��د ارتداداتها في الداخ��ل اللبناني 
وف��ي العال��م ويوؤكد اأن اليونيفل خا�ص��عة 

�س اإ�صرائيلية. ل�صبكة تج�ُصّ ISBN: 978-9953-88-608-4

غالف عادي

24 * 17

200 �صفحة

 $9 - $10

روؤي��ة جدي��دة لما بع��د الث��ورات ُكِتبت 
ب�صا�ص��ة ووعي مت�صمنة اأمثلة باأ�صلوٍب 
راٍق وذات خلفية �صيا�ص��ية مهّمة. ي�صع 
فل�ص��فة متكامل��ة لم��ا ينبغ��ي اأن ت��وؤول 
اإليه الأو�صاع وتنتظم، يعري الحركات 
الداخلي��ة وينق��ي الثورة من �ص��وائبها. 
م��ن  للخ��روج  وعملي��ة  علمي��ة  روؤي��ة 
الأزمات بمختلف اأ�صكالها وم�صتوياتها.

ISBN: 978-9953-88-644-2

الثورات العربية يف ظلرّ الدين وراأ�ض املال

را�سي �سحادة

اأو�ساع العامل 201٣

برتران بادي ودومينيك فيدال

ISBN: 978-9953-88-784-5

غالف عادي 

24 * 17

380 �صفحة

 $13 - $15

في ال�ص��مال كما في الجنوب، في الأنظمة 
الديموقراطي��ة  ف��ي  كم��ا  الدكتاتوري��ة 
منها، نجحت دورة المعلومات المت�ص��ارعة 
الطاق��ات  تج��ّدد  م��ع  المواطني��ن  بي��ن 
التعبوية، في اإطاق المعار�صة ال�صعبية. 
الت��ي  التغيي��رات  ل��ون  يك�ص��ف  كت��اب 
تعتم��ل ف��ي العال��م، في مجالت ع��دة، من 
خ��ال مقارب��ات متع��ّددة يقّدمه��ا اأف�ص��ل 

اخت�صا�صّيي الحقل العالمي.

x

x

xx

x



ة
�س

يا
�س

غالف عادي

24 * 17

228 �صفحة

  $10 - $12

بالث��ورة  ع��ن حلمه��ا  الكاتب��ة  تتح��دث 
من��ذ الطفولة وم�ص��اركتها الفعلية فيها. 
تطرح اآراءها في الربيع العربي وتحاكم 
محاكم��ة مب��ارك، ت�ص��رح خطاب مر�ص��ي 
وتغو���س ف��ي الد�ص��تور الجدي��د. تع��ود 
ف��ي ظ��ل  الم��راأة وتح��دد موقعه��ا  اإل��ى 
المتغي��رات، وتطل��ق الن��ار عل��ى اأمي��ركا 

الاعب الأخطر. 

غالف عادي

24 * 17

360 �صفحة

  $10 - $12

الوحي��د  المرج��ع  ه��و  الكت��اب  ه��ذا 
ال��ذي تناول بدّق��ة و�ص��مولّية وتوثيق 
الأحزاب ال�صيا�ص��ية العلنّية وال�ص��رّية 
في الع��راق، منذ تاأ�صي�ص��ها، بال�ص��تناد 
اإلى وثائقها واأدبياتها، واإلى المقابات 
ال�صخ�ص��ّية م��ع رجالته��ا الذي��ن اأدلى 
��ظ  وتحُفّ �ص��راحة،  باآرائ��ه  بع�ص��هم 

البع�س الآخر مخافة القمع. 

غالف عادي

24 * 17

232 �صفحة

  $10 - $12

الر�ص��مية،  الأخب��ار  ن�ص��رات  مقاطع��ة 
رق��اب كاب  ف��ي  الرئي���س  �ص��ور  تعلي��ق 
ال�ص��وارع، مب��اراة لختي��ار ملك��ة جم��ال 
تحت اأزيز الر�ص��ا�س، مظاه��رات تحدٍّ ل 
تاأب��ه بالتهدي��د، كلها ح��ركات تمرد قام 
به��ا اأنا���س عادي��ون، ولكنه��ا ف��ي النهاية 
مجموع��ة  المحت��م.  التغيي��ر  اأحدث��ت 
حكايات جرت اأحداثها في اأنحاء العالم. 
واأ�صخا�س وجدوا طرائق مبتكرة لتحدي 

اأنظمة حكم قمعية.

الأحزاب ال�سيا�سية يف العراق

ودورها يف احلركة الوطنية والقومية 19٣4 - 1958

عبد الرزاق مطلك الفهد

ية املحفوظة لدى معلومات م�ستمدة من ال�سجالت ال�سررّ

 مديرية الأمن العام يف بغداد

»كتاب يو�سح كيف تطلق ل�سانك اأمام الطغاة

دون اأن تت�سبب بقطعه«
جيفري روبرت�سون

ISBN: 978-9953-88-616-9

حركات ثورية

ت م�سريها ق�س�ض �سعوب غريرّ

�ستيف كراو�سو وجون جاك�سون

ISBN: 978-9953-88-606-0

العودة اإىل ال�سفر

اإيران، تركيا وم�ستقبل اأمريكا

�ستيفن كينزر

ISBN: 978-9953-88-647-3

غالف عادي

24 * 17

316 �صفحة

 $12 - $15

ل �صيا�صة تدوم حتى النهاية. ل بّد من 
اإلى نقطة  مراجعة الح�صابات والعودة 
جديد  من  الأو�صاع  ودرا�صة  البداية 
�صوء  في  الم�صالح  وتحديد  وغربلتها 
ي�صير  ما  هذا  والم�صتجدات.  التغّيرات 
جديدة  روؤية  يقدم  وهو  الكتاب  اإليه 
اأميركا  ومفاجئة لإعادة بناء �صراكات 

ال�صتراتيجية في ال�صرق الأو�صط. 
ISBN: 978-9953-88-701-2

نظرية الحتواء

ما وراء احلرب على الإرهاب

اإيان �سابريو

غالف عادي

24 * 17

176 �صفحة

  $10 - $12

الحت��واء  نظري��ة  اإل��ى  �ص��ابيرو  يع��ود 
ل�ص��مان  الوحي��د  ال�ص��بيل  اأنه��ا  ا  موؤك��داً
الديموقراطي��ة في الولي��ات المتحدة. 
وهي نظرية للمفكر وال�صيا�صي الأميركي    
ال�ص��هير ج��ورج كن��ان، طبقته��ا حكوم��ة 
تروم��ان ف��ي الح��رب الب��اردة ونجح��ت. 
كتاب ي�ص��ع بدائ��ل للحرب عل��ى الإرهاب 
ويعر���س مناه��ج جدي��دة لا�ص��تخبارات 

والتحالفات والعاقات الدولية.

ق�سيتي �سد اإ�سرائيل

اأنطوين لوين�ستاين

ISBN: 978-9953-88-741-8

غالف عادي

24 * 17

500 �صفحة

  $15 - $20

ال�ص��مت  يه��ودي يخ��رق ج��دار  كات��ب 
الق�ص��ية  م��ع  تعاطف��ه  ويب��دي 
الفل�صطينية ويعري وح�صية ال�صهاينة، 
الرا�ص��خة  ال�ص��ورة  يغي��ر  اأن  ويح��اول 
ف��ي اأذه��ان الغالبي��ة م��ن اأن كل يهودي 
اللوب��ي  �صيا�ص��ات  يتاب��ع  �ص��هيوني. 
ال�صهيوني في العالم. يربط بين الربيع 
العرب��ي وتغي��ر المواق��ف ف��ي قي��ادات 

الكيان ال�صهيوني.  

نوال ال�سعداوي والثورات العربية 

نوال ال�سعداوي

ISBN: 978-9953-88-766-1

x x

x x

x x



ة
�س

يا
�س

غالف عادي

24 * 17

442 �صفحة

  $13 - $15

الكت��اب وه��و  ه��ذا  اإ�ص��كالية يطرحه��ا 
��ق لج��زء مهم م��ن حي��اة اللبنانيين  يوِثّ
بع��د انتهاء الحرب الأهلي��ة عام ١990 
ويخو�س في كل مفا�ص��ل ال�ص��لم الأهلي 
اله���س والمه��ّدد. ويتح��ّدث ع��ن �ص��راع 

جيل الحرب وجيل اتفاق الطائف.

اب والفنانني وال�سينمائيني �سهادات بنب�ض قوي لأهم الكترّ

الذين قدموا اأعماًل خالل احلرب الأهلية وعنها

وهم ال�سلم الأهلي

ا�سطراب احلدود بني املا�سي واحلا�سر

ح�سني يعقوب

ISBN: 978-9953-88-627-5

حتذير حاد اللهجة من حتويل م�سر 

اإىل خمترب لالإرهاب يهدد الوطن العربي باأ�سره

م�سر على �سفري الهاوية

من ثورة عبدالنا�سر اإىل ماليني ميدان التحرير

طارق عثمان

ISBN: 978-9953-88-630-5

غالف عادي

24 * 17

328 �صفحة

  $12 - $18

ي�ص��ف م��ا ج��رى لم�ص��ر والم�ص��ريين في 
ال�ص��نوات الخم�ص��ين الأخي��رة، بم��ا فيها 
اإل��ى  ال�ص��ادات  الح��روب الأرب��ع وزي��ارة 
��ا.  القد���س واغتيال��ه المنق��ول تلفزيونيًّ
وكيف انتهى ح�صني مبارك بثورة �صعبية 
كها،  عارم��ة، بحث ف��ي مقّوماتها وم��ن حَرّ
ومن ان�ص��ّم اإليها، واإلى ما �صتوؤول اإليه من 

ا. و�صع خطير جدًّ

ام العرب احلكرّ

مراحل ال�سعود وال�سقوط

رودجر اأوين

غالف عادي 

24 * 17

268 �صفحة

  $10 - $12

يدخ��ل اأوي��ن، وه��و الم��وؤرخ الرائ��د في 
�صوؤون ال�صرق الأو�صط، في عمق ال�صياق 
ث��ورات  لفه��م  ال�ص��روري  التاريخ��ي 
ال�ص��عوب العربي��ة ويبره��ن اأن ظاه��رة 
»الروؤ�ص��اء الأبديين« ه��ي نتاج الظروف 
ا  التاريخية، ولي�صت نتيجة محّددة �صلفاً
للقبلية العربية اأو للعقيدة الإ�ص��امية 
كما اّدعت درا�ص��اٌت عديدة ن�صرت حول 

»الربيع العربي«. ISBN: 978-9953-88-780-7

رة  احلروب املي�سرّ

كيف ي�ستمررّ الروؤ�ساء والنخبويون يف ت�سليلنا حتى املوت

نورمان �سولومون

غالف عادي 

24 * 17

336 �صفحة

 $12 - $15

تحليل للمغامرات الع�ص��كرية الأميركية، 
لأكاذي��ب  وتوثي��ق  ا،  وحا�ص��راً ا  ما�ص��ياً
المترّبعين على هرم ال�صلطة في الرئا�صة 
و�ص��ائل  تواط��وؤ  وف�ص��ح  والكونغر���س، 
دعائي��ة  ��ا  ذراعاً تحّول��ت  الت��ي  الإع��ام 
للبنتاغون، ومحاولة جاّدة لإزاحة �صباب 
الم�ص��اركة  وتح�ص��ين  الحرب��ي  الإع��ام 
ا،  الديموقراطي��ة في قرارات تمث��ل، حقاً

م�صاألة حياة اأو موت. ISBN: 978-9953-88-787-6

غالف عادي

24 * 17

548 �صفحة

 $12 - $15

كتاٌب ي�صع التوراة على طاولة الت�صريح، 
ويط��رُح اأ�ص��ئلة ُتف�ص��ي اإل��ى المحظور. 
حي��ن  ال�ص��هاينة،  اته��ام  ف��ي  ويوغ��ل 
خ��ذوا م��ن الت��وراة ذريعة لا�ص��تياء  اَتّ
على فل�صطين والأر�س الموعودة، وحين 
لجاأوا اإلى بدعة ال�ص��امية التي لي�س لها 
اأي مرتكز علمي اأو �ص��ند تاريخي، والتي 
فوها واأمعنوا في ا�صتغالها لماآربهم. حَرّ

البعد التوراتي لالإرهاب الإ�سرائيلي

وجدي جنيب امل�سري

ISBN: 978-9953-88-783-8

القيا�سرة الأمريكيون 

نايجل هاملتون

ISBN: 978-9953-88-768-5

غالف عادي

24 * 17

740 �صفحة

  $15 - $25

خبرت��ه  ي�ص��ع  ال�ص��يرة  ��اب  ُكَتّ اأ�ص��هر 
ومعلوماته في اثني ع�صر ف�صااً ي�صتعر�س 
ا:  ��ا اأميركيًّ فيه��ا اآخ��ر اثن��ي ع�ص��ر رئي�صاً
وكي��ف  الرئا�ص��ة،  عر���س  اعتل��وا  كي��ف 
واجه��وا تحّدي��ات الإمبراطورية. وكيف 
كان تعاطيه��م مع م�ص��الح اأمي��ركا وتاأمين 
�ص��امها واأمنها ولو على دمار العالم؛ وباأي 
الح��رب  تبع��ات  تجّنب��وا  ا�ص��تراتيجية 

الباردة وما بعدها.

x

xx

xx

x



ة
�س

يا
�س

غالف عادي

24 * 17

256 �صفحة

 $10 - $12

ي�ص��يء عل��ى الدور ال��ذي لعبت��ه مواقع 
التوا�ص��ل الجتماعي في اإطاق �صرارة 
��ا في م�ص��ر،  الث��ورات العربية وخ�صو�صاً
ويم��ر على البلدان التي �ص��هدت حركات 

ثورية، ويحلل بعمق وبمنهجية.

غالف عادي

28 * 21

328 �صفحة

$17 - $18

اأ�صرار ل يريد لنا الأعداء اأن نعلمها!
الح��رب  ت��روي  دقيق��ة  �ص��يناريوهات 
الم�ص��تقبلية م��ن ق��رار اإ�ص��عال الح��رب 
حتى اإخماده��ا. تحليل كام��ل لمعطيات 
واأ�ص��باب  الق�ص��ة  اأ�ص��باب  الح��رب، 
دقيق��ة  ع�ص��كرية  اأ�ص��رار  الهزيم��ة. 

وكاملة تك�صف لأول مّرة.

�سورية

�سقوط مملكة الأ�سد

دايفيد دبليو لي�ض

ISBN: 978-9953-88-775-3

غالف عادي

24 * 17

332 �صفحة

 $10 - $15

ك���ت���اب ي�����روي اأ����ص���ب���اب الن��ت��ف��ا���ص��ة 
في  للبقاء  النظام  وتكتيكات  ال�صورية 
وتدخات  المعار�صة  ال�صلطةوردود 
�صيناريوهات  ويقترح  الأخ��رى،  ال��دول 

محتملة للم�صتقبل الغام�س.

مدن حتت احل�سار

ف�سائح العنف ال�سيا�سي وع�سكرة التنظيم املدين

�ستيفن غراهام

ISBN: 978-9953-88-648-0

غالف عادي

24 * 17

556 �صفحة

 $15 - $23

ومل  للع�ص��كرة،  اأول  ه��دف  العم��ران 
تع��د املراقب��ة مقت�ص��رة عل��ى احل��دود 
التقليدي��ة للدولة، بل اأ�ص��بحت ت�ص��مل 
التخطي��ط  يعم��ل  كي��ف  املواق��ع.  كل 
املدين الع�صكري اجلديد ملواجهة جنوب 
ا؟ كتاب  ا و�صاحلاً اإبلي�صي يهدد �صمالاً خرياً
يلق��ي ال�ص��وء عل��ى ال�ص��مات الرئي�ص��ية 
للتقاطع ب��ني التنظيم امل��دين والتنظيم 
احل��رب  اأدوات  وعل��ى  الع�ص��كري. 

اجلديدة، اأي كل اأنواع التكنولوجيا.

ويلي�ض من تون�ض

م�سرية الثورة التون�سية

ناديا خياري

ISBN: 978-9953-88-702-9

غالف عادي

21 * 14

128 �صفحة

 $8 - $10

نادي��ا وهره��ا ويلي���س يوؤرخ��ان لث��ورة 
��ا اإل��ى حدث  تون���س من��ذ قيامه��ا، حدثاً
كاريكات��وري  كت��اب  ي��وم.  اإل��ى  ��ا  ويوماً
يتناول الممنوعات الثاثة: ال�صيا�صة، 
الدي��ن والجن�س، باأ�ص��لوب تهكمي لذع، 
م��ن  وي�ص��حكنا  ال�ص��حك  م��ن  يبكين��ا 

البكاء. 

 الباحث الوحيد الذي متكن من معرفة

كل �سيء عن الأ�سد الإبن ونظامه

ISBN: 978-9953-88-773-9

توازن الرعب

القوى الع�سكرية العاملية

هادي زعرور

ثورات الفي�سبوك

م�ستقبل و�سائل التوا�سل الجتماعي يف التغيري 

م�سعب ح�سام الدين قتلوين

ISBN: 978-9953-88-806-4

x x

ISBN: 978-9953-88-808-8

بال هوادة

امل�سرية ال�سيا�سية لرجل الدولة الرئي�ض �سليم احل�ض 

د. ح�سن مو�سى

غالف عادي 

24 * 17

772 �صفحة

 $17 - $18

وقائع حافلة و�صراعات ظاهرة وخفّية 
من  مختلفة  لمراحل  بال�صور  موّثقة 
اإن�صاناًا  الح�س:  �صليم  الرئي�س  حياة 
���ا ووزي�����ر خ��ارج��ي��ة ورئ��ي�����س  ووط���ن���ياًّ
الم�صروع  و�صاحب  دول��ة  ورج��ل  وزراء 
الإ����ص���اح���ي ال��ك��ب��ي��ر ل��ب��ن��اء ال��دول��ة 

الحديثة والنامية. 

x x

x x



ة
�س

يا
�س

غالف عادي

24 * 17

568 �صفحة

$20 - $24

الأم��ي��رك��ي��ي��ن  ال�����ص��ه��اي��ن��ة  اأن  ي��و���ص��ح 
منذ  اأميركا  موؤيدي  اأق��وى  الليبراليين، 
١967، ي�صبحون محرجين بهذه الدولة 
فاأكثر وت�صبح  اأكثر  ا  التي تتطرف يمينياًّ

ا. جرائمها في العالم اأكثر و�صوحاً

اللوبي ال�سهيوين يف فرن�سا

من ثكنة ع�سكرية اإىل كوالي�ض الإليزيه

�ساكر نوري

ISBN: 978-9953-88-794-4

غالف عادي 

24 * 17

196 �صفحة

$7 - $8

الحال��ة  ع��ن  اللث��ام  يمي��ط  كت��اب  اأول 
اليهودية وال�ص��هيونية في فرن�ص��ا. يبّين 
اإل��ى اأي م��دى دخ��ل اليه��ود وال�ص��هاينة 
الفرن�ص��ي.  المجتم��ع  ف��ي  وتداخل��وا 
م معلومات م�صتفي�ص��ة عن الجالية  ويقَدّ
اليهودية ال�ص��خمة في فرن�ص��ا: اأ�صولها، 
كها، وما طراأ  حجمها، تطُلّعاتها، اأفق تحُرّ

عليها من تغُيّرات.

ال�سايفربانك

ة الإنرتنت وم�ستقبله حريرّ

جوليان اأ�ساجن

ISBN: 978-9953-88-791-3

غالف عادي 

24 * 17

168 �صفحة

$10

�ص��احب موق��ع ويكليك�س الذائع ال�ص��يت 
»جولي��ان اأ�ص��انج«، يق��رع جر���س الإن��ذار 
بدرجته الق�صوى ي�صاركه ثاثة نا�صطين 
حقوقيين )األماني واأميركي وفرن�صي( في 
حقل الت�صالت والمعرفة الإلكترونية. 
ويط��رح الحل عبر تجميع نقا�ص��ات دارت 
حول الإنترنت وحري��ة التعبير وطبيعة 
المو�ص��وعات  م��ن  وغيره��ا  الحكوم��ة، 

المثيرة للجدل.

ثورات يف كل مكان 

الدوافع الكامنة والأ�سباب التاريخية 

بول ماي�سون

ISBN: 978-9953-88-798-2

غالف عادي

24 * 17

272 �صفحة

$14 - $15

الحتجاج  ح��رك��ات  اإل��ى  عامة  نظرة 
العالمية التي بداأت عام 20١١، بعيدة 
عن الكلي�صيه الذي �صاد حول الثورات. 
الحقيقية  الأ���ص��ب��اب  اإل��ى  يعود  ك��ت��اٌب 
والتاريخية الكامنة وراء هذه الثورات. 

ISBN: 978-9953-88-797-5

التمادي يف املعرفة

ملاذا ت�سارف العالقة احلميمة بني اليهود الأمريكيني وا�سرائيل على نهايتها

نورمان فنكل�ستاين

اخرتاع الدميوقراطية

التجربة التون�سية

من�سف املرزوقي

ISBN: 978-9953-88-801-9

غالف عادي

24 * 17

156 �صفحة

$10

بقل��م الرئي���س الراب��ع لتون���س من�ص��ف 
التاي��م  مجل��ة  اختارت��ه  المرزوق��ي، 
المئ��ة  ال�صخ�ص��يات  بي��ن  الأميركي��ة 
ا في العال��م، ومجلة فورين  الأكث��ر تاأثيراً
بولي�ص��ي الثاني بين المفكرين العالميين 
المئ��ة الأف�ص��ل ل�ص��نتي 20١2 و20١٣. 
ل الديموقراطي،  يناق�س الكت��اب التح��ُوّ
وم��ا يواجه��ه م��ن تحدي��ات اجتماعي��ة 
واقت�ص��ادية ف��ي تون���س و�ص��قيقاتها ف��ي 

الربيع العربي.

x

xx

تعتيم

افون يف الإعالم ومنا�سلون يف املواجهة منافقون يف احلكومة، هترّ

اآمي ودايفد جودمان

ISBN: 978-9953-88-069-3

غالف فني مع جاكيت

24 * 17

384 �صفحة

$10 - $12

الماأج��ور  الأميرك��ي  الإع��ام  ف�ص��ائح 
ال��ذي يّدع��ي الديموقراطي��ة، ويغّطي 
على ارتكابات لاإدارة الأميركية تفوق 
الو�ص��ف. وف�ص��ائح الرئي���س الأميركي 
بو���س وزبانيت��ه الذي��ن ارت��دوا اأث��واب 

القّدي�صين وعملوا اأعمال الأبال�صة.

x



ة
�س

يا
�س

ISBN: 978-9953-88-821-7

�ض فن التج�سرّ

اجلهاز اخلفي لوكالة ال�ستخبارات املركزية الأمريكية )ال�سي. اآي. اإيه(

هرني كرامبتون

حياتي مع طالبان

عبدال�سالم �سعيف

غالف عادي

24 * 17

396 �صفحة

 $15 - $18

كت��اب ف��ي الجا�صو�ص��ية العالمي��ة يدخل 
الكات��ب في عم��ق الجا�صو�ص��ية من خال 
وعب��ر  الطويل��ة،  ال�صخ�ص��ية  تجربت��ه 
الطاع على اأهم كتابين في هذا المجال، 
وكال��ة  لمدي��ر  ال�ص��تخبارات«  »حرف��ة 
دال���س،  األ��ن  المركزي��ة  ال�ص��تخبارات 
و«فن الحرب« لل�صيني �صن - ترو، �صاحب 
نظري��ة: »كل العملي��ات الحربية ترتكز 

على الخداع«.

ISBN: 978-9953-88-832-3

العالقات الأردنية اللبنانية

يف ظل الأحالف الإقليمية واملحاور العربية 1967-195٣

اأ�سعد كاظم جابر الغزي

غالف عادي

24 * 17

268 �صفحة

$10

يقّدم هذا الكتاب درا�ص��ةاً م�صتفي�صة عن 
التاري��خ ال�صيا�ص��ي للعاق��ات الأردني��ة 
اللبناني��ة ف��ي فت��رة حمل��ت الكثي��ر من 
اللتبا���س ف��ي خم�ص��ينيات و�ص��يتينيات 
الق��رن الما�ص��ي، مرحل��ة ت�ص��لم المل��ك 
ح�صين ال�ص��لطة في الأردن ون�صوء حلف 
و�ص��ورية  بي��ن م�ص��ر  والوح��دة  بغ��داد 

والتحاد بين العراق والأردن.

ISBN: 978-9953-88-840-8

حروب الظل

ة الأمريكية اجلديدة احلروب ال�سريرّ

يتي مارك مازرّ

غالف عادي

24 * 17

348 �صفحة

  $15 - $20

لجاأت ال�ص��لطات الأميركية بعد اأحداث 
١١ اأيل��ول اإل��ى ن��وع جديد م��ن الحروب 
فاإل��ى  الإ�ص��امي،  التط��رف  لمواجه��ة 
جان��ب حربه��ا ف��ي اأفغان�ص��تان وحربها 
 ، ، خفّيةاً ا ثالثةاً في العراق خا�ص��ت حرباً
حدثت في الظّل وعن بعد، وفي اأقا�ص��ي 

العالم .

التاريخ ال�سيا�سي لعالقات حملت الكثري من اللتبا�ض 

x x

ISBN: 978-9953-88-823-1

غالف عادي

24 * 17

396 �صفحة

 $13 - $18

مذك��رات الم��ا عب��د ال�ص��ام �ص��عيف، 
ف��ي  الأول  ال�ص��ف  رج��الت  م��ن  رج��ل 
اأفغان�ص��تان، واأح��د الذي��ن �ص��اركوا ف��ي 
المفاو�ص��ات التي اأّدت اإلى ن�صوء حركة 
الزعي��م  و�ص��وت   ،١994 ع��ام  طالب��ان 
الروحي لها الما محمد عمر. مذّكراٌت 
كتبها �ص��عيف بيده، وقال فيها ما له وما 

عليه

x



ة
�س

يا
�س

خيارات �صعبة

مذكرات هيالري كلينتون 

ISBN: 978-9953-88-852-1

غالف عادي

24 * 17

636 �صفحة

 $10

ل��دى  كلينت��ون  هي��اري  تجرب��ة  ه��ي 
تبّوئها من�صب وزارة الخارجية في عهد 
اأوباما، وقد ا�صتعانت بتجربتها كزوجة 
للرئي�س بيل كلينت��ون على مدى عهدين 

رئا�صيين.
تقّدم كلينتون من خال عملها ال�صيا�صي 
للملف��ات  وتحليله��ا  روؤيته��ا  الطوي��ل 
ال�صاخن��ة، منها الربيع العربي، والأزمة 
ال�صورية، وال�صيا�صة التركية، والأو�صاع 

في م�صر.

بكامل ر�صيدنا

بوال برودويل وفرينون لوب

ISBN: 978-9953-88-854-5

غالف عادي

24 * 17

468 �صفحة

 $15

ال��ذي اختارت��ه  الرج��ل  ه��ذا  ه��و  م��ن 
تحقي��ق  اأج��ل  م��ن  الأميركي��ة  الإدارة 

اأهدافها هناك؟
اإن��ه ديفي��د بتريو�س ال��ذي تواكب بول 
برودوي��ل �صيرت��ه م��ن لحظ��ات حيات��ه 
المبكرة. وت�صاء الأقدار اأن يكون كتابها 
ه��ذا، الذي ير�ص��د التحّولت ف��ي م�صار 
فت��رة هام��ة ج��دًا م��ن تاري��خ الوليات 
المتحدة، هو نف�صه بداية ف�صح العاقة 
الت��ي جمعت الجن��رال وبرودويل والتي 

هّزت عالم ال�صتخبارات الأميركي. 

ISBN: 978-9953-88-834-7

حزب اهلل والدولة يف لبنان

الروؤية وامل�صار

الدكتور ح�صن ف�صل اهلل

غالف عادي

24 * 17

240 �صفحة

$10

ولة  ة ح��زب اهلل مع الدَّ كت��اب يحكي ق�صَّ
ح��ول  الإ�صكالي��ات  ويعال��ج  لبن��ان،  ف��ي 
والمنطق��ة،  لبن��ان  ف��ي  دوره  طبيع��ة 
ف��ي ظ��لِّ  يعي���س  الَّت��ي  ول��ة  للدَّ وروؤيت��ه 
قوانينه��ا. وي�صتعر���س م�صيرة حزب اهلل 
التاريخي��ة م��ن التاأ�صي���س حت��ى الحرب 
في �صورية مت�صمًنا حقائق ووقائع تن�صر 

للمرة الأولى.

كتاٌب يحكي ق�صة حزب اهلل

 منذ ن�صاأته وحتى احلرب يف �صورية

ISBN: 978-9953-88-810-1

قيام طائفة 

اأمة مو�صى ال�صدر 

ال�صيخ �صادق النابل�صي

غالف عادي

24 * 17

648 �صفحة

 $15 - $18

كتاب ير�ص��د اأحوال الطائف��ة ال�صيعية 
مرحل��ة  اإل��ى  المت�صرفي��ة  عه��د  م��ن 
النت��داب الفرن�صي و�ص��وًل اإلى مرحلة 
الوطني��ة،  الدول��ة  وبن��اء  ال�صتق��ال 
ر ال�صيع��ة الم�صه��د  وي�ص��يء عل��ى ت�ص��ُدّ
ال�صيا�ص��ي والجتماع��ي الداخل��ي، بعد 
��ا في  ب��روز دوره��م الموؤّث��ر ا�صتراتيجيًّ
النظ��ام الإقليمي، من خال �صيرة حياة 
الإم��ام ال�صي��د مو�ص��ى ال�ص��در، مواقف��ه 

ون�صاطه في لبنان.

x

الرايات ال�صود

مالحقة القاعدة من الداخل

علي �صوفان

ISBN: 978-9953-88-796-8

غالف عادي

24 * 17

 725 �صفحة

$18

ي�ص��رح �صب��ب ف�ص��ل التعذيب ال��ذي عّم 
ا�صتخدام��ه ف�ي الم�صاعدة ف�ي »الحرب 
عل��ى الإره��اب«. وكي��ف اأن نهًج��ا اأكثر 
تن��وًرا لي���س ممكًن��ا فح�صب، ب��ل ُيعتبر 
�صرورًي��ا. ُيظهر لنا الكات��ب كيف يفّكر 
الإرهابي��ون وكي��ف يعمل��ون. واأن��ه من 
خال هذا الفهم ُيمكن لنا اإيقافهم عند 

حّدهم و�صوقهم اإلى العدالة. 





مذكرات و�سَير





ر
سّي

�
 و

ت
را

ذك
م

غالف عادي

24 * 17

167 �صفحة

$5

يخت��ار ق��دري قلعج��ي بذوق��ه الرفي��ع 
اأع��ام  م��ن  �س��بعة  المنهجي��ة،  ودقت��ه 
الفك��ر العالم��ي، ليدخلن��ا اإل��ى دنياه��م 
باأ�س��لوبه المميز. بحي��ث اأن قراءة هذا 
الكت��اب تغن��ي القارئ اإلى ح��د بعيد عن 

العودة اإلى النتاج الكامل لكل منهم.

من اأعالم الفكر العاملي ثالثة من اأعالم احلرية

ISBN: 978-9953-88-541-4

غالف عادي

24 * 17

498 �صفحة

$7 - $8

باأ�س��لوبه الممي��ز يخط الكات��ب الكبير 
ق��دري قلعجي، �س��يرة ثاثة م��ن اأعام 
الدي��ن  جم��ال  ه��م  الكب��ار،  الحري��ة 
الأفغان��ي، محم��د عب��ده و�س��عد زغلول. 
الكت��اب بتغطي��ة كل  وق��د تف��ّرد ه��ذا 

الجوانب المتعلقة ب�سخ�سياتهم.

ISBN: 978-9953-88-540-7

ثمانية من اأبطال العرب

غالف عادي

24 * 17

312 �صفحة

$8

ي��وؤرخ ق��دري قلعج��ي باأ�سلوب��ه الممي��ز 
لثماني��ة م��ن اأبطال الع��رب الذين رفعوا 
راية العروبة في �سم��اء العالم. ثمانية 
اأبطال يتوزعون معظم الأقطار العربية 

دليًا على وحدة الهدف والم�سير.

غالف عادي

24 * 17

236 �صفحة

$5 - $6

لي�س كتاب مذك��رات بمعناها الحرف����ي، 
ب������ل ه��و اأخب�����اٌر، ومحط��ات، ولقاءات، 
وذكري��ات م�سّوق��ة، تمح��ورت كلها حول 
ثاث����������ة زعم�������اء �سيا�سيين )الرئي�س 
اليا���س �سركي���س، الرئي���س �سائب �سام، 

العميد ريمون اإّده(.

مذكرات قبل اأوانها

�سهادات حية يف �سخ�سيات �سائب �سالم ورميون اإده واليا�س �سركي�س

�سّت ال�ستات

علياء ريا�س ال�سلح

ISBN: 978-9953-88-578-0

غالف عادي

21 * 14

164 �صفحة

$8 - $10

�سي��رة لحي��اة الفا�سل��ة علي��اء ال�سل��ح ابنة 
الرئي�س ريا�س ال�سل��ح. لم تكتب بالطريقة 
التاريخية العادي��ة، بل باأ�سلوب م�سّوق رفيع 
ولم�س��ات اأدبية وا�سحة ل �سيما واأن الكاتب 
اأدي��ب معروف ول��ه عاقته الوطي��دة بكبار 

ال�سخ�سيات ال�سيا�سية والأدبية. 

قدري قلعجي

�سكري ن�سراهلل

x

xx
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غالف فني مع جاكيت

24 * 17

834 �صفحة

 $15 - $30

دت  لي���س كتاب��ًا، ب��ل كاميرا خفي��ة تر�سّ
لل�سيدة هياري كلينتون ور�سدت م�سيرة 
حياته��ا من��ذ ولدته��ا وحت��ى ولدة هذا 
اأفعاله��ا  اأفعاله��ا وردود  الكت��اب! ونقل��ت 
ووقوفه��ا الح��ازم اإل��ى جان��ب زوجه��ا في 
كل مراح��ل ارتباطهم��ا. وكي��ف اأنه��ا ل��م 
تتخ��ّل عنه في محنته يوم ه��ّز ال�سروال 
الداخلي لموني��كا لوين�سكي �سمعة البيت 

الأبي�س وزعيمه اآنذاك بيل كلينتون.

غالف عادي

24 * 17

252 �صفحة

 $10 - $15

يومي��ات منتظ��ر الزي��دي الدامية منذ 
اأن  بع��د  حافي��ًا  علي��ه  القب���س  اإلق��اء 
فق��د حذاءي��ه عل��ى واجه��ة )خلق��ة( 
الرئي���س الأميركي ج��ورج بو�س الإبن، 
مّتبع��ًا في كتابه طريق��ة الخطف خلفًا 
م�سترجعًا م��ا عاي�سه من اأحداث كبيرة 
مّرت بالعراق وتاريخه وما زالت ظالها 

مخّيمة على ذاكرته.

امراأة يف ال�سلطة

كارل برن�ستني

ISBN: 978-9953-88-075-4

ابنة القدر

بنازير بوتو

غالف فني

24 * 17

612 �صفحة

  $20 - $32

توَلّت اأرفع من�سٍب في باك�ستان واعُتقلت 
ت اأجمل عبارات  في اأ�سواأ �سجونها.. تلَقّ
الإط��راء والحت��رام والتقدي��ر واأب�سع 
الإهان��ات وال�ستائ��م وال��ركات. اأغرب 
حياٍة واأغرب نهاية لمراأة �سغلت العالم 
واإعامه ردحًا من الزمن.. �سيرة ذاتية 
ق��ة وف�سول اإ�سافي��ة للكاتب مارك  موؤَثّ

�سيغل غّطت اغتيالها. 
ISBN: 978-9953-88-315-1

غالف فني مع جاكيت

24 * 17

668 �صفحة

 $15 - $22

�سيرة ذاتية غير اعتيادية ل�سري ن�سيبه 
رئي���س جامع��ة القد���س ومفّك��ر �سيا�س��ي 
ب��ارز متحّدر م��ن عائلة ذات نف��وذ، جمع 
فيه��ا روؤيته ال�سيا�سي��ة ال�ساملة وحياته 
المغرقة ف��ي الخ�سو�سية ودم��ج بينهما 

بطريقة غير ماألوفة.

ISBN: 978-9953-88-076-1

حكاية وطن

ا. د. �سري ن�سيبه - اأنطوين دايفيد

مذّكرات طوين بلري

م�سرية رئي�س وزراء

طوين بلري

ISBN: 978-9953-88-607-0

غالف فني مع جاكيت

 24 *17

964 �صفحة

 $20 - $30

يومي��ات رئي���س وزراء بريطاني��ا )طوني 
بلي��ر(، ُكتب��ت بخ��ط ي��ده، ع��ن رحلت��ه 
ال�سيا�سي��ة ف��ي فت��رة حكم��ه وال�سنوات 
م تحليًا نف�سّيًا واأخاقّيًا  التي تلتها. يقدِّ
لق��رارات الذه��اب اإل��ى ح��رب كو�سوف��و 
و�سيرالي��ون واأفغان�ست��ان وق��رار الحرب 
عل��ى العراق الذي اأثار الق��در الأكبر من 

الجدل.

SBN: 978-9953-88-507-0

التحية الأخرية للرئي�س بو�س

منتظر الزيدي 

غالف فني مع جاكيت

24 * 17

1124 �صفحة

 $20 - $35

يومي��ات ل تبهير فيه��ا ول بهرجة، ول 
��ا  نق��ًا حقيقًيّ اأح��دًا. تعتم��د  تجام��ل 
يعي���س  بحي��ث  وقع��ت  كم��ا  لاأح��داث 
الق��ارئ مجرياتها وكاأنها تح�سل اأمامه. 
يومي��ات ب��كل م��ا تعني��ه ه��ذه الكلم��ة 
وم��ا تخفيه، كتبه��ا م�ساع��ُد طوني بلير 
ومدير ات�سالت��ه وال�سحافي ال�سيا�سي 

المعروف اإل�ستير كامبل.  
ISBN: 978-9953-88-070-9

�سنوات بلري

األ�ستري كامبل وريت�سارد �سكوت

x

xx

x x

x
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غالف عادي

24 * 17

492 �صفحة

  $12 - $16

كتاب تجد فيه ال�سيرة الكاملة لأ�سامة 
ب��ن لدن كم��ا رواها ابنه عم��ر وزوجته 
نتها جي��ن �سا�سون �سديقتهما  نجوى ودَوّ
فن��ا بحياته ال�سخ�سية  الموثوقة. يعرِّ
اأق��رب  م��ن خ��ال  الدفين��ة،  واأ�س��راره 
النا���س اإلي��ه. يدخ��ل اإل��ى عم��ق تفكير 
اأ�سام��ة ب��ن لدن ومخّططات��ه، ويذهب 

اإلى اأبعد من ذلك موؤرِّخًا للقاعدة.

غالف عادي

21 * 14

256 �صفحة

 $12 - $16

رئي���س جمهوري��ة الكونغ��و وواح��د م��ن 
كبار الزعم��اء الأفارق��ة والرجل الذي 
له تاأثير على ال�سعيد العالمي و�ساحب 
المكان��ة الرفيع��ة ل��دى مختل��ف روؤ�ساء 
ع��ن  �س��يء  كل  اأن يحك��ي  اأراد  ال��دول. 
نف�س��ه فارت��اأى اأن يك��ون ف��ي مواجهت��ه 
كي��ف  يع��رف  ق��وي  ف�سول��ي  مح��اور 
ي�ستدرج��ه اإل��ى المو�سوع��ات ال�سائك��ة 

والمحرجة فكان هذا الكتاب.

غالف فني مع جاكيت

24 * 17

728 �صفحة

 $15 - $25

التا�س��ع  الأميرك��ي  الزعي��م  يومي��ات 
اأخط��اءه  تح��وي  »َرْوت�س��ة«،  اأي  دون 
تن�سيب��ه  من��ذ  المغلوط��ة:  واأحكام��ه 
رئي�س��ًا اإل��ى معاه��دة كامب دايفي��د اإلى 
تطبي��ع العاق��ات م��ع ال�سي��ن، وع��ودة 
اآي��ة اهلل الخمين��ي اإل��ى اإي��ران، فتوقيع 
معاه��دة الأ�سلح��ة ال�ستراتيجي��ة م��ع 
التحاد ال�سوفيتي، ثم الغزو ال�سوفيتي 
اإل��ى قط��ع العاق��ات م��ع  لأفغان�ست��ان، 

اإيران، واأحداث كثيرة هّزت العالم. 

مذكرات البيت الأبي�س

جيمي كارتر

ISBN: 978-9953-88-628-2

قرارات م�سريية

جورج دبليو بو�س

غالف عادي

24 * 17

676 �صفحة

 $15 - $25

مذّكرات بو�س الكامل��ة: عاقته باأبيه، 
حقيق��ة �سناع��ة الق��رار ف��ي الولي��ات 
المتح��دة، تفا�سي��ل ي��وم الح��ادي ع�سر 
م��ن اأيلول/�سبتمب��ر 2001، حرب��ه على 
ع��راق �س��ّدام ح�سين، �سجن اأب��و غريب، 
الحرب عل��ى اأفغان�ست��ان، الم�ساكل التي 
اعتر�سته خ��ال فترة حكم��ه، وغيرها 

من الموا�سيع ال�ساخنة. ISBN: 978-9953-88-629-9

يف �سبيل اأفريقيا

دني�س �سا�سو نغوي�سو

ISBN: 978-9953-88-462-2

حياة من اأجل اأفريقيا

عبداهلل واد

ISBN: 978-9953-88-588-9

غالف عادي

24 * 17

332 �صفحة

  $11 - $12

كيف تمّكن رئي�س الجمهورية ال�سنغالية 
م��ن تب��ّووؤ ال�سلطة ف��ي ال�سنغ��ال؟ ما هي 
خفايا عاقت��ه بعبدو �سي��وف، الرئي�س 
حاربت��ه  لم��اذا  ال�ساب��ق؟  ال�سنغال��ي 
الإحباط��ات  م��ا  المحّلي��ة؟  ال�سحاف��ة 
الت��ي تعّر���س لها؟ م��ا هو واق��ع التنمية 
ف��ي الق��ارة الأفريقية؟ في ه��ذا الكتاب 

لة. مذّكراته المف�سّ

ISBN: 978-9953-88-392-2

اإنه بن لدن

جني �سا�سون

غالف فني مع جاكيت

24 * 17

616 �صفحة

  $12 - $20

كت��اب ج��اء ح�سيل��ة ع�س��رة اأع��وام من 
البح��ث ف��ي ٣2 مدين��ة وت�س��ع دول ع��ن 
�سب��اب �ستالين الغام�س وت�سّمن مذكرات 
عن��ه،  حميم��ة  وق�س�س��ًا  ي��ده.  بخ��ط 

اإ�سافًة طبعًا اإلى بدايته ال�سيا�سية.

�ستالني ال�ساب

�سيمون �سيباغ مونتيفيوري

xx
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الدالي لما

خفايا واأ�ساطري التيبت

ميانغ �سايا

ISBN: 978-9953-88-080-8

غالف فني مع جاكيت

24 * 17

316 �صفحة

  $12 - $14

ال�سعبية  ال�سين  يتحّدى  واحد  رجٌل 
تحّديه  في  وينجح  الأربعة  بملياراتها 
من  العبارة  لي�ست  قرون.  مدى  على 
التيبت  بطل  حقيقة  هي  بل  اأ�سطورة، 
الواقعي  ع�سر،  الرابع  لما  الدالي 
وتعاليمه  وتن�ّسكه  وزهده  ببطولته 
جائزة  الحائز  الم�سالمة،  الإن�سانية 
الواقعي جدًا  لل�سام عام 1998،  نوبل 
الذي ُن�سجت حوله ع�سرات الأ�ساطير.

اآل اأوباما

الق�سة غري املروّية لعائلة اإفريقية

بيرت فري�ستربوك

ISBN: 978-9953-88-619-0

غالف عادي

21 * 14

404 �صفحات

 $12 - $15

ا�ستهدف��ت  ومذهل��ة،  طريف��ة  معلوم��ات 
الرئي���س  م��ن  المع��روف  غي��ر  الن�س��ف 
القري��ة  اإل��ى  رحل��ٌة  اأوبام��ا.  الأميرك��ي 
ر منه��ا؛ ومقاباٌت مع  الكيني��ة التي تح��َدّ
معظم اأقربائ��ه، ُتغطي ن�ساأت��ه ومعاناته 
في مرحلة ال�سباب جّراء عدم تاأقلمه مع 
اإرثه العرقي، ومكانته الآن في كينيا حيث 
ُيعتبر �سعبها اأ�سبه بالقّدي�سين، والظروف 

التي اأو�سلته اإلى البيت الأبي�س.

اأنا جنود ابنة العا�سرة ومطّلقة

الق�سة احلقيقية لأ�سغر زوجة مينية

جنود علي ودلفني مينوي

غالف عادي

21 * 14

180 �صفحة

  $10 - $14

م�سرُحه��ا ب��اد اليم��ن وبطلُته��ا نج��ود 
الفت��اة اليافع��ة الجميلة والت��ي لها من 
الأ�سقاء ع��دد ل ي�ستهان به، الطموحة 
الذكي��ة المندفع��ة اإل��ى الحي��اة، الت��ي 
يجبره��ا اأبوه��ا عل��ى ال��زواج م��ن رجل 
يكبره��ا ثاثة اأ�سع��اف عمرها، لتمّحي 
ابت�سامته��ا وتنطفىء اإ�سراقته��ا، وتبداأ 
د عل��ى قدرها ل��م  ُيعرف لها  رحل��ة تم��ُرّ

مثيل. ISBN: 978-9953-88-580-3

حلم فتاة الأزقة 

من مت�سّردة يف مومباي... اإىل جنمة يف هوليوود

روبينا علي

غالف عادي

21 * 14

196 �صفحة

  $9 - $11

تختاره��ا م�سادف��ات القدر م��ن بين األف 
فيل��م  ف��ي  لتمث��ل  طفل��ة  وخم�سمائ��ة 
�سّج��ل  ال��ذي   »Slumdog Millionaire«
اأعل��ى ن�سب��ة م�ساهدة ف��ي العالم وح�سد 
ثماني��ة اأو�س��كارات. ق�س��ة الفت��اة التي 
لق��ت نجاح��ًا باه��رًا، اأين ترّب��ت، كيف 

كانت حياتها، وكيف اأ�سبحت؟

ISBN: 978-9953-88-311-3

غالف عادي

24 * 17

252 �صفحة

 $7 - $8

دري��د  الكوميدي��ا  عم��اق  ع��ن  يتح��ّدث 
لح��ام. ينقل��ه طف��ًا؛ يرافقه وه��و يكبر 
عل��ى الح��ب والجه��اد والع�سامي��ة، وه��و 
ويتاب��ع  ليعي���س  عدي��دة  مهن��ًا  ي��زاول 
درا�ست��ه؛ ي�س��ّور انطاقت��ه الفني��ة وم��ا 
اعتر�سه��ا من �سعوبات؛ يتوّقف عند اأهم 
محط������ات حي��اته؛ وي�ستعر���س اأر�سيفه 

الفّني العريق. 

غالف عادي

21 * 14

184 �صفحة

 $6 - $8

�سيرة اأهم جّراحي  القلب واأّولهم ... 
اأ�سرف على عاج كبار اأهل ال�سيا�سة،   
وكبار اأهل الفن في �سيرته �سيرتهم...

عودة النب�س

مذكرات د. جورج ربيز

نوال جنم

دريد حلام

م�سوار العمر

د. فاروق اجلّمال

فني:

x

xx

x x

x
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غالف عادي/ غالف فني مع جاكيت 

24 * 17

612 �صفحة

عادي: 18$ - 14$ / فني: $25 - $20

ل ينتم��ي ه��ذا الكت��اب اإل��ى التاريخ كما 
��ى:  ب��ل ه��و بالمثَنّ يروي��ه الموؤرخ��ون، 
الأول، ع��ن ق�سي��ة، والثان��ي، ع��ن رجل.
الت��ي  وق�سيت��ه  كرام��ي  الحمي��د  عب��د 
كّلفت��ه اأثمانًا ومنها �سهام��ة القائد ونبل 
كت��اب ق�سي��ة خ�سره��ا  ه��و  المقا�س��د. 
العرب، ورج��ل خ�سرته الق�سية وخ�سره 

لبنان.

رحلة العمر

من بيت ال�سعر اإىل �سّدة احلكم

د. عبد ال�سالم املجايل 

غالف عادي 

24 * 17

418 �صفحة

  $10 - $12

اأح��د  ي�ستعر�س��ه  ذكري��ات  �سري��ط 
ال�س��ام  عب��د  الأردن  �سخ�سي��ات  اأه��م 
المجال��ي: رئي���س وزراء، ووزي��ر �سحة، 
وم�ست�س��ار للمل��ك وطبي��ب ل��ه، ومدي��ر 
ووزي��ر  ل��واء،  برتب��ة  طبي��ة  خدم��ات 
تربية، ورئي�س للوفد الأردني المفاو�س 

في مدريد ووا�سنطن.

تقي الدين ال�سلح

�سرية حياة وكفاح

عمر زين

املجلدان �ضمن 

جمموعة واحدة

  $25 - $28

يتناول هذا الكت��اب �سيرة رجل ارتبطت 
بم�سي��رة اأم��ة ووط��ن ودول��ة. اإن��ه تقي 
الدي��ن ال�سل��ح، الآتي من عائل��ة عريقة 
ف��ي العمل ال�سيا�س��ي والن�سالي في لبنان 
وعل��ى امت��داد الوطن العرب��ي. و�ساحب 
الدور الأبرز ف��ي اإر�ساء الميثاق الوطني 
ال��ذي كت��ب بقلم��ه �سيغته، اأ�سا���س قيام 

لبنان ال�سيد الحر الم�ستقل.

ISBN: 978-9953-88-026-6

على خّط النار

مذكرات الرئي�س الباك�ستاين

برويز م�سرف

ISBN: 978-9953-88-017-4

غالف فني مع جاكيت

24 * 17

460 �صفحة

  $15 - $20

رئي���س  خّطه��ا  ناب�س��ة  مذّك��رات 
الباك�ستان برويز م�سّرف بيده، و�سّمنها 
بال�سدقي��ة  متمي��زة  لتج��يء  روؤيت��ه، 
والغن��ى  د  والتج��ُرّ والمو�سوعي��ة 

بالأحداث والمواقف واللقاءات. 

قرارات م�سريية

حياتي يف دهاليز ال�سيا�سة

غريهارد �سرودر

ISBN: 978-9953-88-034-1

غالف فني مع جاكيت

24 * 17

432 �صفحة

   $20 - $32

�س��رودر،  كتبه��ا  موثوق��ة،  مذّك��راٌت 
الم�ست�س��ار ال�ساد���س لجمهوري��ة األمانيا 
التحادي��ة وغّط��ى فيه��ا مراح��ل عمره 
متزامن��ًة م��ع اأه��م الأحداث الت��ي هّزت 

العالم. 

عبد احلميد كرامي

رجل لق�سّية

ن�سري ال�سايغ

ISBN: 978-9953-88-373-1
ISBN: 978-9953-88-354-0

فني:

عادي:

فوؤاد �سهاب

ذلك املجهول

با�سم اجل�سر

غالف عادي

 24 * 17

150 �صفحة

$3 - $5

فوؤاد �سهاب، تعبير عن مرحلة نوعية في 
تاريخ الحكم اللبناني �سّميت بال�سهابية. 
ي��وؤرخ هذا  الكتاب لل�سهابي��ة من بدايتها 

حتى نهايتها.

xx

xx

x

x

x
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غالف فني مع جاكيت

24 * 17

380 �صفحة

  $10 - $12

كوفي اأنان.. لغ��ز الرجل العالمي الذي 
حظ��ي بمكان��ة ت��وازي مكان��ة نيل�س��ون 
ماندي��ا. كتاٌب ي�سّور م�سيرة حياة اأنان 
ب��دءًا ب�سع��وده م��ن تلميٍذ ف��ي غانا اإلى 
رج��ل دول��ة عالم��ي ح��از جائ��زة نوبل 

لل�سام. 

غالف عادي

24 * 17

260 �صفحة

$8

�س��در ه��ذا الكت��اب بمنا�سب��ة الذك��رى 
نب��ذة  يح��وي  لل�سدي��اق.  المئوي��ة 
�سج��ل  حي��ث  واآث��اره،  ع�س��ره  ع��ن 
ورحلت��ه  ال�سدي��اق  �سي��رة  الموؤل��ف 
الثقافي��ة والدينية م��ن المارونية اإلى 
البروت�ستانتية اإل��ى الإ�سام الذي راأى 

فيه روح ال�سرق وطريق خا�سه.

غالف عادي

24 * 17

552 �صفحة

 $10 - $12

اأهمية الكتاب م��ن المكانة التي تبّواأها 
تاري��خ  ف��ي  الر�سي��د  ه��ارون  الخليف��ة 
العالمي��ن العرب��ي والإ�سامي. والكتاب 
مهّم اأي�س��ًا لأنه يدح�س مزاعم النزعة 
ال�سعوبي��ة الت��ي حاولت ت�سوي��ه �سورة 

هارون الر�سيد.

هارون الر�سيد

حقائق عن عهده وخالفته

 د. عبد اجلبار اجلومرد

ISBN: 978-9953-88-437-0

عمر بن عبد العزيز

خام�س اخللفاء الرا�سدين

�سالح اأحمد العلي

غالف عادي

24 * 17

230 �صفحة

  $6 - $8

ه��و اأول كتاب يتن��اول �سخ�سية عمر بن 
عبد العزيز خام�س الخلفاء الرا�سدين، 
ال��ذي اأح��ّق الح��ّق واأزهق الباط��ل؛ فما 
�ساهاه اإل اأ�ساف��ه الرا�سدون الأربعة. 
ويلق��ي ال�سوء على �سهرته ومكانته لدى 
الم�سلمي��ن، بالنظر اإلى الأعمال البارزة 
والتوجه��ات التي عمل عل��ى تثبيتها في 

الدول��ة الإ�سامي��ة الوا�سع��ة.

SBN: 978-9953-88-769-2

مذكرات نيل�سون مانديال

حواري مع نف�سي 

نيل�سون مانديال

غالف عادي

24 * 17

496 �صفحة

 $12 - $20

خ��ال  دّونه��ا  ماحظ��ات  يعر���س 
��ل اأحامًا مزعجة  الجتماع��ات، و ُي�سِجّ
عل��ى رزنامة مكتب��ه في زنزانت��ه، ويدّون 
يوميات على عجل خال م�سيرة ن�سالته 
المناِه�س��ة للتمييز العن�س��ري في بداية 
م��ع  اأحاديث��ه  يعر���س  اأو  ال�ستيني��ات، 
اأ�سدقاء. رحلة حميمة من اأول انخراط 
لمانديا في الحياة ال�سيا�سية و�سوًل اإلى 

دوره المهم في ال�ساحة العالمية. 

دايفد بيكهام

ق�ستي اأرويها

دايفد بيكهام

غالف عادي

24 * 17

488 �صفحة

  $5 - $10

كت��اب نجومية �سفافة مو�س��وٌع في قالب 
�س��ادق بعي��د ع��ن مغالط��ات ال�سحاف��ة 
و�سائعاته��ا، يعر���س في��ه دايف��د بيكهام 
ق�سة حياته م��ن الطفولة اإلى البطولة، 
وا�سًف��ا كيف نما ع�سقه وولعه بلعبة كرة 
الق��دم، وكيف انتقل م��ن مرحلة الاعب 
اله��اوي اإلى مرحل��ة الحت��راف، و�سوًل 
اإلى تحقيق حلمه القديم بالن�سمام اإلى 

مان�س�ستر يونايتد، والفوز بالبطولت.

كويف اأنان

رجل �سالم يف عامل من احلروب

�ستانلي مي�سلر

ISBN: 978-9953-88-057-0

اأحمد فار�س ال�سدياق

اآثاره وع�سره

عماد ال�سلح

ISBN: 978-9953-88-141-6

xx
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القيا�سرة الأمريكيون 

نايجل هاملتون

ISBN: 978-9953-88-768-5

غالف عادي

24 * 17

740 �صفحة

  $15 - $25

خبرت��ه  ي�س��ع  ال�سي��رة  ��اب  ُكَتّ اأ�سه��ر 
ف�س��ًا  ع�س��ر  اثن��ي  ف��ي  ومعلومات��ه 
ي�ستعر���س فيه��ا اآخ��ر اثني ع�س��ر رئي�سًا 
اأميركّي��ًا: كي��ف اعتلوا عر���س الرئا�سة، 
وكيف واجهوا تحّدي��ات الإمبراطورية. 
وكي��ف كان تعاطيه��م مع م�سال��ح اأميركا 
وتاأمي��ن �سامه��ا واأمنه��ا ول��و عل��ى دم��ار 
تجّنب��وا  ا�ستراتيجي��ة  وب��اأي  العال��م؛ 

تبعات الحرب الباردة وما بعدها.

غالف عادي

24 * 17

372 �صفحة

  $12 - $15

مذك��رات موؤث��رة لمرا�سل ح��رب، يحكي 
كي��ف اأع��اد بن��اء من��زل العائل��ة ال��ذي 
دمرت��ه المع��ارك ف��ي مرجعي��ون، الت��ي 
كل��م  �سوري��ة و 10  كل��م ع��ن  تبع��د 10 
ع��ن فل�سطي��ن المحتل��ة،  لي��دّون ويوّثق 
عل��ى  ط��راأت  الت��ي  التغي��رات  لجمي��ع 
ال�سرق الأو�سط ل �سيما لبنان وفل�سطين 

والأردن والعراق. ISBN: 978-9953-88-646-6

بيت من حجر

اأنتوين �سديد

ISBN: 978-9953-88-810-1

قيام طائفة 

اأمة مو�سى ال�سدر 

ال�سيخ �سادق النابل�سي

غالف عادي

24 * 17

648 �صفحة

  $15 - $18

كت��اب ير�سد اأح��وال الطائفة ال�سيعية 
مرحل��ة  اإل��ى  المت�سرفي��ة  عه��د  م��ن 
النت��داب الفرن�سي و�س��وًل اإلى مرحلة 
الوطني��ة،  الدول��ة  وبن��اء  ال�ستق��ال 
ر ال�سيع��ة الم�سه��د  وي�س��يء عل��ى ت�س��ُدّ
ال�سيا�س��ي والجتماع��ي الداخل��ي، بعد 
��ا في  ب��روز دوره��م الموؤّث��ر ا�ستراتيجيًّ
النظام الإقليمي، من خال �سيرة حياة 
الإم��ام ال�سي��د مو�س��ى ال�س��در، مواقفه 

ون�ساطه في لبنان.

القا�سي والنقاب 

�سرية �سعيد زين الدين

د. عايدة اجلوهري

ISBN: 978-9953-88-807-1

غالف عادي

24 * 17

292 �صفحة

  $9 - $10

�سي��رة �سعيد زين الدي��ن.. القا�سي الذي 
ال�سيا�سي��ة  ال�سلط��ة  ع��ن  النق��اب  ن��زع 
المتع�سف��ة الت��ي تظ��ن اأن الق�س��اء اأحد 
وج��وه  ع��ن  وكذل��ك  نفوذه��ا،  مناط��ق 
الن�س��اء المنقب��ات ق�س��رًا وا�سع��ًا ح��دًا 
لإغف��ال وجودهن ونفيه��ن داخل عادات 

ومعتقدات عتيقة مغلوطة.

ISBN: 978-9953-88-823-1ISBN: 978-9953-88-852-1

حياتي مع طالبان

عبدال�سالم �سعيف

خيارات �سعبة

هيالري كلينتون

غالف عادي

24 * 17

396 �صفحة

  $13 - $18

مذك��رات الم��ا عب��د ال�س��ام �سعي��ف، 
ف��ي  الأول  ال�س��ف  رج��الت  م��ن  رج��ل 
اأفغان�ست��ان، واأح��د الذي��ن �سارك��وا ف��ي 
المفاو�س��ات التي اأّدت اإلى ن�سوء حركة 
الزعي��م  و�س��وت   ،1994 ع��ام  طالب��ان 
الروحي لها الما محمد عمر. مذّكراٌت 
كتبه��ا �سعيف بيده، وقال فيها ما له وما 

عليه

غالف عادي

24 * 17

636 �صفحة

$10

ل��دى  كلينت��ون  هي��اري  تجرب��ة  ه��ي 
تبّوئها من�سب وزارة الخارجية في عهد 
اأوباما، وقد ا�ستعانت بتجربتها كزوجة 
للرئي�س بي��ل كلينتون على مدى عهدين 
م��ن خ��ال  كلينت��ون  تق��ّدم  رئا�سيي��ن. 
عملها ال�سيا�سي الطويل روؤيتها وتحليلها 
للملفات ال�ساخنة، منها الربيع العربي، 
والأزمة ال�سوري��ة، وال�سيا�سة التركية، 

والأو�ساع في م�سر.

xx

x

xx





الطب والطب البديلمذكرات و�سَير





ل
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لب
ب ا

ط
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ب
ط

ال

غالف عادي

28 * 21

680 �صفحة

 $20- $35

متكامل��ة،  �شامل��ة  طبي��ة  مو�شوع��ة 
ه اإليك، م��ن بداية حملك، مروًرا  تتوَجّ
�ش��ن  بلوغ��ه  وحّت��ى  طفل��ك،  ب��والدة 
الخام�ش��ة. تجي��ُب عن كل م��ا يراودك 
وال��والدة  الحم��ل  ح��ول  اأ�شئل��ة  م��ن 

وال���عن����اي��ة بالطف��ل.

هكذا... تعتنني بطفلك

منذ الوالدة وحتى �سن اخلام�سة

اإعداد: د. اأمني بركات

ISBN: 978-9953-88-002-0

دليل الوالدين اإىل البدانة عند االأطفال

الدليل العلمي لل�سحة

اإعداد: د. اأمني بركات

ISBN: 978-9953-88-376-2

غالف عادي

21 * 14

284 �صفحة

$11

يعتم��د مقاربة �شهل��ة التطبي��ق، عملية، 
ل��ة ودقيقة لمحارب��ة البدانة لدى  مف�شّ
االأطف��ال. اإن��ه دلي��ٌل معتم��د للعائ��ات، 
ي�شتند اإلى االأبحاث والمعلومات العلمية، 
النف�شي��ة،  الطبي��ة،  الجوان��ب  ويعال��ج 
بدان��ة  اإل��ى  ت��وؤدي  الت��ي  والعاطفي��ة 
االأطفال، كم��ا ي�شاعد االأهل في تح�شير 

وجبات غذائية الأطفالهم.

اأحدث الن�سائح والتو�سيات امل�ستقاة من اأرقى خربات االأكادميية االأمريكية الأطباء االأطفال

ا االأ�سباب واالأعرا�ض والعدوى والعالجات واالحتياطات الوقائية  مرج��ع طبي يف جزءين �سامل الأج��زاء ج�سم االإن�سان كاّفة وما تتعّر�ض له من اإ�سابات، م�ستعر�سً

ط ودقيق باآن، ال �سيما واأن وراء تاأليفه هيئة طبية رفيعة امل�ستوى، وُترجم ومتت مراجعته على اأيدي اأهل االخت�سا�ض. باأ�سلوب وا�سح مب�سّ

ا للعاملني يف احلقل الطبي. ا مهمًّ ينري القارئ وي�سعه يف م�ساف العارفني وي�سكل مرجًعا طبيًّ

اجلزء الثايناجلزء االأول

غالف فني

24 * 17

1860 �صفحة 

$18 - $25

غالف فني

24 * 17

1860 �صفحة 

$20 - $25

االأكادميية االأمريكية لطب االأطفال

املوجز االإر�سادي عن الباثولوجيا - مركز تعريب العلوم - الكويت

x

x

x

x
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غالف عادي 

24 * 17

148 �صفحة 

$5

غالف عادي 

24 * 17

144 �صفحة 

$5

�سل�سلة من الكتب تغطي ب�سكل كامل كل ما يتعلق بالطب الن�سائي، ما قبل احلمل واأثناءه وبعده، وكل ما ميكن اأن تتعر�ض له املراأة من اأمرا�ض، اأ�سبابها، 

نتائجها واأ�ساليب معاجلتها. وهو للمراأة خري معني، وكذلك لطالب الطب ملا حتويه هذه  ال�سل�سلة من معلومات طبية واأكادميية.

غالف عادي 

24 * 17

140 �صفحة 

$6

ا�سطرابات احلمل - )الق�سم الثاين(ا�سطرابات احلمل - )الق�سم االأول(

ا�سطرابات احلمل - )الق�سم الثالث(

غالف عادي 

24 * 17

148 �صفحة 

$5

احلمل الطبيعي

�سل�سلة الطب الن�سائي - د. روجيه اخلوري

ISBN: 978-9953-88-320-5
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لب
ب ا

ط
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 و

ب
ط

ال

غالف عادي 

21 * 14

164 �صفحة 

$5

غالف عادي 

21 * 14

124 �صفحة 

$5

االأمرا�ض اجللدية

غالف عادي 

21 * 14

108 �صفحات 

$5

اأمرا�ض الغدد

غالف عادي 

21 * 14

132 �صفحة 

$5

اأمرا�ض العظام واملفا�سل

غالف عادي 

21 * 14

140 �صفحة 

$4 - $5

اأمرا�ض القلب

االإ�سعافات االأولية

غالف عادي 

21 * 14

112 �صفحة 

$5

اأمرا�ض اجلهاز البويل والتنا�سلي

�سل�سلة متكاملة تتطرق اإىل اأمرا�ض االإن�سان كاّفة باأ�سلوب علمي قريب من اأذهان النا�ض غري املخت�سني. تعطي فكرة وا�سعة ومب�سطة عن جميع االأمرا�ض، 

اأ�سبابها وطرق مالحظتها وعالجها، �سل�سلة ال غنى عنها يف كل منزل.

�سل�سلة اأمرا�ض االإن�سان - د. غ�سان الزهريي

x
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غالف عادي

21 * 14.5

363 �صفحة

$7 - $25

ه��ذا الكت��اب، ال��ذي اأت��ى جدي��ًدا بقلبه 
وقالب��ه، يتوغ��ل ف��ي اأمرا���ض النباتات، 
يعددها ويبي��ن م�شبباتها، ويحّدد و�شائل 
الوقاي��ة منه��ا وطرق مكافحته��ا، وي�شكل 
��ا قيًم��ا ي�شتعي��ن به  بذل��ك مرجًع��ا علميًّ
الباحث��ون والط��اب والمزارع��ون عل��ى 

امتداد الوطن العربي.

اأمرا�ض املحا�سيل الب�ستانية وطرق مكافحتها

د. عبد النبي حممد اأبو غنية

اجلمل العربي 

تربية واأمرا�ض االإبل

د. علي جواد الزبيدي

غالف عادي

21 * 14

462 �صفحة

$6 - $8

اإن��ه م��ن الكت��ب القائ��ل الت��ي تتعر�ض 
بالتف�شيل الأمرا���ض االإبل بكل دقائقها 
وو�شائل عاجها، اإ�شافة اإلى اأنواع االإبل 

واأ�شمائها وطرق تربيتها.

اإنفلونزا الطيور

الوح�ض على اأبوابنا

مايك دايف�ض

غالف عادي

24 * 17

200 �صفحة

$9

كت��اب ي�شتعر���ض بداي��ات ظه��ور ه��ذا 
المر�ض، وتط��ّوره عبر التاريخ. وي�شرح 
بالتف�شي��ل كي��ف انتق��ل الڤيرو���ض من 
الطي��ور اإلى االإن�ش��ان، وال�شعوبات التي 
واجهت العلماء في ت�شخي�شه، وتحديد 
ال�ش��ركات  دور  يف�ش��ح  كم��ا  �شحاي��اه. 
وحكوم��ات ال��دول الكبرى ف��ي ت�شيي�ض 
هذا الوباء والتاعب بم�شير ال�شعوب.

�سل�سلة اأمرا�ض النبات واحليوان

xx
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غالف عادي

24 * 17

200 �صفحة

$10 - $16

)مع كتاب التكنولوجيا مع د. ماجد خ�صر(

لتجّن��ب االإ�شابة بال�شرط��ان من خال 
تف��ادي اأن��واٍع من االأطعم��ة.. لمعالجة 
داء ال�شك��ري ومراقب��ة مع��دل ال�شّك��ر 
ال��داء  ه��ذا  م��ن  والوقاي��ة  بال��دم، 
الذاك��رة  فق��دان  لمعالج��ة  الخط��ر.. 
ب�ش��كل فعال..لتخفي���ض الوزن من دون 

عوار���ض جانبي��ة..  ISBN: 978-9953-88-067-9

مل�سة �سفاء - اجلزء الثاين

تقنيات وو�سفات منزلية الأجل ال�سحة واجلمال

د. اإفلني عون

مل�سة �سفاء - اجلزء االأول

الأجل اجَلَمال

غالف عادي

24 * 17

124 �صفحة

 $7 - $8

بمرك��ب  الدائ��م  الجم��ال  اإل��ى  اإبح��اٌر 
ال�شامل��ة  العلمي��ة  والروؤي��ة  المعرف��ة 
باالأم��ر  لي���ض  الجم��ال  بل��وغ  اأن  يوؤك��د 

الم�شتحيل.

ISBN: 978-9953-88-091-4

التكنولوجيا مع د. ماجد خ�سر

التكنولوجيا اجلينية ملحاربة اأع�سى االأمرا�ض

د. ماجد خ�سر

غالف عادي

21 * 14

56 �صفحة

$10 - $16

)مع كتاب مل�صة �صفاء اجلزء الثاين(

ال بدي��ل عن��ه لمعالج��ة م��ا ا�شتع�ش��ى 
عل��ى الط��ب التقلي��دي والط��ب البديل 
من اأمرا�ض! يتناول مو�شوعاٍت اأ�شبحت 
ال�شغ��ل ال�شاغ��ل للعال��م اأجم��ع: العاج 
الجين��ي، االختبار الجيني، اال�شتن�شاخ، 

والطعام المعّدل جينًيا.

xx

x
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غالف عادي

24 * 17

224 �صفحة

 $10 - $15

ل��ة ومب�ّشط��ة عن  معلوم��اٌت �شامل��ة مف�شّ
مر�ض ترّقق العظ��ام، وهو المر�ض الذي 
تكمن خطورته ف��ي اأن اأعرا�شه ال تظهر 
ب�ش��كل مبكر وال ينجم عن��ه األم يك�شفه، 
ا حت��ى يك��ون قد ن��ال من  ب��ل يظ��ل خفيًّ
الج�ش��م وعظام��ه ما ن��ال. من هن��ا تبدو 
الحاج��ة ملّح��ة اإل��ى مث��ل ه��ذا المرجع 

الطّبي ال�شامل.

غالف عادي

24 * 17

328 �صفحة

  $10 - $14

رغب��ة مفقودة لدى ال��زوج اأو الزوجة.. 
ح��االت اكتئاب ت�شي��ب ال��زوج.. هروب 
دائم.. �شل��وك غريب مري��ب. ال ُبَدّ اإذن 
من دخول علمي جدي��د جريٌء وم�شروع 
اآخ��ر  اإل��ى عال��م الجن���ض، تق��ف وراءه 
الدرا�ش��ات واالأبحاث واآراء اأهم االأطّباء 
ف��ي العالم، وتدعم��ه االأمثل��ة الواقعية 
اأ�شخا���ض  به��ا  اأدل��ى  حي��ة  و�شه��ادات 
حقيقي��ون رووا تفا�شيل حاالتهم وكيف 

تمّكنوا من عاجها.

دليل املراأة اإىل �سحة الرجل

اأبراهام هاريف كريغر

ISBN: 978-9953-88-028-0

ال�سكري

اأ�سرار العالج ال�سريع

فيكي متني

ISBN: 978-9953-88-008-2

غالف عادي

21 * 14

112 �صفحة

  $8 - $15

الطبي��ة  المعلوم��ات  م��ن  ��ا  في�شً يق��دم 
المب�ّشط��ة، تع��ّرف به��ذا ال��داء وت�شرح 
اأعرا�ش��ه وط��رق معالجته. كم��ا يجّنب 
اأن يك��ون عال��ًة  ال��داء  الم�ش��اب به��ذا 
على االآخري��ن، باأن ير�شده اإلى معالجة 
م��ن  لمزي��د  بنف�شه،م�شتعيًن��ا  نف�ش��ه 

االإي�شاح بع�شرات الر�شوم الفريدة.

غالف عادي

24 * 17

304 �صفحات

  $7 - $11

ت�شخي���ضٌ مب�ّش��ط وو�شفات ف��ي متناول 
الجمي��ع، روؤي��ة طبية معا�ش��رة لل�شحة 
الج�شدي��ة والنف�شية. الف��ت ل�شموليته 
في التعاطي مع االإن�شان المعا�شر ج�شًدا 
وروًحا، غذاء وذكاء، قلًبا وقالًبا. جاوز 
الت��ي  االأحادي��ة  المعالج��ة  اإخفاق��ات 
الدي��ن  عاق��ة  يح��ّدد  �شائ��دة.  كان��ت 
باالإن�ش��ان، وتاأثي��ره في��ه، وتف�شيره لما 

يعتريه.

�سّر الوقاية من ترقق العظام

مع�سومة عالمة

ISBN: 978-9953-88-297-0

ا االإن�سان ج�سًدا ونف�سً

د. �سليمان الدليمي

ISBN: 978-9953-88-065-5

x

x

x

x
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غالف عادي

24 * 17

404 �صفحات

  $10 - $12

ف��ي ع�ش��ر ت��زداد في��ه ن�شب��ة الوفي��ات 
الناتج��ة من ال�شمنة، يتجّلى هذا الكتاب 
من��ارًة م��ن من��ارات عل��م التغذي��ة تق��ّدم 
للق��ارئ ف��ي اإط��ار علم��ي �شه��ل المتن��اول 
قليل��ة  غذائي��ة  خط��ة  ع�ش��رة  اأرب��ع 
الكربوهي��درات ُتع��ّد م��ن اأب��رز الخط��ط 

الغذائية التي �شهدها هذا الع�شر.

غالف عادي

21 * 14

140 �صفحة

  $6 - $9

اأ�شه��ر المعالجي��ن النف�شيين ف��ي اأمريكا 
الاتيني��ة يعتم��د ف��ي موؤلف��ه ه��ذا على 
خبرت��ه ف��ي معاين��ة مر�ش��اه بحاالتهم 
الماألوف��ة والغريب��ة، ال�شيما ف��ي ربطه 
بي��ن الح��ب والجن���ض، وتعميق��ه الأفكار 
فروي��د حول الف��روق بي��ن الجن�ض عند 

الرجل والمراأة.

القليل من الكربوهيدرات

�سر ال�سحة والر�ساقة

جوين بودن

نظريات حديثة يف الطب النف�سي

عالقات - فوبيا - توا�سل - اإحباط - ج�سد

د. فالفيو غيكوفات

ISBN: 978-9953-88-224-6

ISBN: 978-9953-88-639-8

�سر ال�سباب الدائم

د. اإيلي غاريو�ض

غالف عادي

24 * 17

152 �صفحة

 $10 - $12

بعي��ًدا عن اأجواء الدعاي��ة الرخي�شة، 
والمتاج��رة  المبت��ذل  االإع��ان 
الدكت��ور  يق��دم  وعواطف��ه،  باالإن�ش��ان 
اإيل��ي غاريو���ض، بالتع��اون م��ع ع�شرات 
االأطب��اء واالخت�شا�شيي��ن ف��ي مختلف 
ق  المج��االت، هذا الدلي��ل الطبي الموَثّ
الم��راأة  اإل��ى  يتوج��ه  ال��ذي  ��ط  المب�َشّ
ف��ي  اإياهم��ا  مر�ش��ًدا  ��ا،  اأي�شً والرج��ل 
والر�شاق��ة  ال�شح��ة  عل��ى  المحافظ��ة 

وال�شب��اب.

فّن احلياة

وليم هارت

غالف عادي

21 * 14

112 �صفحة

 $10 - $15

ُيظهر ه�ذا الكتاب كيف يمكن ا�شتخدام 
وتطوير  الم�شاكل  لحّل  نا  الِڤَپ�َشّ تقنية 
يت�شمن  كما  العادية.  غير  االإمكانات 
اإلى  الحكمة  اإي�شال  اإلى  تهدف  ا  ق�ش�شً
القارئ ب�شهولة. وتتجلى في هذا الكتاب 
متنوعة،  �شعد  على  نا  الِڤَپ�َشّ فوائد 
عجز  �شفاءات  على  بقدرتها  متمّثلة 
قدرة  تعزيز  اإلى  م�شتندة  عنها،  الطّب 

االإن�شان الذاتية وطاقاته.

x

x

x

x
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غالف عادي

24 * 17

134 �صفحة

 $8 - $10

ير�ش��د هذا الكتاب اأع��داًدا ال ُتح�شى من 
التع�ش��اء اإل��ى طري��ق ال�شع��ادة وال�شحة 
ونعم��ة اأكل ما ت�شته��ي النف���ض؛ انطاًقا 
من اأن ال�شعادة اأو ال�شقاء، والعمر المديد 
اأو الم��وت المبكر، والحكم��ة اأو الباهة، 
والجمال اأو القب��ح، كّلها حاالت تحّددها 

طريقتنا في االأكل.

غالف عادي

21 * 14

192 �صفحة

 $5 - $6

المفي��دة  النبات��ات  ب��كل  تعري��ٌف 
معه��ا.  التعام��ل  وكيفي��ة  وم�شتقاته��ا 
كت��اٌب يقدم ل��كل نباٍت لمح��ًة عنه، اأين 
ي��زرع، اأين ينت�شر، فوائده الطبية كافًة 
ومختل��ف االأمرا���ض التي لدي��ه القدرة 
تناوله��ا  مقادي��ر  منه��ا،  ال�شف��اء  عل��ى 

وطرائق تح�شيرها.

املداواة بالع�سائر

املزايا ال�سافية والوقائية للفواكه واخل�سر

ISBN: 978-9953-88-018-1

غالف عادي

21 * 14

292 �صفحة

  $8 - $10

يت�شمن هذا الكتاب اأكثر من اأربعين نوًعا 
د باأ�شلوب  م��ن الخ�ش��ر والفاكه��ة ويح��ِدّ
مب�ّشط ا�شم كل ن��وع، العائلة التي ينتمي 
اإليها، الجزء المفيد فيه، والمر�ض الذي 

يو�شف لمعالجته.

�سحتك... مبطبخك

ISBN: 978-9953-88-023-5

دليل املاكروبيوتيك اإىل احلياة ال�سعيدة زن ماكروبيوتيك

اأ�سرار ال�سباب الدائم والعمر املديد

غالف عادي

24 * 17

218 �صفحة

 $8 - $10

ال�شرقية،  الفل�شفة  الكتاب  هذا  يتبنى 
والفيزيولوجية  البيولوجية  باأبعادها 
واالج���ت���م���اع���ي���ة واالق���ت�������ش���ادي���ة 
المرء  تعّلم  فل�شفة  وهي  والمنطقية، 
التي  ال�شعادة  الإح��راز  عملية  طريقة 
ال�شحة  عبر  اإال  بلوغها  اإل��ى  �شبيل  ال 
عبر  ب��دوره��ا  تتحقق  التي  ال�شليمة، 

التغذية ال�شحيحة.

د. �ض. �سارما

جورج او�ساوا

x

x

x

x
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اجلرمية واالنحراف ال�سلوكي والغذاء

ميت�سيو كو�سي واآخرون

غالف عادي

24 * 17

290 �صفحة

 $8 - $10

التجارب  خ��ال  من  الكتاب،  ه��ذا  يبين 
ن��ظ��ام  اأن  اأج����ري����ت،  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ل��ي��ة 
ال��م��اك��روب��ي��وت��ي��ك ال��غ��ذائ��ي ق��د حقق 
تمّثلت  م��ذه��ل��ة  ن��ت��ائ��ج  تطبيقه  ل���دى 
من  واإع��ادة  المنحرفين  �شلوك  بتقويم 
حياتهم  اإلى  نف�شية  ا�شطرابات  يعانون 

الطبيعية.

مو�سوعة الغذاء الواقي من ال�سرطان

ميت�سيو كو�سي واأليك�ض جاك

غالف عادي

24 * 17

800 �صفحة

 $10 - $20

تك�ش��ف ه��ذه المو�شوع��ة النق��اب ع��ن 
مر���ض ال�شرط��ان وتبّي��ن اأ�شب��اب ت�شّكل 
كل نوع من اأنواع��ه، وطريقة ت�شخي�شه 
قب��ل ا�شتفحاله، وو�شائ��ل الوقاية منه، 
واالأغذي��ة المائم��ة لع��اج  كل ن��وع. 
ميوؤو���ض  عدي��دة  ح��االت  وت�شتعر���ض 
نظ��ام  اتباعه��ا  ج��ّراء  �ُشفي��ت  منه��ا 

الماكروبيوتيك.

العالج بالكف

ميت�سيو كو�سي واأوليڤيا اأوريد�سون

ISBN: 978-9953-88-007-5

غالف عادي مع جاكيت 

24 *17

254 �صفحة

 $8

قد يب��دو العاج بالك��ّف للوهل��ة االأولى 
اأثبتته��ا  حقيق��ة  لكن��ه  خيالًي��ا،  اأم��ًرا 
الوقائ��ع والتج��ارب والنتائ��ج المذهل��ة 
الت��ي حققه��ا. ه��ذا الكت��اب ي�شتعر���ض 
ُطرًق��ا ب�شيط��ة ووا�شحة واآمن��ة للعاج 
بالك��ّف، بغية الحفاظ عل��ى ج�شٍم �شليم 

وعقل منفتح وذهٍن مّتقد.

علم الطاقات الت�سع

ميت�سيو كو�سي واإدوارد اإ�سكو

ISBN: 978-9953-88-177-5

غالف عادي

21 *14

134 �صفحة

 $10

يك�ش��ف لك ه��ذا الكتاب اإل��ى اأي نوع من 
النج��وم تنتم��ي، واأي الفئات تكون معها 
اأكث��ر ان�شجاًما ومن هو ال�شريك المثالي 
ل��ك، واأي مجال عم��ل ينا�شبك، والوقت 
المائ��م ل�شف��رك والجه��ة الموائم��ة، 
ف�ش��ًا ع��ن و�شع��ك ال�شح��ّي وحيات��ك 

العاطفية ونجاحك المادي.

غالف عادي

24 * 17

214 �صفحة

 $8 - $10

يت�شم��ن اأكثر م��ن مئة �ش��ورة تو�شيحية 
لعام��ات وخط��وط الوج��ه واالأط��راف 
المام��ح  بي��ن  العاق��ة  تك�ش��ف  الت��ي 
الخارجي��ة والو�شع ال�شح��ي وال�شلوكي. 
ير�شدنا هذا الكتاب اإلى كيفية ا�شتخدام 
حا�ّش��ة الب�ش��ر للتع��ّرف اإل��ى ما ه��و غير 
�ش��وي في و�شع الج�ش��م وحركته، وهو ما 
قد يعجز عنه الفح�ض الطبي الروتيني.

دليل الو�سفات الطبيعية

غالف عادي

24 * 17

212 �صفحة

 $8 - $10

يت�شّم��ن ه��ذا الدليل موج��ًزا مفيًدا لما 
يزيد على الخم�شي��ن نوًعا من االأغذية 
االأ�شا�شي��ة النافعة لل�شح��ة ال�شخ�شية 
والعام��ة، ف�ش��ًا ع��ن اأنه��ا تح��ول دون 
واالعت��االت  باالأمرا���ض  االإ�شاب��ة 

ال�شائعة، وتخّفف من حّدتها.

ISBN: 978-9953-88-314-4

علم الفرا�سة والت�سخي�ض

ميت�سيو كو�سي

x

x

x x
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غالف عادي

24 * 17

148 �صفحة

  $5 - $6.5

ال�شجاع��ة لي�شت انعدام الخ��وف. يقول 
اأو�ش��و اإنها عل��ى االأرجح الوج��ود الكامل 
للخوف والتحل��ي بال�شجاعة لمواجهته. 
ي�شتمل الكتاب على نظرة ثاقبة في هذا 
الم�شم��ار وكي��ف تظه��ر ه��ذه المخ��اوف 

وكيف يمكن فهمها ومواجهتها.

غالف عادي

24 * 17

140 �صفحة

  $5 - $6.5

ي�شي��ر اأو�شو ال��ى اأن االإن�ش��ان المبدع من 
الناحية التاريخية قد اأجبر على الثورة 
�ش��د المجتم��ع. ولكن االآن تغي��ر الو�شع 
ب�شورة جذرية. وكتاب االإبداع هو كتاب 
دلي��ل الأولئ��ك الذي��ن يدرك��ون الحاجة 
ال��ى المزيد م��ن االإب��داع والمرونة على 
حياته��م. اإن��ه دليل ي�شاعد عل��ى العي�ض 
والتفكي��ر بطريق��ة مبدع��ة بعي��ًدا عن 

الطريقة التقليدية.

العالقة احلميمة

غالف عادي

24 * 17

120 �صفحة

  $5 - $6.5

الكت��اب  ه��ذا  ف��ي  اأو�ش��و  ي�شطحبن��ا 
��ا مخاطر العاقة  خط��وة خطوة عار�شً
معالج��ة  ين�ش��ى  اأن  دون  الحميم��ة 
ه��ذه المخ��اوف وي�ش��دد عل��ى تجاوزها 
والذهاب ال��ى ما وراءه��ا تنمية لذاتنا 

ودعًما النفتاحنا وثقتنا .

ISBN: 978-9953-88-180-5

ال�سجاعة

ISBN: 978-9953-88-182-9

الفهم

ISBN: 978-9953-88-183-6

غالف عادي

24 * 17

148 �صفحة

  $5 - $6.5

يقول اأو�شو اإن الوعي هو الطريقة التي 
تتي��ح لن��ا اأن نك��ون متمركزي��ن، �ش��ادة 
الأنف�شنا واأحراًرا في كل وجه من اأوجه 
الحي��اة . يعلمن��ا اأو�شو في ه��ذا الكتاب 
كيف نحيا حياتنا بطريقة اأكثر يقظة 
وتعق��ًا وتاأم��ًا وتك��ون مليئ��ة بالح��ب 

والعطف والوعي.

احلد�ض

ISBN: 978-9953-88-185-0

غالف عادي

24 * 17

156 �صفحة

  $5 - $6.5

كت��اب يتوخى تو�شيح الف��رق بين العقل 
الفك��ري المنطق��ي وعالم ال��روح االأكثر 
العق��ل  طري��ق  ه��و  المنط��ق  �شم��واًل. 
لمعرفة الحقيقة. الحد�ض هو الطريقة 
الحقيقي��ة.  ال��روح  فيه��ا  الت��ي تختب��ر 
وكيف اأن لكل منا قدرة طبيعية للتو�شل 

الى حالة الحد�ض.

الن�سج

ISBN: 978-9953-88-184-3

غالف عادي

24 * 17

148 �صفحة

  $5 - $6.5

يو�ش��ح لنا اأو�شو في ه��ذا الكتاب الفرق 
بين الن�شج والتقدم بالعمر. اإنه يذكرنا 
بالمل��ذات الت��ي وحده الن�ش��ج يمكن اأن 
يحققها لنا في عاقاتنا باالآخرين وفي 
تحقي��ق اأهدافنا الفردي��ة. وهو يحدد 
باخت�ش��ار المراح��ل الع�ش��ر االأ�شا�شية 

في دورة الحياة االإن�شانية.
ISBN: 978-9953-88-181-2

االإبداع

اأو�سو

x

x

x

x

x

x
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غالف عادي

24 * 17

100 �صفحة

  $6 - $8

ع�صر حاالت �صفاء من اأمرا�ض م�صتع�صية 
الماكروبيوتيكي��ة  الطريق��ة  بف�ص��ل 
والعي���ض الطبيعي. ممّر�ص��ة تتغّلب على 
�ص��رطان اللمفوم��ا، عالم��ة نووية تنجو 
من �ص��رطان الثدي؛ مواطن غاني ي�ص��فى 
م��ن �ص��رطان الم�ص��الك البولي��ة، معلمة 

تزيل التهاب بطانة الرحم.

دليل �صحة �ملر�أة

غايل جاك 

�كت�صف �لطب �لتجان�صي

طب �لقرن �حلادي و�لع�صرين

�إعد�د: د. يو�صف �لبدر 

غالف عادي

24 * 17

348 �صفحة

  $8 - $10

لك��م  يوؤك��د  التجان�ص��ي« كت��اب  »الط��ب 
اأن ه��ذا الط��ب لم يع��د في نط��اق الطب 
البدي��ل، ب��ل غ��دا ج��زًءا ال يتج��زاأ من 
نظ��ام العناية ال�ص��حية ال�ص��املة، واأنه 
وحده القادر على اإعادة مفهوم ال�ص��فاء 

اإلى ممار�صة الطب.

�ملعاجلة عن طريق �لوخز بالإبر

د. مي�صال حّتي

غالف عادي

21 * 14

392 �صفحة

  $10 - $12

ف���ي ج�صم  ال��ط��اق��ة  م�����ص��ارات  ي���ح���ّدد 
ب��االإب��ر،  المعالجة  واآل��ي��ة  االإن�����ص��ان، 
ُتظهر  التي  ال�صور  بع�صرات  م�صتعيًنا 
النقاط بو�صوح. وي�صرح مواقع النقاط 
ا ف�صًل عن  ًل وعمليًّ �صرًحا دقيًقا ومف�صّ
بعين في معالجة  الهيكلية والمنطق المَتّ

الخلل العام.

�لطب �لبديل

غ�صان نعمان ماهر 

غالف عادي

24 * 17

380 �صفحة

   $7 - $8

كت��اب الف��ت غن��ي بالر�ص��وم وال�ص��روح 
يتط��رق بدق��ة اإل��ى عالم الط��ب خارج 
عل��ى  �ص��وًءا  يلق��ي  حي��ث  الجامع��ات. 
اأهمية هذا المجال الطبي ومدى تطوره 

في ال�صنوات االأخيرة.

�لعز للرز

108 و�صفات �صهلة و�صريعة للأرز �لأ�صمر

وندي �أ�صكو

غالف عادي

24 * 17

108 �صفحات

 $6

ا�صتعرا�ض لمختلف فوائد االأرز الكامل؛ 
فهو يق��ي االإن�ص��ان م��ن اأمرا���ضٍ فّتاكة، 
المر���ض.  ب��ه  ا�صت�ص��رى  اإذا  ويعالج��ه 
لتح�ص��ير  وطرائ��ق عدي��دة ومتنّوع��ة 
اأطباق �ص��هية من االأرز الكامل وجدواها 

الطبية وال�صحية.

�حلمل و�لعناية بالطفل و�حلليب

يف علم �ملاكروبيوتيك

�إعد�د: د. يو�صف �لبدر 

غالف عادي

24 * 17

254 �صفحة

   $10 - $12

الت��ي  الم�ص��كلت  لمختل��ف  معالج��ة 
تواجهه��ا الحام��ل، بممار�ص��ات طبيعية؛ 
وط��رق للعناي��ة بالطفل من خ��لل نظام 
الماكروبيوتي��ك؛ ورف�ض قاط��ع لمقولة 
اأن حلي��ب البقر غذاء اأ�صا�ص��ي للإن�ص��ان، 
باال�ص��تناد اإل��ى اأبح��اث ووقائ��ع مثبتة. 
كتاب يوّفر للأم وطفلها حياة اآمنة باأقّل 

التكاليف.
ISBN: 978-9953-88-448-6

x

x

x

x

x
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غالف عادي

21 * 14

168 �صفحة

  $6 - $7

الخ��وف  ع��ن  االإق��اع  اإل��ى  دع��وة 
و�شائ��ر  ال�شرط��ان،  م��ن  الاعقان��ي 
اأمرا���ض الع�ش��ر، ومنها اأمرا���ض القلب 
وداء  المر�ش��ي،  والتكّل���ض  التاجي��ة، 
ال�شّك��ري، والتهاب المفا�ش��ل. فالكتاب 
لن�ش��وء  الحقيقي��ة  االأ�شب��اب  يح��ّدد 
معالجت��ه  كيفي��ة  ويبي��ن  مر���ض،  كل 

والوقاية منه.

فول ال�سويا

الغذاء املعجزة!

رميا الب�سارات 

غالف عادي

24 * 17

196 �صفحة

  $6 - $8

عل��ى  كغ��ذاء  ال�شوي��ا  بف��ول  يع��ّرف 
موائدن��ا ودواء الأمرا�شن��ا. كم��ا يوؤم��ن 
ف��ول  فيه��ا  ُي�شتخ��دم  لذي��ذة  و�شف��ات 
اال�ش��ت��خ���دام����ات  وي���ش����رح  ال�شوي��ا 

الدوائ�ي��ة العاجية لهذا الغذاء.

احلقيقة اخلفية الأمرا�ض الع�سر

د. كيي�سي موري�سيتا

قواعد الطبخ املاكروبيوتيكي

جوليا فريّيه

غالف عادي

24 * 17

290 �صفحة

 $12

االأطب��اق  اآالف  اإع��داد  طرائ��ق  في��ه 
ال�شحي��ة وال�شهي��ة، با�شتخ��دام ما يزيد 
على ٣٠٠ و�شف��ة طبخ. والافت في هذا  
الكت��اب اأن جميع اأن��واع االأطعمة الم�شار 
اإليها تمث��ل وقاية اأكيدة م��ن االأمرا�ض، 
وعاًج��ا لمر�ش��ى عج��ز الط��ب الحديث 

عن عاجهم و�شفائهم.

غالف عادي

24 * 17

380 �صفحة

  $7 - $8

ينتم��ي هذا الكت��اب اإلى ب��اب اأ�شا�شي في 
ال�شيدل��ة.  اأي  العرب��ي  الطب��ي  الت��راث 
ويرج��ع بالت�شل�ش��ل الزمن��ي اإل��ى اأطب��اء 
ت�شمي��ة  وت��دل  الع��رب.  ث��م  اليون��ان 
»اأدوي��ة مف��ردة« عل��ى مجم��وع االأدوي��ة 
الم�شتخرج��ة من نبات اأو حيوان اأو مادة 
كيميائي��ة، وتتمي��ز بذل��ك ع��ن االأدوية 

االأخرى المرّكبة.

االعتماد يف االأدوية املفردة

العالج باالأدوية العربية

اأبو جعفر اأحمد بن ابراهيم اجلرار

9 كتب يف علبة واحدة

- دليل �شحة المراأة
- اأ�شرار ال�شباب الدائم

- دليل الماكروبيوتيك اإلى الحياة ال�شعيدة
- مو�شوعة الغذاء الواقي من ال�شرطان

- علم الفرا�شة والت�شخي�ض
- قواعد الطبخ الماكروبيوتيكي

- الحقيقة الخفية الأمرا�ض الع�شر
- المداواة بالع�شائر

- �شحتك بمطبخك

مجموعة مكتبة الماكروبيوتيك

x

x

x

ISBN: 978-9953-88-573-5



طبخمذكرات و�سَير





خ
طب

مرجع باللغات الثالث مع �سور ملّونة و�سرح م�ستفي�ض لكل ما يخطر

يف بال القارئ من ماأكوالت لبنانية ال تدخل اللحوم يف اإعدادها.

كتاب طبخ مميز ب�سكله وم�سمونه الأكرث من 90 اأكلة لبنانية دون حلوم. يتاألف من مقدمة واأربعة ف�سول بقلم نهاد بول�ض غيوم. الف�سل االأول هو عن 

املواد االأولية وتقنيات الطبخ. الف�سل الثاين يحوي حواىل ٣٥ اأكلة من اخل�سر الطازجة. الف�سل الثالث يحوي ٤٢ اأكلة من احلبوب. اأما الف�سل الرابع فيحوي 

حواىل ٣١ اأكلة قائمة على البي�ض واالألبان.

)فرن�سي(

غالف فني مع جاكيت

29 * 21

128 �سفحة

$10 - $12

)�إنكليزي(

غالف فني مع جاكيت

29 * 21

128 �سفحة

$10 - $12

)عربي(

غالف فني مع جاكيت

29 * 21

128 �سفحة

$10 - $12

غالف عادي

19.5 * 13

60 �سفحة

$6 - $7

�أول كت��اب �س��من �سل�س��لة »�س��فرة غي��ر 
خي��ار�ت  يدي��ك  بي��ن  يط��رح  �س��كل«، 
كثي��رة لإعد�د مائدة �لعي��د، ما يجّنبك 
�لحيرة و�لقلق وير�سم �بت�سامات �ل�سكر 
و�لمتن��ان عل��ى وج��وه مدعّوي��ك. م��ن 
�لمو�ئد �لعالمية، ي�ستمّد ما لّذ وطاب من 
�لأطعمة �لتي تر�سي جميع �لأذو�ق، مع 
و�سع لم�سات جديدة ومفاجئة على فّني 

�لطبخ وتقديم �لطعام. 

مائدتك... يف االأعياد

ISBN: 978-9953-88-009-9

من اإيطاليا... اإىل مائدتك

ISBN: 978-9953-88-019-8

غالف عادي

19.5 * 13

60 �سفحة

$5 - $7

لئ��ا تفّك��ري كثي��ًر� فتاأخ��ذك �لحي��رة، 
بفرٍح و�طمئنان قّلبي �ل�سفحات، �ختاري 
كل يوم وجبة �ليوم من �أطعمة �إيطالية ل 
تق��اوم، تجمع �أفر�د �أ�س��رتك على مذ�قها 
�لأّخاذ مهم��ا تفاوتت �أذو�قهم، وتفاجىء 
وجب��ات  �ل�س��هية.  بر�ئحته��ا  زو�رك 
عديدة متنّوعة �س��ّحية �س��هلة �لتح�س��ير 
وقليلة �لتكاليف ن�س��عها بين يديك لن�سع 

�لبت�سامة على �ل�سفاه كافة.

وم ُنهاد ُبول�ض - ِغيُّ

ال�سيف زارميك حالجيان

xxx

x x



خ
طب

Traditional Greek Cooking
جورج موديوتي�ض

غالف فني مع جاكيت

25 * 17.5

238 �سفحة

 $15

عل��ى  يزي��د  م��ا  �لكت��اب  ه��ذ�  يح��وي 
�ل�٢٠٠ و�س��فة كان ق��د جمعها �لموؤلف 
�س��نة.  �أربعي��ن  و�ختبره��ا عل��ى م��دى 
ه��ذ�  يج��ذب  �لمتنوع��ة،  بف�س��وله 
و�أح��ب  �ليون��ان  ز�ر  م��ن  كل  �لكت��اب 
طع��ام �لبح��ر �لمتو�س��ط، ففي��ه كل م��ا 
يخت���ص بالفاكهة �ليوناني��ة و�لأجبان 

و�لأع�ساب و�لبهار�ت، كذلك �لنبيذ.

 Flavours of Madras
A South Indian Cookbook

راين كينغمان

غالف فني مع جاكيت

27 * 21

160 �سفحة

$17

�لطه��و  و�س��فات  �لكت��اب  ه��ذ�  يجم��ع 
�إ�س��افة  ويح��وي  �لممي��زة،  �لهندي��ة 
�إلى ف�س��ل �لخ�س��ر، ف�س��وًل تعالج طهو 
�ل�س��مك وثم��ار �لبح��ر و�أطب��اق �للحم 

و�ل�سل�سات و�لحلويات على �أنو�عها. 

Mezze
روزاموند مان

غالف فني مع جاكيت

26 * 21

162 �سفحة

$17.5

�ألّذ �لو�سفات �لتركية و�ليونانية.

Traditional Arabic Cooking
مرييام الها�سمي

غالف فني مع جاكيت

26 * 21

200 �سفحة

$26

للم��اآكل  �س��مولية  �لأكث��ر  �لكت��اب  �إن��ه 
�لعربي��ة �لتقليدي��ة باللغ��ة �لإنكليزية. 
ل تكم��ن �أهميت��ه ف��ي تنوع��ه فق��ط، بل 
في ف�س��ح �لمجال �أمام �لعرب للتعرف �إلى 
ماآكل بع�س��هم وم��دى تقاربه��ا وتباعدها، 
و�أمام �لأجان��ب للتعرف �إلى غنى �لمطبخ 

�لعربي.

غالف فني مع جاكيت

29 * 21

344 �سفحة

$25

مو�س��وعة ماآكل ذ�ت �إخر�ج فريد و�س��ور 
جميل��ة ومعب��رة. تمت��از ع��ن غيرها من 
كت��ب �لطب��خ بتل��ك �لوجب��ات �لجديدة 
�لت��ي ل��م ترد في كت��اب �آخر، بالإ�س��افة 
لكيفي��ة  و�ل�س��هل  �لو��س��ح  �لن���ص  �إل��ى 
�لتح�س��ير. مم��ا يجع��ل هذه �لمو�س��وعة 

متعة لربة �لمنزل في مطبخها.

ما لَذّ وطاب

تاأليف: جمعية املوا�ساة 

ISBN: 978-9953-88-564-3



خ
طب

لبناين... بب�ساطة

ال�سيف اإنعام عطا اهلل

Sahtaine - سحتني�

رانيا نور الدين فّواز

ISBN: 978-9953-88-077-8ISBN: 978-9953-88-759-3

غالف فني مع جاكيت 

24.5 * 19

240 �سفحة

$20

�إنع��ام عطا �هلل تعّرفن��ا بالطعم �لمميز 
با�س��تعمالها  �للبنان��ي،  �لمطب��خ  له��ذ� 
ع��ة.  ومتنِوّ و�س��هية  غني��ة  محتوي��ات 
�لبه��ار�ت  �إل��ى  بلجوئه��ا  ��ا  وخ�سو�سً
ه��ذ�  م��ن  تجع��ل  �لت��ي  و�لأع�س��اب 
�لمطب��خ ينبوًع��ا م��ن �ل�س��حة و�لغذ�ء 

و�ل�ستمتاع.

غالف فني 

28 * 21

380 �سفحة

$23 - $25

و�لعالمي��ة  �للبناني��ة  �لو�س��فات  �أ�س��هر 
ه��ذ�  ف��ي  تجده��ا  و�ألّذه��ا  �لمتنوع��ة 
�لكت��اب باللغتي��ن �لعربي��ة و�لإنكليزية 
مع �إر�س��اد�ت مهمة لمطبٍخ �س��حي وطبٍخ 

�سهل و�سريع.

من كتب الطبخ االأكرث مبيًعا يف بريطانيا، 

�سهدت بروعته اأهم ال�سحف العاملية!

x





علوممذكرات و�سَير





م
و
عل

ISBN: 978-9953-88-260-4

غالف عادي

١٧ * ٢٤

١٢8 �صفحة

   $8 - $١١

اأّول كت��اب بالعربّية يتوّج��ه الى القارئ 
الختب��ار  العمرّي��ة  فئات��ه  بمختل��ف 
ال��ى  ُم�ستن��ًدا  لدي��ه،  ال��ذكاء  قيا���س 
المعايي��ر المّتبع��ة عالمًي��ا وموائًم��ا مع 
بيئ��ة االإن�س��ان العربّي وثقافت��ه وفكره 

ومعتقداته. 

القدرة العقلية

درجة الذكاء - حا�سل الذكاء

حول نظرية الن�سبية

روؤية ريا�سية

غالف عادي

١٧ * ٢٤

9٢ �صفحة

   $8 - $١١

عل��ى  اإ�س��اءة  مح��اور:  يت�سّم��ن ثالث��ة 
عالم الريا�سي��ات اآين�ستاين وا�ستعرا�س 
الأه��م المحط��ات ف��ي حيات��ه المفعم��ة 
لنظرّي��ة  مب�ّس��ط  �س��رح  بالغراب��ة؛ 
الن�سبّي��ة الت��ي اأده�س��ت العال��م وقلب��ت 
ة  مفاهيم��ه العلمّية راأ�ًسا على عقب؛ ق�سّ
طريفة م��ن الخيال العلمي اأّلفها الكاتب 

الختبار �سّحة نظرّية الن�سبّية.  ISBN: 978-9953-88-261-1

رفع الكفاءة الإنتاجية للموؤ�س�سة املدر�سية

ISBN: 978-9953-88-153-9

غالف عادي

١٧ * ٢٤

٢60 �صفحة

  $٧ - $8

كت��اب يهدف اإلى بن��اء موؤ�س�سات تربوية 
تدار فيها االأمور باأ�سلوب الغد؛ يرّكز على 
التقوي��م الذات��ي والتطوي��ر واالإ�س��الح 
والتجديد الذاتي للموؤ�س�سة المدر�سية. 
وبات هذا الكتاب، اإزاء التطور الح�ساري 
المت�سارع، حاجة ملّحة لكل العاملين في 

الحقل التربوي.

 الإ�سالحات الرتبوية

ملواجهة متطلبات الع�سر وحتديات امل�ستقبل

غالف عادي

١٧ * ٢٤

٢5٢ �صفحة

  $٧ - $8

م�ساهم��ة متكامل��ة ف��ي تطوي��ر العملية 
التربوية ومناهجه��ا. ا�ستعرا�س للمادة 
الوثائ��ق  تحلي��ل  عل��ى  بن��اًء  العلمي��ة 
العالمي��ة،  والموؤتم��رات  والدرا�س��ات 
ب�س��اأن االإ�سالحات التربوي��ة لمواجهة 

متطّلبات القرن الحادي والع�سرين.

نزار النا�سح

د. اإبراهيم يو�سف العبداهلل

د. نخلة وهبة

غالف عادي

١٧ * ٢٤

١3٢ �صفحة

 $6

يخّل���س البح��ث الترب��وي م��ن �سوائ��ب 
ال�سكلي��ة الخالية، التي تحول االأبحاث 
المطبوعة اإلى اأكدا�س من الورق مرمية 
ف��ي الم�ستودع��ات. ويح��ّذر الباحثي��ن 
الدخالء م��ن اأن «اأبحاثه��م» تف�سي اإلى 
قمع التجديد، وكب��ح التطوير، وتعقيم 

الم�ستقبل وتحويل البحث اإلى مهزلة.

كي ل يتحول البحث الرتبوي اإىل مهزلة

اأ�س�س البحث الرتبوي واأ�سوله

ISBN: 978-9953-88-329-8

غالف عادي

١٧ * ٢٤

٢3٢ �صفحة

 $٧

م��ا الج��دوى المتوقعة م��ن هذا الكت��اب؟ وما 
م��دى �سح��ة ادعاءات��ه ع��ن خل��ّو ال�ساح��ة 
التربوي��ة م��ن االأ�سئل��ة؟ لقد ه��دف الباحث 
التربوي المعروف د. نخلة وهبة اإلى تحرير 
ال�س��وؤال م��ن اقتران��ه ال�سرم��دي بالج��واب، 
اأي تحري��ره م��ن المح��ّددات البيداغوجي��ة 
ف��ي  العاملي��ن  ح��ّث  واإل��ى  علي��ه؛  المطبق��ة 
المي��دان التربوي على ط��رح اأ�سئلة لم ياألف 

معظمنا طرحها من قبل. ISBN: 978-9953-88-203-1

رعب ال�سوؤال واأزمة الفكر الرتبوي

اأنا اأ�ساأل.. اإًذا.. اأنا اأفّكر

x

x

x

x



م
و
عل

غالف عادي

١٤ * ٢١

٢0٤ �صفحات

   $6 - $8

والدار�سي��ن  العاملي��ن  اإل��ى  يتوّج��ه 
والمدّر�سي��ن ف��ي الحق��ل االإعالمي وال 
م��ا لديه��م  التلفزيون��ي لير�ّس��خ  �سيم��ا 
م��ن معلوم��ات ويطّورها ويك�سبه��ا عمًقا 
وخبرة، ويزّودهم بم��ا يكون قد فاتهم 
من تفا�سيل، معتمًدا مبداأ تبعية الن�س 
لل�س��ورة، لي�س��ّكل ث��ورة عل��ى روؤي��ة كل 
العاملي��ن في هذا الحق��ل، ممن يتبعون 

ال�سورة للن�س.

د. عبد اللطيف معاليقي 

درا�سة الت�سرفات عند احليوان

مدخل اإىل �سيكولوجية احليوان

غالف عادي

١٧ * ٢٤

٢8٢ �صفحة

$8

عالم��ه  يع��رف  اأن  االإن�س��ان  ا�ستط��اع 
الداخل��ي معرف��ة مبا�س��رة م��ن خ��الل 
غي��ر  ومعرف��ة  العال��م،  به��ذا  ات�سال��ه 
فكي��ف  �سلوك��ه.  خ��الل  م��ن  مبا�س��رة 
الحي��وان  عال��م  يع��رف  اأن  ا�ستط��اع 
الداخلي، اأي »َنف�َس« الحيوان، من خالل 

�سلوكه اأو ت�سرفاته؟

املراهقة

اأزمة هوية اأم اأزمة ح�سارة؟

غالف عادي

١٧ * ٢٤

٢٢٢ �صفحة

 $8

يقوم اأ�ست��اذ علم النف�س د. عبد اللطيف 
اأدق  م��ن  مو�س��وع  بمعالج��ة  معاليق��ي، 
الموا�سيع ويح��اول اأن يجيب عن اأ�سعب 
االأ�سئل��ة ف��ي مو�س��وع ح�سا���س تتمف�سل 
داخله االأبعاد النف�سية والفيزيولوجية 

واالجتماعية للمراهقة.

ISBN: 978-9953-88-010-5

الكتابة لل�سورة

د. ا�سماعيل الأمين

ISBN: 978-9953-88-223-9

غالف عادي

١٤ * ٢١

٢3٢ �صفحة

  $8 - $١0

كت��اب ال مثي��ل ل��ه ف��ي العال��م العرب��ي، 
ك��ي  تعرف��ه  اأن  ينبغ��ي  م��ا  كل  يعلم��ك 

تتمكن من كتابة خبر تلفزيونٍي.

كيف تكتب خرًبا تلفزيونًيا

ISBN: 978-9953-88-842-2

غالف عادي

١٤ * ٢١

٢٢8 �صفحة

  $8 - $١3

يقول نقاد غربّيون اإّن كتابة االأخبار التلفزيونية 
ه��ي �ِسعرحقيقي. لنقل اإّنها نوع من ال�سعر. اإّنها فّن 
التعبي��ر ع��ن االأكث��ر الممكن م��ن الوقائ��ع باالأقّل 
الممك��ن م��ن ال��كالم. ف��ّن اإحال��ة االأكث��ر تعقي��دًا 
��ر لالإعالمي مناهج  اإلى االأكث��ر ب�ساطة. كتاب يوفِّ

االنت�سار و�سبل الفاعلية والنجاح.

التلفزة املعا�سرة

�سلطة رابعة اأم �سلطة مربعة

ر لالإعالمي مناهج   كتاب يوفِّ

النت�سار و�سبل الفاعلية والنجاح

x

x

x



م
و
عل

غالف عادي

١٧ * ٢٤

٢30 �صفحة

   $٧ - $8

اأ�سئل��ة  ع��ن  االآف��اق  منفتح��ة  اأجوب��ة 
يواجهه��ا الجغرافيون عل��ى الم�ستويات 
كاّف��ة: ما ه��ي الجغرافيا؟ م��ا ميادينها 
هويته��ا  م��ا  واأهدافه��ا؟  ومناهجه��ا 
فيه��ا  ا�ستفحل��ت  وكي��ف  االأكاديمي��ة 
االأزمات؟ وكي��ف ال�سبيل اإلى تجاوزها؟ 
م��ا ج��دوى الجغرافي��ا وم��ا جديده��ا؟ 

وكيف نحّدد اإنتاجنا فيها؟ 

غالف عادي

١٧ * ٢٤

١8٤ �صفحة

  $9 - $١١

ويف��ّكك  المناخي��ة  الق�سي��ة  يحّل��ل  كت��اب 
باالإ�سكالي��ات  ويحي��ط  معادلته��ا، 
الجيو�سيا�سي��ة التي تطرحه��ا. ويك�سف عّما 
الت��ي  الدوري��ة  االجتماع��ات  خ��الل  ي��دور 
تعقدها ال��ُدول ال�سناعي��ة المنتجة الإيجاد 
حلٍّ للحّد من تفاقم الم�سكلة، وكيف اأن دولة 
ما تح�سر االجتماعات وت�سترك في النقا�س 
الإيج��اد الحّل، ولكنها ف��ي النهاية تمتنع عن 
توقي��ع االتفاقّي��ات الأنه��ا ال تري��د الحّد من 

ن�ساطها ال�سناعي.

نقد الفكر الوطني

�سروط حتقق الأوطان يف جغرافيا العامل

ISBN: 978-9953-88-078-5

غالف عادي

١٧ * ٢٤

١8٤ �صفحة

   $١0 - $١١

��ق  اأخ��رج الجغرافي��ا م��ن اإطاره��ا ال�سيِّ
بها من حياتنا اليومية  واالأكاديمي وقَرّ
من خالل الروابط الت��ي ا�ستنبطها بين 
م��ا يقع م��ن اأح��داث وح��وادث �سيا�سية 
وع�سكري��ة  واجتماعي��ة  واقت�سادي��ة 

وبين المفاهيم الجغرافية ال�سائدة.

ISBN: 978-9953-88-634-3

التغّي املناخي

الحرتار العاملي ودوره يف النزاع الدويل

اجليوبوليتيكا

ق�سايا الهوية والإنتماء

ISBN: 978-9953-88-531-5

غالف عادي

١٧ * ٢٤

٢3٢ �صفحة

   $8 - $١0

يتوّجه الكتاب اإل��ى قارئ يمالأه الف�سول 
وم��ا يج��ري  م��ن قب��ل  م��ا ج��رى  لفه��م 
االآن م��ن �سراع��ات وح��روب وتحالف��ات 
ت�س��كل  �سي��اق  ف��ي  ق��وى؛  وتوازن��ات 
الهويات واالنتماءات الخا�سة باالأمكنة 
واالأرا�س��ي. كل ذل��ك من خ��الل العالقة 
وال�سيا�س��ة،  الجغرافي��ا  بي��ن  الجدلي��ة 
ومن خالل اأهمية االأر�س لالإن�سان كفرد، 

ولالإن�سان كمجموعة ودولة.

اجلغرافيا على املحك

مناهجها، هويتها، جديدها، اأزماتها و�سبل جتاوزها

د. معين حّداد

غالف عادي

١٧ * ٢٤

١٧6 �صفحة

 $6

ال�سرق الأو�سط

درا�سة جيوبوليتيكية

x

x

x

x



م
و
عل

غالف عادي

١٧ * ٢٤

٢٤8 �صفحة

   $6 - $8

مكتئًبا كنت اأم على و�سك االكتئاب، �سوف 
تج��د ف��ي هذا الكت��اب اأهّم م��ا ي�ساعدك 
عل��ى تخّط��ي العوائ��ق والعراقي��ل الت��ي 
تعتر�س��ك في حيات��ك اليومي��ة. َمن منا 
ي��ا ت��رى لم يع��رف االكتئ��اب يوًم��ا، ومن 
منا لم يتم��َنّ قط اإيجاد ال��دواء ال�سافي 

لكّل داء؟

غالف عادي

١٧ * ٢٤

١5٢ �صفحة

   $8 - $١0

ي�س��ع »الو�سوا���س« ف��ي دائ��رة ال�سوء: 
وه��و الت��ردد والتدقي��ق المبال��غ في��ه 
اإ�ساف��ة اإلى ما نرف�سه م��ن االأفكار التي 
تراودنا، الرتباطها بم�ساهد موؤلمة لنا. 
كت��اٌب ينقل، وللمرة االأولى، من مخزون 
عل��م النف���س اإلى الق��ارئ مبا�س��رة دون 

و�سيط اأخ�سائي.

غالف عادي

١٧ * ٢٤

١6٤ �صفحة

    $6 - $8

كتاٌب �سامن للثبات والتما�سك وال�سالبة 
ف��ي مواجهة �سر�سة مع م�س��كالت الع�سر 
واأزمات��ه. و�س��ع ليك��ون بدي��اًل اإل��ى حٍدّ 
النف�سي��ة  العي��ادات  ارتي��اد  ع��ن  م��ا 
ومرجًع��ا طبًي��ا للعاملين ف��ي حقل الطب 
النف�س��ي لوف��رة معلومات��ه وحداثته�����ا 

وف���اعليته�����ا التطبيقية.

كيف توؤكد ذاتك؟

ISBN: 978-9953-88-031-0

الو�سوا�س

كيف نواجه الكتئاب اجتاهات معا�سرة يف العالج النف�سي

ISBN: 978-9953-88-548-3

غالف عادي

١٧ * ٢٤

٢٧٢ �صفحة

$8

يعك��ر  �س��يء  النف�سي��ة  اال�سطراب��ات 
ه��ذه  وع��الج  واالأ�س��رة.  الف��رد  حي��اة 
اال�سطراب��ات، ف��ي زم��ن تكاث��رت فيه، 
اأعرا���س  ه��ي  م��ا  ُملًح��ا.  مطلًب��ا  ب��ات 
اال�سطراب��ات، ما ه��ي اتجاهات  العالج 

المعا�سرة؟

ISBN: 978-9953-88-005-1

التوّحد

غالف عادي

١٧ * ٢٤

3١6 �صفحة

    $١0 - $١3

ه��ل نع��رف اأطف��ااًل يعان��ون التوّحد؟ ه��ل نلتقيهم 
ُهن��ا وهن��اك وهم ُيقدم��ون على ت�سّرف��ات غريبة 
مريب��ة، وال نع��رف بم��ا ه��م م�سابون؟؟ كت��اٌب من 
الكت��ب العربية القليلة بل النادرة التي تبحث في 
د ل��دى االأطفال رغم اأن ل��ه ح�سوًرا  مر���س التوُحّ
ف��ي  ح�س��وره  ي��وازي  العربي��ة  المجتمع��ات  ف��ي 

المجتمعات االأجنبية.
ISBN: 978-9953-88-221-5

ار د. كري�ستين ن�سّ

x

x

x

x



م
و
عل

غالف عادي

١٧ * ٢٤

٢٤٤ �صفحة

 $١0 - $١٢

ف��ي  نوعه��ا  م��ن  ميداني��ة  درا�س��ة  اأول 
لبن��ان: ترّك��ز عل��ى اكت�س��اف م��ا يملكه 
طلب��ة المدر�س��ة الثانوي��ة م��ن مع��ارف 
ومهارات ومواقف من جهة، وعلى تحليل 
ه��ذا الواق��ع، واقتراح بع���س التو�سيات 
لتح�سينه، من جهة ثانية. كما اأنها تفيد 
ف��ي مج��ال مراجع��ة المناه��ج اللبنانية 

الحديثة وتقويمها. 

غالف عادي

١٧ * ٢٤

96 �صفحة

 $5 - $6

اأن  يمك��ن  م��ا  عل��ى  واأمثل��ة  مقترح��ات 
يقوم به االأب��وان لتطوير اإدراك الطفل 
وفهمه، ودعم خبراته اللغوية، وتعزيز 
مهارات��ه المختلف��ة، با�ستخ��دام كّل م��ا 

يحيط بالطفل.

ISBN: 978-9953-88-443-1

فعالية املدر�سة يف الرتبية املواطنية 

درا�سة ميدانّية

د. منر فريحة

املراأة العاملة يف لبنان

نتائج ميدانّية وحتليلّية

د. جاك قباجني و د. اأ�سعد الأتات

غالف عادي

١٧ * ٢٤

٤50 �صفحة

  $١5 - $٢0

كتاب �سو�سيولوجي مع��ّزز باالإح�سائيات 
الن�س��اء  مو�س��وع  يتن��اول  الميداني��ة، 
متمي��زة،  اجتماعي��ة  ككتل��ة  العام��الت 
ينطل��ق انطالًق��ا علمًي��ا موثًق��ا فيح��دد 
م�سطلحه، ويتاب��ع مو�سوعه على هديه، 

وُيظهر خ�سو�سيات المراأة العاملة.

التعليم من املهد

ال�ستفادة من وقت لعب الطفل يف التعليم غي املبا�سر

فتحية حممود �سّديق

الزواج املدين

بني الإ�سالم وامل�سيحية

ال�سيخ حممد علي احلاج العاملي 

ISBN: 978-9953-88-068-6

غالف عادي

١٧ * ٢٤

3٢8 �صفحة

 $8 - $١0

م��ن  عوا�س��ف  يثي��ُر  مو�سوًع��ا  يتبن��ى 
الجدل بي��ن رف�ٍس مطلق وقب��ول �سديد 
اأو قب��ول خج��ول، الأنه ال�سغ��ل ال�ساغل 
لالأجي��ال منذ اأول اآدم وح��واء اإلى اآخر 
ا في االقتران  رجل وامراأة يفّكران جديًّ
الخو���س  ب��اأن  ناهي��ك  اأ�س��رة..  وبن��اء 
في��ه داخ��ل بع���س المجتمعات يع��ّد من 

المحّرمات..

غالف عادي

١٧ * ٢٤

٢08 �صفحات

 $8 - $١0

و�سع ه��ذا الكتاب يده عل��ى مكمن الداء 
المتمّث��ل ب�سراع مرير وطويل االأمد بين 
النظ��رة الالهوتية والنظ��رة االإن�سانية 
للحي��اة، كم��ا اأ�س��ار اإل��ى نق��اط الخالف 
الجوهري��ة بينهما. كتاٌب يعنينا جميًعا، 
يحّر�س ف��ي دواخلنا المنطق والوجدان 

مًعا، وي�ستفّزنا اأحياًنا... 

ISBN: 978-9953-88-012-9

العامل العربي

التحول الثقايف الجتماعي

بول�س اخلوري

غالف عادي

١٧ * ٢٤

١١٢ �صفحة

 $6

الديموغراف��ي  الو�س��ع  تط��ّور  يعال��ج 
بلبن��ان. يت�سّم��ن تط��ّور حج��م ال�س��كان 
المقيمين ونمّوهم، وظاهَرتي الخ�سوبة 
والوف��اة، والهج��رة الخارجية وتركيب 
ال�س��كان والت��وّزع الجغراف��ي والهج��رة 

الداخلية والتهجير.

الو�سع ال�سكاين يف لبنان

د. حال نوفل رزق اهلل

x

x

x

x

x



م
و
عل

غالف عادي

١٧ * ٢٤

٢80 �صفحة

  $8 - $١0

يط��رح الك��ات��ب هن�����ا ويوّث�����ق وي�س�رح 
كله��ا.  العل��وم  ف��ي  البح��ث  اإ�سكالي��ات 
نقدي��ة  تاأويلي��ة  مراجع��ة  ويراج��ع، 
البح��ث  نم��اذج  م�ستفي�س��ة،  متكامل��ة 
االإر�سادي��ة االأ�سا�سي��ة الكب��رى، ويبّي��ن 
من�ساأه��ا، وطبيع��ة النزاع��ات الحديث��ة 
القائمة بينها وحولها، وال �سيما في اإطار 

ما بعد الحداثة.

غالف عادي

١٧ * ٢٤

٢8٤ �صفحة

  $8 - $١0

بالتنمي��ة،  التربي��ة  عالق��ة  يناق���س 
ويح��اول طرح نم��وذج يو�س��ح اأبعاد هذه 
ز عل��ى اأهمية  العالق��ة وطبيعته��ا، ويركِّ
الب�س��ري  الم��ورد  باعتب��اره  االإن�س��ان 
جه��ود  نج��اح  ف��ي  الحا�س��م  والعام��ل 

التنمية.

غالف عادي

١٧ * ٢٤

٢٧٢ �صفحة

  $٧ - $ 8

درا�سة نظري��ة وتطبيقية حول مفهوم 
خ��الل  م��ن  االجتماع��ي  الالتجان���س 
تلق��ي  المدر�س��ي.  والتعلي��م  التعل��م 
�س��وًءا عل��ى ه��ذه الم�ساأل��ة وتنت�سله��ا 
لت�سعه��ا  والتجري��د،  العمومي��ات  م��ن 
في مج��ال البح��ث االأكاديم��ي الموثق، 
المنطلق م��ن فر�سي��ات، والمتو�سل اإلى 

ISBN: 978-9953-88-508-7نتائج.

البحث »العلمي« بنماذجه الأ�سا�سية

مقدمة املقّدمات للبحوث الرتبوية والجتماعية

اأ. د. اأحمد ال�سيداوي

ISBN: 978-9953-88-517-9

الرتبية والتنمية والنه�سة

د. عبد العزيز حممد احلر

طرائق ومنهجية البحث يف علم النف�س

د. فاروق جمذوب

ISBN: 978-9953-88-522-3

غالف عادي

١٧ * ٢٤

٤٢8 �صفحة

  $9 - $١0

ي�س��رح طرائ��ق البح��ث االأ�سا�سي��ة ف��ي 
التقني��ة  وه��ي:  ال�سلوكي��ة،  العل��وم 
ف��ي  الظواه��ر  مالحظ��ة  التجريبي��ة، 
الحال��ة،  درا�س��ة  الطبيع��ي،  �سياقه��ا 
الترابطي��ة  االأبح��اث  المقاب��الت، 
التحالي��ل  اال�ستق�س��اء،  والتفا�سلي��ة، 

االإح�سائية. 

الالجتان�س الجتماعي

�سو�سيولوجيا الفر�س الدرا�سية يف العامل العربي

د. عدنان الأمني

تعريب التعليم وتعلُّم اللغات الأجنبية

مدخل اإىل نه�سة الوطن

د. نزار الزين

غالف عادي

١٧ * ٢٤

3٢6 �صفحة

  $8 - $١0

لبن��ان  ف��ي  التدري���س،  تعري��ب  ي�س��كل 
و�س��واه م��ن االأقط��ار العربي��ة، ق�سي��ة 
تثير النقا���س، اإال اأنه��ا ترتبط بتكوين 
مواطنيت��ه،  وبن��اء  التلمي��ذ  �سخ�سي��ة 
ت�س��ع  مو�سوعي��ة  درا�س��ة  وت�ستح��ق 
النق��اط عل��ى الح��روف. وهذا م��ا فعله 

الموؤلف في هذا الكتاب الموّثق.

علم النف�س والعوملة

روؤى م�ستقبلية يف الرتبية والتنمية

د. م�سطفى حجازي

غالف عادي

١٧ * ٢٤

٢08 �صفحات

  $8 - $١0

يمث��ل الكت��اب مجموع��ة م��ن ال��روؤى في 
التربية والتن�سئة والتنمية المجتمعية. 
توّجهه��ا  جميعه��ا  ال��روؤى  ه��ذه  يرب��ط 
االهتم��ام  يربطه��ا  كم��ا  الم�ستقبل��ي. 
باإعداد ال�سخ�سية الق��ادرة على التعامل 
مع تحديات العولم��ة واأخطارها، و�سواًل 
اإل��ى اإط��الق طاق��ات النماء الت��ي يمكنها 

وحدها اأن ت�سنع الم�ستقبل.

x

x

x

x

x

x



م
و
عل

غالف عادي

١٧ * ٢٤

٢68 �صفحة 

  $٢$ -١٢0

نم��اذج  �أغ��رب  ي�س��تعر�ض  كت��اب 
�ل�س��رف  وجر�ئ��م  �الغت�س��ابات 
��د مفه��وم �ل�س��رف ف���ي  �لمقابل��ة! ويفنِّ
�ل�س��رق و�لغ��رب، ويدخ��ل ف���ي حمل��ة 
بل ح��رب طاحن��ة �إعالمية وق�س��ائية 
للحد من جر�ئم �ل�س��رف و�إنز�ل �أق�سى 

�لعقوبات بمرتكبيها.

غالف عادي

١٤ * ٢١

96 �صفحة

  $٤$  - ٢

كل �أن��و�ع �لخ��وف يت�س��ّدى له��ا �لكتاب، 
�لعو�م��ل  وف��ي  �أ�س��بابها  ف��ي  يبح��ث 
�لت��ي تنميه��ا ويرجع به��ا �إل��ى �لور�ثة 
و�لتربية و�لبيئة �الجتماعية و�لحالة 
م��ن  قلي��ل  و�لنف�س��ية.  �القت�س��ادية 
�لج��ر�أة لقر�ءة ه��ذ� �لكتاب. فهو يدفع 
بمقارب��ة طبي��ة ل��كل ح��االت �لخ��وف 
ويطرح �أف��كاًر� مقنعة لرفع �لمعنويات. 
ويق��دم و�س��ائل �س��تى للع��الج وال �س��يما 

و�سفات �ال�سترخاء.

كيف نواجه اخلوف؟

دخول عليه وك�شف خفاياه

م. ك. غوبتا

ISBN: 978-9953-88-027-3

اأ�شرار دوام العالقات

اإميانويل دي بوي�شون

ISBN: 978-9953-88-066-2

غالف عادي

١٤ * ٢١

380 �صفحة

  $9 - $١٢

�أ�س��حيح �أن �لحب بين �لزوجين ال يدوم 
ف��ي �أح�س��ن حاالت��ه �إال ث��الث �س��نو�ت؟ 
وه��ل يتح��ّول �لجم��ر رم��اًد� ف��ي نهاي��ة 
ه��ذه �لمرحل��ة، �أم �أن ف��ي �الأمر �أ�س��ر�ًر� 
�لمتزوجي��ن؟  م��ن  �لكثي��ر  يك�س��فها  ل��م 
باالأم��ر  عالق��ة  وخفاي��اه  للج�س��د  ه��ل 
�أم للم��وروث �لثقاف��ي؟ مقارب��ة للحي��اة 
�لزوجية بتفا�س��يلها �ليومية وعناوينها 

�الأ�سا�سية.

اجلرمية با�شم ال�شرف

رنا احل�شيني

ISBN: 978-9953-88-559-9

غالف عادي

١٤ * ٢١

١5٢ �صفحة

$6

�أ�ساب  �أخطر جرح  يده على  ي�سع  كتاب 
�لتطّور  بفعل  �لحديثة  �لح�سارة  ج�سد 
�لمجتمعات،  تكن  ل��م  �ل��ذي  �لمفاجئ 
له.  م��ه��ّي��اأة  منها،  �لعربية  �سيما  وال 
و�الجتماعية  �لثقافية  �لهوة  ويك�سف 
�لحا�سلة،  و�ل��م��ال��ي��ة  و�الق��ت�����س��ادي��ة 
ويدعو �إلى ردمها م�سيًئا على �ل�سبل وفق 

�الإمكانات �لمتاحة.
ISBN: 978-9984-03-925-9

احلوكمة والإدارة الر�شيدة

اأداة الإ�شالح واإدارة التطوير يف املنطقة العربية

د. عبد اهلل عبد الكرمي عبد اهلل

غالف عادي

١٧ * ٢٤

٢60 �صفحة

  $١0 - $١٢

ه��ذ� م��ا يعالج��ه �لكت��اب ف��ي مقارب��ة 
تالم���ض في و�س��وحها وجر�أتها ما نفّكر 
ب��ه كمو�طنين ح��ول �لحك��م و�لتنمية 
ف��ي بالدن��ا. و�إن تناُول �لكت��اب للحالة 
�للبناني��ة يقع في خان��ة تقديم نموذج 
ع��ن وط��ن تتوّفر في��ه مقّوم��ات لتنمية 

م�ستد�مة وحكم ر�سيد.
ISBN: 978-9953-88-633-6

مثّلث النه�شة

التنمية والرتبية واحُلكم ال�شالح

نادين الفرجني

ال�شمات ال�شوتية املميزة يف اخلطاب ال�شعري 

درا�شة تطبيقية يف علم اللغة احلديث

اأ. د. نوزاد ح�شن اأحمد خو�شناو

غالف عادي

١٧ * ٢٤

١8٤ �صفحة

$١٧

�إن �لخط��اب �ل�س��عري ه��و ن�س��اط عقلي 
ووجد�ن��ي، الأن��ه مقت��رن باالإيق��اع فاإنه 
�ل�س��وتية  �ل�س��مات  �إيق��اع  م��ع  يتو��س��ج 
�النفع��االت  ع��ن  للك�س��ف  �لممي��زة 
�ل�س��مات،  تل��ك  ف��ي  �لثاوي��ة  �لنف�س��ية 
و�لوق��وف عن��د �لقي��م �لجمالي��ة �لت��ي 
يح��اول �لكت��اب ��س��تنطاقها م��ن خ��الل 
�الرتيا�ض من معطيات �لعلوم، و�النتهال 

من �لمعين �ل�سافي للخطاب �ل�سعري. ISBN: 978-9953-88-736-4

x

x

x

x



م
و
غالف عاديعل

١٧ * ٢٤

٢١٢ �صفحة

  $8 - $١0

الترب��وي  ال��دور  لتو�سي��ح  محاول��ة 
المخت���س في دعم وتطوير م�سروع دمج 
المعّوقين م��ع �سواهم، لي�ساهموا بالقدر 
نف�سه في اإنماء المجتم��ع، �سمن درا�سة 
ميداني��ة ل�سيكولوجية الطف��ل المعّوق 
ومقارنت��ه بالطف��ل الع��ادي، م��ع عر�س 
الأه��م االأ�س���س الالزمة لتحقي��ق تربية 

�سليمة في المجتمع الحديث.

دمج ذوي احلاجات اخلا�سة وفئة ال�سعوبات التعلُّمية

رانا بو عجرم

اأبناء الطوائف

اإ�سكالية التعليم الديني

علي خليفة

ISBN: 978-9953-88-056-3

غالف عادي

١٤ * ٢١

96 �صفحة

  $5 - $6

كتاٌب يبحث ف��ي مو�سوع �سائك وح�سا�س 
لم يج��روؤ اأحٌد من قبل عل��ى البحث فيه 
وكاأنه من المحّرمات! فهو ي�سير اإلى مدى 
تاأثي��ر التعليم الدين��ي بحالته الراهنة 
في اأبنائنا الطلبة، ودفعهم اإلى الت�سرذم 
واالنغ��الق وخل��ق المزي��د م��ن التف��اوت 
واالخت��الف. اإن��ه دعوة ملّح��ة اإلى بناء 

اإن�ساٍن لبناء وطن!

اأفكر اإذن: اأنا كمبيوتر

عادل فاخوري

اجلرائم املالية يف الف�ساء الإلكرتوين

د. خ�سر دّرة

غالف عادي

١٧ * ٢٤

5٢0 �صفحة

  $١5 - $١8

الت��ي  االأف��كار  كل  ف��ي  يخو���س  كت��اب 
تراودن��ا من��ذ الطفول��ة وحت��ى نهاي��ة 
العم��ر. اأف��كار ف��ي الم�سم��وح والممنوع 
ف��ي الخل��ق وم��ا وراءه.. ف��ي الظواه��ر 
نفهمه��ا،  وال  نعي�سه��ا  الت��ي  الحياتي��ة 
والم�سادف��ات  الخارق��ة  والظواه��ر 
الم�ستحيلة. كتاب يقول كل �سيء دفعة 

واحدة.

غالف عادي

١٧ * ٢٤

٢80 �صفحة

  $١0 - $١٢

ق��ة  موَثّ علمي��ة  ب�س��روح  م  يتق��َدّ كت��اٌب 
ته��ُمّ  الت��ي  الم��ال  مو�سوع��ات  َخِب��رت 
مختل��ف �سرائ��ح المجتم��ع عل��ى ال�سعيد 
ال�س��ركات والم�س��ارف  الف��ردي و�سعي��د 
والجمعي��ات وحت��ى الحكوم��ات والدول.
وي�س��ع بمتن��اول الي��د الو�سائ��ل االأمنية 
لتجُنّب االحتياالت المالية االلكترونية 
كاف��ة ويطرح مجموعة م��ن االحتياطات 

الواجب اتخاذها في اأي عملية مالية. ISBN: 978-9953-88-229-1

ISBN: 978-9953-88-812-5

ISBN: 978-9953-88-740-1

الإتيكيت

ودوره الأ�سا�س يف الأعمال والعالقات الجتماعية

�سباح بويا �سولقا

جتليد فني

٢٤ * ١٧

١3٢ �صفحة

$٧

الكات��ب م��ن خ��الل توجيه��ات  ا�ستط��اع 
ع��ّدة ين�سح الق��ارئ بالعمل به��ا ب�سفتها 
ا راقًي��ا من فنون التعام��ل االجتماعي  فًنّ
والت�س��ّرف ال�سخ�سي الالئق،  اأن يحيطنا 
بمجمله��ا  ج��اءت  اإر�سادّي��ة  بن�سو���س 
ا  مخت�س��رة ومفي��دة لتغ��دو �سل��وًكا يومًيّ
��ًدا في مج��ال العالق��ات االجتماعّية  جِيّ

ة واالإن�سانّية بعاّمة. بخا�سّ

ISBN: 978-9953-88-795-1

الإن�سانيات الرقمية

غ�سان مراد

غالف عادي

١٧ * ٢٤

٢96 �صفحة

$١0

كت��اٌب يناق���س مجموع��ة م��ن الق�ساي��ا 
منه��ا العل��وم الت��ي ه��ي مو�س��ع اهتم��ام 
فائ��ق من قب��ل الم�ستغلين عل��ى الذكاء 
اال�سطناع��ي في الغرب، وه��و األ�سنيات 
الكومبيوت��ر. العل��م الذي يهت��م بتطّور 
ال��ذكاء اال�سطناعي عن��د الكومبيوتر 
في اأحد اأهم جوانبه: الكالم، في فهمه 

ومبانيه وتراكيبه ومعانيه وغيرها.

x

x

x

x



م
و
عل

غالف عادي

١٧ * ٢٤

5٧6 �صفحة

  $١6 - $٢0

���س لفل�سفة عربية  كتاب مو�سوعة يوؤ�سِّ
الفل�سفي��ة  المدار���س  ت��وازي  �سامل��ة 
العالمي��ة، ويتن��اول بالمقاب��ل جوان��ب 

علم النف�س والّتحليل النف�سّي.

الفل�سفة املح�سة

والفل�سفات النف�سية والطبيعية

د. علي زيعور

ISBN: 978-9953-88-838-5

x





فنون





ن
و
فن

غالف فني مع جاكيت

31 * 24

284 �صفحة

  $35 - $65

ومزخرفة  ملونة  لوحة   ٤٠٠ من  �أكثر 
م��و���ض��وع��ه��� �ل��خ��ّط �ل��ع��رب��ي: ت���أري��خ 
�أدو�ت  �لخط،  �أنو�ع  و�أ�ض�طينه،  للخط 
تح�ضيره،  وكيفية  �ل��ورق  �لخط�طين، 
طر�ئق ت�ضنيع �لحبر، و�ض�ئل �لتذهيب، 
معلوم�ت عن �لخط �لعربي يك�د بع�ضه� 

�أن يكون ن�دًر�.

غالف فني مع جاكيت

24 * 17

312 �صفحة

  $20 - $35

�إنه� �لمح�ول��ة �لأك�ديمية �لأولى �لتي 
تح���ول ب�لتحلي��ل و�لن�ص و�ل�ض��ورة �أن 
)�لعم���رة  �لإ�ض��امية  �لفن��ون  تجم��ع 
و�لمو�ض��يق� و�لر�ض��م( بوح��دة متك�ملة 

متن�غمة خاقة ومبّررة.

غالف عادي

24 * 17

196 �صفحة

$8

كت���ب يعر���ص لت�ري��خ �لح��رف �لعربي، 
كفن وهوية، محّلًا منطلق�ته ومد�ر�ض��ه 
وملقًي��� �ل�ض��وء على �أكب��ر رو�ده. يحوي 
٤١ �ض��ورة ر�ئع��ة وملون��ة لأكب��ر فن�ني 

�لحروفية �لعربية.

غالف عادي

32 * 28 

46 �صفحة

  $8 - $10

�لمغ��رب  ر�ض���م�ت  م��ن  ث��اث  تجرب��ة 
�لعرب��ي، ب��أق��ام نق���د كب�ر على ر�أ�ض��هم 
�أندريه بروتون، مع ر�ض��وم�ت لهن. كت�ب 

مدر�ضة لتعلم �لنقد �لفني �لرفيع.

ثالث ن�ساء ر�سامات

�أندريه بروتون

غالف فني مع جاكيت

24 * 17

594 �صفحة

  $15 - $25

در��ض��ة �أك�ديمية م�ض��ورة لفنون �لر�ضم 
و�لنحت و�لت�ض��وير، توؤرخ لن�ض�أة وتطور 
�لحركة �لفنية �لت�ض��كيلية �لمع��ض��رة، 
وتتن���ول مختل��ف مد�ر�ض��ه� وتي�ر�ته���، 
للحروفي��ة   ��� بحًث��� خ��ضً تف��رد  كذل��ك 

�لعربية.

�لتيار�ت �لفنية �ملعا�سرة

د. حممود �أمهز

وحدة �لفنون �لإ�سالمية

در��سة جمالية فل�سفية

د. غازي مكد��سي

مو�سوعة �خلط �لعربي و�لزخرفة �لإ�سالمية

حم�سن فتوين

ISBN: 978-9953-88-381-6

�حلروفية �لعربية

فن وهوية

�سربل د�غر

x

x x

x



ن
و
فن

كتاٌب يف جزءين متكاملني ل غنى عن كليهما للطلبة �لذين يوّدون دخول عامل �ملو�س��يقى و�لتعّرف �إىل �آلتها. فباأ�س��لوب م�سّوق وب�سيط وحمّبب، يعّرف 

�جلزء �لأول بكل �آلة من �لآلت �ملو�س��يقية �لعربية، طريقة �لعزف عليها، ووظيفتها. ويعّرف �جلزء �لثاين بالآلت �لغربية وعالقة كل �آلة بالأخرى. وثمة �س��ور 

تو�سيحية لكل ذلك.

و�دي ح�سرموت 

هند�سة �لعمارة �لطينية

�سلمى �سمر �لدملوجي

غالف عادي

24 * 17

176 �صفحة

 $50 - $70

ور�ضوم�ته،  مو�ضوعه  في  فريد  كت�ب 
�لتي  �لأ�ض�ليب  �لموؤلفة  فيه  تحلل 
عن  ح�ضرموت،  عم�ر�ت  به�  تتميز 
�لمحلية  �لأخرى  �لعم�رة  �أ�ض�ليب 
ب�ل�ضور  مليء  وهو  و�لعربية، 
�لهند�ضية  و�لأ�ضك�ل  و�لر�ضوم�ت 

�لتو�ضيحية.

لوحات من �لقرن �لتا�سع ع�سر

�سري �سارلز ويل�سون

غالف فني مع جاكيت

32 * 24.5

632 �صفحة

$20 - $35

ن�ص ت�ريخي �أخ�ذ لم يكتب في �أي ت�ريخ 
معروف، يتر�فق مع �ألبوم لوح�ت ر�ئعة 
�لحنين  وت�ضتدعي  �لن�ص،  مع  تتن�غم 
لم��ٍص غ�بر مجيد، عبر جولة في لبن�ن 

وفل�ضطين و�ضين�ء.

كفاح فاخوري

غالف عادي

28 * 21

84 �صفحة

$10

غالف عادي

28 * 21

136 �صفحة

$13

ISBN: 978-9953-88-459-2ISBN: 978-9953-88-429-5

xx



ن
و
فن

غالف فني

29 * 22

1312 �صفحة

 $35 - $60

�لعربية  ب�للغة  متك�ملة  مو�ضوعة  �أول 
�أ�ضوًل  �لعربي  �لظل  خي�ل  فن  حول 
و�أبع�ًد� جم�لية. ق�م  وت�ريًخ� وتقنية 
�إنه�  �ضعد.  ف�روق  �لدكتور  ب�إعد�ده� 
بحق مرجع مو�ضوعي فريد في �لمكتبة 

�لعربية وحتى �لع�لمية.

غالف فني

29 * 22

352 �صفحة

 $20 - $35

�ل�ض�ئغ،  �بن  كت�ب  تحقيق  خال  من 
»ر�ض�لة في �لخط �لعربي وبري �لقلم«، 
و�لتقديم له، ف�إن كت�بن� هذ�، وهو �لأول 
من نوعه و�لح�ئز ج�ئزة معر�ص �لكت�ب 
ت�ريخ  عر�ص  يتولى   ،١٩٩٧ �لعربي 
�لخط �لعربي، وت�ريخ �أعامه و�أ�ض�ليبه 

و�لو�ض�ئل �لفنية  لمم�ر�ضته.

ر�سالة يف �خلط وَبري �لقلم لبن �ل�سائغخيال �لظل �لعربي

غالف فني

28 * 21

240 �صفحة

 $20 - $35

دفتيه  بين  �لقّيم  �لكت�ب  هذ�  يجمع 
�لمبدع.  �لفن�ن  لهذ�  ك�مًا  ت�ريًخ� 
بمختلف  �لفني  لنت�جه  معمًق�  وتحليًا 
مر�حله، كم� يحوي ر�ضوم�ت فنية ر�ئعة 

لمعظم لوح�ته مع �أ�ضم�ء م�لكيه�.

ر�سيد وهبي 

فنان ع�سر ومعلم �أجيال

د. فاروق �سعد

xx

x





قوامي�س
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وا

ق

يتفّرد عن قوامي�س �سواه بـ:

- �سهولة الو�سول اإىل معاين كل الكلمات دون الرجوع اإىل جذر الكلمة.

- تو�سيح ال�ستخدام ال�سحيح للأفعال والأ�سماء واحلروف وترابطها

مدعًما بال�سواهد. 

- اإدراج امل�سطلحات املعا�سرة.

ٌر اأُدرج فيه الكثري من الألفاظ وامل�سطلحات املحدثة. - ُمعا�سِ

- ُيفيد يف الإعراب والنحو وال�سرف.

- كاٍف بحّد ذاته، يغني عن باقي القوامي�س.

غالف فني

26 * 20

1072 �صفحة

يمت��از  حدي��ث.  مو�سوع��ي  معج��م 
بخ�سائ���ص تف��رده ع��ن �س��واه وتح��دد 
اللغ��ة  تط��ور  يلب��ي  فه��و  �سخ�سيت��ه. 
وا�ستقاقاته��ا مع المحافظة على متونها 
بتغطيت��ة  ذل��ك  ويتجل��ى  وفروعه��ا، 
الم�س��ادر  وف�س��ل  التبوي��ب  م�سائ��ل 
والموّل��د والدخي��ل، م��ع و�سع��ه الأ�سل 
الثالث��ي لكل كلمة مبا�س��رة بعد الكلمة 

المطلوبة.

اأول قامو�س مو�سوعي بجزءين للغتني العربية والرو�سية. وتكمن اأهميته احلالية يف ازدياد العلقات بني العرب واجلمهوريات الإ�سلمية التي كانت تابعة 

للحتاد ال�سوفياتي ال�سابق، بحيث اأن وجود هذا القامو�س بجزءيه ي�ساعد على ت�سهيل اإمكانية التوا�سل للح�سارة والثقافة والدين امل�سرتك.

ISBN 978-9953-88-393-9ISBN 978-9953-88-394-6

غالف فني مع جاكيت 

24 * 17

1196 �صفحة

$20 - $25

غالف فني مع جاكيت 

24 * 17

1076 �صفحة

$20 - $25

غريغوري �سرباتوف

قامو�س رو�سي - عربي مدر�سي

الكايف - معجم عربي حديث 

طبعة جديدة منقحة

الكايف املدر�سي

مع: د. ع�سام نور الدين – اأ. خديجة اأبو ظهر

قامو�س عربي - رو�سي مدر�سي

د. محمد خليل البا�سا

ISBN 978-9953-88-621-3

غالف فني

القيا�س 17 * 24

822 �صفحة 

$20

اأبنائنا  اإل���ى  ��ه  م��وَجّ ��ط  ُم��ب�����سَّ ق��ام��و���ص 
بال  ر  ويف�سِّ وي�سرح  ح  يو�سَّ التالميذ، 
فيه  ي�����س��ه��ُل  ���س��ع��وب��ة.ك��م��ا  اأو  تعقيد 
معانيها  ومعرفة  الكلمة  اإل��ى  الو�سول 
كافة بح�سب الحرف الذي تبداأ به، دون 
واإعادة  والأق�سام  الأبواب  في  الخو�ص 

الكلمة اإلى جذورها.

xx



س
�

مي
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ق

غالف عادي

16.5 * 11.5

992 �صفحة

$10

المخت�سرات  عن  ملحقات  على  يحتوي 
ال�����س��ائ��ع��ة وال��م��ق��اي��ي�����ص وال��ع��م��الت 

العالمية والأ�سماء الجغرافية.

ISBN 978-9953-88-046-4

اأكرث من  40000  مادة ومثال

الدرا�سات  ق�سم  فخري،  بروف�سور  العزبي،  يحيى  الربوف�سور  تاأليف 

القاهرة  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  الإنكليزية  اللغة  معهد  العليا، 

ومدير اأ�سبق يف جامعة الإمارات العربية املتحدة.

هو اأقرب ما يكون اإىل »املنجد يف الريا�سيات« اأو »مو�سوعة الريا�سيات« 

اأو »كنز الفكر الريا�سي«.

غالف فني مع جاكيت

28.5 * 21

748 �صفحة

 $25

المفاهيم  اأغ���ل���ب  دف��ت��ي��ه  ب��ي��ن  ي�����س��م 
ال��ري��ا���س��ي��ة ال��م��در���س��ي��ة ال��م��ت��داول��ة، 
كافًة  الريا�سية  المو�سوعات  ويغطي 
الذين  والمعلمين  للطالب  عوًنا  ليكون 
دقائقها  ب��ك��ل  الإح���اط���ة  يمكنهم  ل 
المختلفة  ال���ف���روع  ف���ي  وم��ف��اه��ي��م��ه��ا 
المقررة  المنهجية  الكتب  خ��الل  م��ن 
على  يقوم  حيث  والجامعات،  للمدار�ص 

�سرٍح واٍف للمفردات الواردة فيه. ISBN 978-9953-88-213-0

قامو�س القارئ اإنكليزي - عربي 

الربوف�سور يحيى العزبي

مرجُع يف الريا�سيات

قامو�س التعاريف الأ�سا�سية امل�سّور

�سباح بويا �سولقا



مكتبة الأطفال





ل
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اأكرث تقدماً... قليلة هي كتب  اإىل مرحلة  القراءة والفهم وال�ستيعاب، لينتقل بعدها  من خالل جمموعة »القارئ املبتدئ«، ينّمي الطفل قدراته على 

الأطفال التي تعنى بالطفل اأثناء انتقاله ما بني املرحلتني، ومن هنا اأهمية هذه املجموعة.

ف القيم الأخالقية والجتماعية واجلمالية  بة يتعَرّ اثنان وثالثون عنواناً يف خمتلف مو�سوعات احلياة التي ت�سكل عامل الطفل، جتعله بطريقة مرحة وحمَبّ

ع خياله واآفاق تفكريه بلغة ب�سيطة يفهمها وب�سور اإي�ساحية جتذب اهتمامه ومتّتع ناظريه. وهي باملقابل  واملفاهيم العلمية، تنّمي اأحا�سي�سه وتو�سّ

تربط بني اأهله ومدر�سته من خالل امل�ساركة مبا ي�سغل تفكريه وما يتناوله من مو�سوعات علمية يف املدر�سة.

�سل�سلة كتب الأطفال - من ال�سف الأول البتدائي حتى اخلام�س البتدائي

بالتعاون مع Harcourt ال�سركة العاملية الرائدة يف كتب الأطفال



ل
فا

ط
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ة ا
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م

غالف عادي

20 * 14

12 �صفحة

$1 - $2

 �سل�سلة كتب الأطفال - من ال�سف الأول البتدائي حتى الخام�س البتدائي

        بالتعاون مع Harcourt  ال�سركة العالمية الرائدة في كتب الأطفال

جمموعة القارئ املبتدئ 

غالف عادي

20 * 14

12 �صفحة

$1 - $2

غالف عادي

20 * 14

12 �صفحة

$1 - $2

غالف عادي

20 * 14

16 �صفحة

$1 - $2

ISBN: 978-9953-88-106-5ISBN: 978-9953-88-109-6

ISBN: 978-9953-88-113-3ISBN: 978-9953-88-119-5
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 �سل�سلة كتب الأطفال - من ال�سف الأول البتدائي حتى الخام�س البتدائي

        بالتعاون مع Harcourt  ال�سركة العالمية الرائدة في كتب الأطفال

جمموعة القارئ املبتدئ 

غالف عادي

20 * 14

16 �صفحة

$1 - $2

غالف عادي

20 * 14

12 �صفحة

$1 - $2

ISBN: 978-9953-88-118-8

غالف عادي

20 * 14

12 �صفحة

$1 - $2

غالف عادي

20 * 14

8 �صفحة

$1 - $2

ISBN: 978-9953-88-114-0

ISBN: 978-9953-88-100-3ISBN: 978-9953-88-097-6

ئ
قـــار

ىء
د

ت
مب

قـــارئ

نا�سئ

ئ
ار
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قـ

ن
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ت
م

x

x

x

x



ل
فا

ط
لأ
ة ا

تب
ك
م

 �سل�سلة كتب الأطفال - من ال�سف الأول البتدائي حتى الخام�س البتدائي

        بالتعاون مع Harcourt  ال�سركة العالمية الرائدة في كتب الأطفال

غالف عادي

20 * 14

8 �صفحات

$1 - $2

غالف عادي

20 * 14

8 �صفحات

$1 - $2

ISBN: 978-9953-88-093-8

غالف عادي

20 * 14

8 �صفحات

$1 - $2

غالف عادي

20 * 14

8 �صفحات

$1 - $2

ISBN: 978-9953-88-123-2

ISBN: 978-9953-88-096-9ISBN: 978-9953-88-095-2

ئ
قـــار

ىء
د

ت
مب

قـــارئ

نا�سئ

ئ
ار

ــ
قـ

ن
مك

ت
م

جمموعة القارئ املبتدئ 

x

x

x

x



ل
فا

ط
لأ
ة ا

تب
ك
م

 �سل�سلة كتب الأطفال - من ال�سف الأول البتدائي حتى الخام�س البتدائي

        بالتعاون مع Harcourt  ال�سركة العالمية الرائدة في كتب الأطفال

غالف عادي

20 * 14

12 �صفحة

$1 - $2

غالف عادي

20 * 14

12 �صفحة

$1 - $2

ISBN: 978-9953-88-111-9

غالف عادي

20 * 14

16 �صفحة

$1 - $2

غالف عادي

20 * 14

8 �صفحات

$1 - $2

ISBN: 978-9953-88-116-4

ISBN: 978-9953-88-101-0ISBN: 978-9953-88-108-9

ئ
قـــار

ىء
د

ت
مب

قـــارئ

نا�سئ

ئ
ار

ــ
قـ

ن
مك

ت
م

جمموعة القارئ املبتدئ 

x

x

x

x



ل
فا

ط
لأ
ة ا

تب
ك
م

 �سل�سلة كتب الأطفال - من ال�سف الأول البتدائي حتى الخام�س البتدائي

        بالتعاون مع Harcourt  ال�سركة العالمية الرائدة في كتب الأطفال

غالف عادي

20 * 14

12 �صفحة

$1 - $2

ISBN: 978-9953-88-104-1

غالف عادي

20 * 14

8 �صفحات

$1.5 - $2

ISBN: 978-9953-88-099-0

ئ
قـــار

ىء
د

ت
مب

قـــارئ

نا�سئ

ئ
ار

ــ
قـ

ن
مك

ت
م

غالف عادي

20 * 14

16 �صفحة

$1 - $2

ISBN: 978-9953-88-117-1

غالف عادي

20 * 14

16 �صفحة

$1 - $2

ISBN: 978-9953-88-121-8

جمموعة القارئ املبتدئ 

x

x

x

x



ل
فا

ط
لأ
ة ا

تب
ك
م

 �سل�سلة كتب الأطفال - من ال�سف الأول البتدائي حتى الخام�س البتدائي

        بالتعاون مع Harcourt  ال�سركة العالمية الرائدة في كتب الأطفال

غالف عادي

20 * 14

8 �صفحات

$1 - $2

غالف عادي

20 * 14

12 �صفحة

$1 - $2

غالف عادي

20 * 14

8 �صفحات

$1 - $2

غالف عادي

20 * 14

16 �صفحة

$1 - $2

ISBN: 978-9953-88-094-5ISBN: 978-9953-88-110-2

ISBN: 978-9953-88-103-4ISBN: 978-9953-88-120-1

ئ
قـــار

ىء
د

ت
مب

قـــارئ

نا�سئ

ئ
ار

ــ
قـ

ن
مك

ت
م

جمموعة القارئ املبتدئ 

x

x

x

x



ل
فا

ط
لأ
ة ا

تب
ك
م

 �سل�سلة كتب الأطفال - من ال�سف الأول البتدائي حتى الخام�س البتدائي

        بالتعاون مع Harcourt  ال�سركة العالمية الرائدة في كتب الأطفال

غالف عادي

20 * 14

8 �صفحات

$1 - $2

غالف عادي

20 * 14

12 �صفحة

$1 - $2

غالف عادي

20 * 14

12 �صفحة

$1 - $2

غالف عادي

20 * 14

16 �صفحة

$1 - $2

ISBN: 978-9953-88-092-1ISBN: 978-9953-88-105-8

ISBN: 978-9953-88-122-5ISBN: 978-9953-88-115-7

ئ
قـــار

ىء
د

ت
مب

قـــارئ

نا�سئ

ئ
ار

ــ
قـ

ن
مك

ت
م

جمموعة القارئ املبتدئ 

x

x

x

x



ل
فا

ط
لأ
ة ا

تب
ك
م

 �سل�سلة كتب الأطفال - من ال�سف الأول البتدائي حتى الخام�س البتدائي

        بالتعاون مع Harcourt  ال�سركة العالمية الرائدة في كتب الأطفال

غالف عادي

20 * 14

8 �صفحات

$1 - $2

غالف عادي

20 * 14

12 �صفحة

$1 - $2

ISBN: 978-9953-88-102-7ISBN: 978-9953-88-112-6

ئ
قـــار

ىء
د

ت
مب

قـــارئ

نا�سئ

ئ
ار

ــ
قـ

ن
مك

ت
م

جمموعة القارئ املبتدئ 

غالف عادي

30 * 18

32 �صفحة

$9

ISBN: 978-9953-88-820-0

مدر�ستي ما اأحالها - �سهاد عبد الحفيظ يحيى بعباع

xx



ل
فا

ط
لأ
ة ا

تب
ك
م

غالف فني

29 * 21

72 �صفحة

$8

�سل�سلة اأعدت بعد درا�سة لعلم نف�س الطفل العربي. تقوم على مفاهيم ثالثة: تنمية اخليال، ا�ستعمال احليوان لتنمية هذا  اخليال، زرع حب الوطن 

والعلم والعمل يف ذهن الولد من عمر 10 �سنوات اإىل 15 �سنة.

غالف فني

29 * 21

72 �صفحة

$8

غالف فني

29 * 21

72 �صفحة

$8

غالف فني

29 * 21

72 �صفحة

$8

غالف فني

29 * 21

72 �صفحة

$8

غالف فني

29 * 21

72 �صفحة

$8

�سل�سلة اخليال العلمي 



ل
فا

ط
لأ
ة ا

تب
ك
م

�سهرزاد بطلة ق�س�س األف ليلة وليلة. فتاة ا�ستطاعت بقوة �سخ�سيتها وعنادها اأن جتتاز م�ساعب احلياة وتنت�سر عليها بعقلها  الفذ وذكائها العنيد. هي 

�سهرزاد التي األهمت العقل وحركت الأخيلة يف عامل ال�سحر والإبداع. �سهرزاد تق�س على الأطفال اأروع املغامرات واأجمل الق�س�س.

�شهرزاد تقدم

�شهرزاد تروي

18 جزًءا

غالف فني مع جاكيت

22 * 28

550 �صفحة

4$ للجزء

30 جزًءا

غالف فني مع جاكيت

22 * 28

800 �صفحة

2$ للجزء

�سل�سلة عامل �سهرزاد 



ل
فا

ط
لأ
ة ا

تب
ك
م

اجلزء الثالث

غالف عادي

24 * 17

206 �صفحات

$6

اجلزء الثاين

غالف عادي

24 * 17

178 �صفحة

$6

�سل�سلة موؤلفة من خم�سة اأجزاء مزينة بالر�سومات اجلميلة املرافقة لن�س قدري قلعجي املميز واملليء بالعرب. هذه ال�سل�سلة تعترب اأكرث من �سرورية لطلبة 

املدار�س، لأنها كتبت  باأ�سلوب اأدبي م�سّوق، يراعي القيم الأخالقية ملجتمعنا العربي، ولأنها جمعت املتعة الأدبية من جّراء الت�سويق الق�س�سي، اإىل جانب 

الفائدة على ال�سعيدين اللغوي والأخالقي.

اجلزء الأول

غالف عادي

24 * 17

234 �صفحة

$8

ISBN: 978-9953-88-557-5ISBN: 978-9953-88-193-5

اجلزء اخلام�س

غالف عادي

24 * 17

194 �صفحة

$8

ISBN: 978-9953-88-191-1

اجلزء الرابع

غالف عادي

24 * 17

208 �صفحات

$8

ISBN: 978-9953-88-192-8

ISBN: 978-9953-88-194-2

�سل�سلة األف ليلة وليلة



ل
فا

ط
لأ
ة ا

تب
ك
م

غالف فني

27.5 * 20.5

36 �صفحة

$10

غالف فني

27 * 20.5

40 �صفحة

$9 - $10

غالف فني

27.5 * 20.5

44 �صفحة

$10

غالف فني

24 * 25

44 �صفحة

$10

غالف فني

25 * 22

44 �صفحة

$10

غالف فني

22.5 * 23

40 �صفحة

$9 - $10

غالف فني

22.5 * 23

40 �صفحة

$9 - $10

غالف فني

20.5 * 26

40 �صفحة

$9 - $10

غالف فني

24.5 * 25

44 �صفحة

$9 - $10

ISBN: 978-9953-88-598-8

ISBN: 978-9953-88-595-7

ISBN: 978-9953-88-592-6

ISBN: 978-9953-88-596-4

ISBN: 978-9953-88-600-8

ISBN: 978-9953-88-597-1

ISBN: 978-9953-88-594-0

ISBN: 978-9953-88-599-5

ISBN: 978-9953-88-593-3

بال�سرتاك مع هيئة اأبو ظبي للرتاث والثقافة »كلمة«

x

x

x

xx





درا�سات اإ�سالمية/دار التقريب
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غالف عادي

24 * 17

444 �صفحة

$12 - $15

زي��ن  نظي��رة  و�ضع��ت   ١٩٢٨ �ضن��ة  ف��ي 
الدين كتابها »ال�ضفور والحجاب« ولعله 
الكت��اب الوحيد، بعد ثماني��ن عاًما على 
�ضدوره، ال��ذي كتبته ام��راأة في تف�ضير 
بالم��راأة.  المتعلق��ة  القراآني��ة  الآي��ات 
اأث��ار كتابها هذا احتجاجات وتهديدات 

وجدًل وا�ضًعا.

غالف عادي

24 * 17

176 �صفحة

 $5 - $7

درا�ضة بالغة النفع، ت�ضيف اإلى المكتبة 
الإ�ضالمي��ة م��ا ينبغ��ي اأن ُي�ض��اف. اإنه��ا 
تتن��اول الظلم الذي تعر�ض له الأنبياء، 
وت�ضرح الق�ضة القراآني��ة عن مو�ضى)ع( 
وفرع��ون، وتقارنه��ا بالق�ض��ة التوراتية 
وتدع��و اإلى الإيمان باأن الحق منت�ضر ل 

محالة، والظلم اإلى زوال.

غالف عادي

24 * 17

270 �صفحة

$9

اإن��ه اأول كت��اب ع��ن الق�ض��ة ف��ي القراآن 
الكريم يحاول اأن يرى البعد الجتماعي 
بنف���ض  مقارنته��ا  عب��ر  الق�ض���ض  له��ذه 
الق�ض���ض ف��ي الت��وراة، وتحلي��ل اأ�ضب��اب 
التحري��ف الواردة في التوراة حول هذه 

الق�ض�ض.

اأح�سن الق�س�ص

بني اعجاز القراآن وحتريف التوراة

يو�سف

يف القراآن الكرمي والتوراة

ISBN: 978-9953-88-233-8

غالف عادي

24 * 17

184 �صفحة

$7

الدكت��ورة  تناق���ض  الكت��اب  ه��ذا  ف��ي 
الدجان��ي ق�ض��ة يو�ض��ف كم��ا وردت ف��ي 
القراآن الكريم، ونف���ض هذه الق�ضة كما 
وردت في التوراة. وتحاول اأن ترى مدى 
الفرق بي��ن الق�ضتين، وم��دى التحريف 

الذي طراأ عليها في التوراة.

�سورة الأنبياء

مفهوم اقرتاب احل�ساب

غالف عادي

24 * 17

112 �صفحة

$5

ت�ضتكم��ل د. الدجان��ي ف��ي ه��ذا الكت��اب 
��ا خّطها في البح��ث والتنقيب داخل  اأي�ضً
ف��ي محاول��ة  الكري��م،  القراآن��ي  الن���ض 
ج��الء وتو�ضي��ح معن��ى النبوة ف��ي �ضورة 
النب��وة  بمعان��ي  ومقارنته��ا  الأنبي��اء 

الأخرى.

املفهوم القراآين والتوراتي

عن مو�سى )ع( وفرعون

ISBN: 978-9953-88-561-2

د. زاهية الدجاني

ال�سفور واحلجاب

ISBN: 978-9953-88-566-7

الفتاة وال�سيوخ

ISBN: 978-9953-88-278-9

غالف عادي

24 * 17

508 �صفحات

$13 - $15

ل ما اأحدثه  بع��د اأن اأح��دث كتابه��ا الأَوّ
ف��ي الأو�ض��اط الديني��ة والجتماعية، 
�ض��اءت اأن يك��ون كتابه��ا الثان��ي ميداًن��ا 
وبي��ن  بينه��ا  والمجادل��ة  للمحاجج��ة 
كب��ار المفّكري��ن ف��ي الدي��ن وال�ضيا�ض��ة 
والجتم��اع والأدب. ف�ضّم��ت بين دفتيه 
ا والمعار�ضة  مختلف الآراء الموؤيدة جدًّ

حتى النهاية.

نظيرة زين الدين

x

xx
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غالف عادي

24 * 17

164 �صفحة

$8

يطوف بك في عل��وم  الإ�ضالم، ويطلعك 
على الأنظمة ال�ضابقة لها، ويقدم اإليك 
نب��ذة ع��ن انتق��ادات اأع��داء الإ�ض��الم، 
وردوًدا حا�ضم��ة عل��ى ادعاءاته��م، كما 
يتط��ّرق اإلى العل��وم الحديث��ة وحاجة 

الم�ضلمين اإليها.

غالف عادي

24 * 17

322 �صفحة

$10

يتطرق اإلى المذاهب الخم�ضة وتفا�ضيل 
منه��ا،  كل  ل��دى  والمعام��الت  العب��ادات 
محاوًل روؤي��ة اأوجه الت�ضاب��ه  والخالف 

بينها.

المو�سوعة القراآنية  

املو�سوعة القراآنية ثمرٌة نا�سجة لعمل دوؤوب، امتد ع�سرات ال�سنني، اإعداًدا ومراجعة، واحت�سد فيه عدد كبري من العلماء والفقهاء والباحثني، مبوؤلفاتهم 

املتنّوع��ة الت��ي �سنعت املو�سوعة، فجاءت املباحث والأبواب لتغني القارئ عن الرجوع اإىل هذه املوؤلفات. تتاألف املو�سوعة من اثني ع�سر جملًدا، اإ�سافة 

ا عاًما ل�سور القراآن الكرمي، مرتبة على حروف الهجاء، ووفاًقا لرتتيبها يف املجلدات. اإىل دليل يحوي فهر�سً

من اإعداد جعفر �سرف الدين وتقدمي د. عبدالعزير بن عثمان التويجري.

ISBN: 978-9953-88-230-7

املذاهب الإ�سالمية اخلم�سة واملذهب املوّحد الإ�سالم هو احلل لق�سايا الإن�سان

القا�سي محمد �سويد

غالف فني

24 * 17

3678 �صفحة

$180 - $240

غالف عادي

24 * 17

256 �صفحة

$8 - $10

لمنطق  رف�ض  �ضرخة  تمّثل  ت�ضاوؤلت 
يعني  ال�����ذي  ال��ن��اج��ي��ة«  »ال���ف���رق���ة 
بني  العظمى من  الغالبية  اأّن  باخت�ضار 
ومن  معذبون  ال��ن��ار  ف��ي  ه��م  الإن�����ض��ان 
رحمة اهلل مطرودون! واأّن الجنة التي 
عر�ضها كعر�ض ال�ضماوات والأر�ض اإّنما 
ُخلقت لقّلة قليلة من اأتباع هذا الراهب 

اأو ذاك ال�ضيخ!

هل اجلنة للم�سلمني وحدهم؟

ISBN: 978-9953-88-825-5

العقل التكفريي

ISBN: 978-9953-88-826-2

غالف عادي

24 * 17

416 �صفحة

$11 - $12

اإّن ر�ضال��ة كتاب »العق��ل التكفيري« هي: 
اأّن علين��ا اأن نقّد���ض العق��ل الجته��ادي 
الطاق��ات  اأم  ه��و  فالعق��ل  المتح��رك، 
الب�ضري��ة، ول يج��وز ه��در الطاق��ة ول 
تجميده��ا، واإذا كان من حق��ك اأن تعطي 
ج�ضدك اإجازة فلي�ض من حقك اأن تعطي 

عقلك اإجازة .

ال�سيخ ح�سين اأحمد الخ�سن

x

xx
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غالف فني

24 * 17

896 �صفحة

$17

غالف فني

24 * 17

704 �صفحات

$12 - $14

اأحد ع�سر جمّلًدا، تت�سّمن و�سًفا لألوف املخطوطات العربية والإ�سالمية، التي اكت�سفت وجمعت يف معهد ال�ست�سراق مبدينة ط�سقند، عا�سمة 

اأوزبك�ستان، بعد جهد �ساق توله اخت�سا�سيون يف الآداب ال�سرقية. وثّمة خمطوطات منها كانت بحكم املفقودة؛ واأخرى دّونت باأقالم موؤلفيها اأنف�سهم، اأو  

باأقالم خطاطني م�سهورين. وقد ت�سّمن و�سف كّل من هذه املخطوطات، التي غّطت مو�سوعات علمية واأدبية وتاريخية ودينية وفل�سفية، عنوانها، ا�سم 

ا موجًزا لها، تاريخها، ا�سم نا�سخها، تاريخ الن�سخ،  وحتى ا�سم املجّلد ونوع الغالف. موؤلفها، تلخي�سً

المعجم المفهر�ص للمخطوطات العربية والإ�سالمية في ط�سقند

ف�سيلة ال�سيخ اأحمد القطعاني 

 مو�سوعة القطعاين

اجلزء الأول

ISBN: 978-9953-88-778-4

 مو�سوعة القطعاين

اجلزء الثاين

ISBN: 978-9953-88-779-1

غالف فني مع جاكيت

24 * 17

4200 �صفحة يف 11 جملًدا

500x$ - 300$ )املجلد(

x
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غالف عادي

24 * 17

576 �صفحة

$15 - $20

ي�ضع��ى لتدّب��ر بع�ض م��ن تعالي��م القراآن 
رئي�ضي��ة  منطلق��ات  م��ن  وخ�ضائ�ض��ه، 
م��راًرا  الق��راآن  ي��رّدده  م��ا  ثالث��ة: 
وتك��راًرا من اأنه لن يتدّب��ره اإل العاقلون 
المتفك��رون العالم��ون؛ اآي��ات عديدة في 
الق��راآن يحمله��ا قول��ه تعال��ى »وكذل��ك 
اأنزلناه حكًما عربًي��ا«؛ المبداأ القائل اإن 
تدب��ر الق��راآن ل ي�ضح اإل عب��ر المعرفة 

ال�ضحيحة لترتيب نزول اآياته و�ضوره.

غالف عادي

24 * 17

496 �صفحة

$12 - $15

الطبيع��ة  لم��واد  �ضام��ل  معج��م 
ومو�ضوعاتها كافة ف��ي القراآن الكريم؛ 
جمع بي��ن دفتيه التف�ضي��ر الذي يرتكز 
الل�ض��ان  اأبع��اد وا�ضح��ة:  عل��ى ثالث��ة 
والعل��م  الإ�ضالم��ي  والفق��ه  العرب��ي 
المعا�ض��ر، ف��ي توليف��ة تت�ض��م بالعم��ق 

والدقة وال�ضمولية.

غالف عادي

24 * 17

276 �صفحة

$8 - $10

اآي��ات  عل��ى  منفتح��ة  وا�ضع��ة  درا�ض��ة 
الق��راآن في متابعته��ا لل�ضخ�ضية الكافرة، 
م��ن خ��الل معن��ى الكف��ر ف��ي الفك��ر وفي 
التجرب��ة الإن�ضاني��ة، وف��ي الحديث عن 
الكافر الأول  الذي انطلق كفره من العقد 

الإبلي�ضية في الكبرياء الذاتية.

ال�سخ�سية الكافرة

درا�سة قراآنية

ح�سن حممد علي عّبارة

املعجم الطبيعي للقراآن الكرمي

عزيز العلي العّزي

ISBN: 978-9953-88-423-3

ره القراآن الكرمي والأ�سول يف تدبُّ

د. حممد ح�سني �سفوري

احلوار امل�سيحي الإ�سالمي

واقعه وخطوات تفعيله

جمموعة من العلماء

ISBN: 978-9953-88-269-7

غالف عادي

21 * 14

176 �صفحة

$7 - $10

اآراء ح��رة واأف��كار جريئ��ة يدل��ون بها، 
ه��م الم�ضهود له��م بمواقفه��م الوطنية 
الدي��ن  رج��ال  كب��ار  والإن�ضاني��ة. 
الم�ضيحيي��ن والم�ضلمي��ن يبحث��ون ف��ي 
الجوه��ر وين�ض��دون الح��وار والتق��ارب 
والتالق��ي من خالل ق��راءة مو�ضوعية 

ومعّمقة للدين والمجتمع والتاريخ.

تاريخ النحو العربي يف امل�سرق واملغرب

د. حممد املختار ولد اأباه

ISBN: 978-9953-88-511-7

غالف عادي

24 * 17

310 �صفحات 

$25

يخت�ض��ر النح��و العرب��ي ف��ي الم�ض��رق 
والمغ��رب، م��ن حي��ث ن�ضاأت��ه وتط��وره 
ومدار�ض��ه واأعالمه، منذ الق��رن الثاني 
الهجري وحتى اليوم. وقد جاء اأ�ضلوب 
الكت��اب وا�ضًح��ا وجذاًب��ا وت�ضّمن عمًقا 
وتحلي��اًل مو�ضوعًي��ا، يزي��ل الكثي��ر من 

الإبهام.

و�سع املراأة يف العامل الإ�سالمي

تاأليف جمموعة من العلماء

غالف عادي

24 * 17

366 �صفحة

$8 - $10

واق��ع  ه��ي:  مح��اور  ثالث��ة  ي�ضتعر���ض 
المراأة ووظيفتها وحقوقها في المجتمع 
الإ�ضالم��ي، ويعالجها م��ن جوانب فقهية 
وتاريخي��ة،  واقت�ضادي��ة  واجتماعي��ة 
ويدح���ض الفت��راءات وال�ضبه��ات الت��ي 
المجتمع��ات  ف��ي  الم��راأة  ح��ول  تث��ار 

الإ�ضالمية.

x

x

x

x

x
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غالف عادي

24 * 17

104 �صفحات

$5

يتح��دث الكتاب ع��ن الخليفتين عمر بن 
الخط��اب وعلي بن اأب��ي طالب ر�ضي اهلل 
عنهم��ا، من خالل م��ا اأ�ضدراه م��ن اأحكام 
ف��ي مختل��ف ق�ضاي��ا الن��زاع الت��ي ن�ضاأت 
بي��ن الم�ضلمي��ن، ورفع��ت اإليهم��ا. فكانت 
اأحكامهم��ا بمنزلة الن�ضو���ض ال�ضرعية 
التي ي�ضتنير بها ق�ضاة ال�ضرع الإ�ضالمي.

غالف فني

24 * 17

320 �صفحة

$12

يتف��ّرد ه��ذا الكت��اب ع��ن �ض��واه باإع��راب 
األف��اظ الجالل��ة )اهلل، رب، اإل��ه( اأينم��ا 
وردت في الق��راآن الكريم اإعراَب مفرداٍت 
ا  واإعراب جمل. وما يمّيز هذا الكتاب اأي�ضً
��ل في ذلك اأّيم��ا تف�ضيل في حين  اأنه ف�ضّ
اأن الكت��ب التي �ضبقته وقفت عند اإعراب 
الآي واأوج��زت ف��ي ذلك. وقد ه��دف اإلى 
الوق��وف ع��ن كث��ب عل��ى الأث��ر المعنوي 

والدللي الذي يمّيز الآية من غيرها.

ق�ساء اخلليفتني

وهاب رّزاق �سريف

معجم اإعراب األفاظ اجلاللة وجملها يف القراآن

د. عبد العبا�ص عبد اجلا�سم

غالف فني مع جاكيت 

24 * 17

820 �صفحة

$16 - $20

�ض��وًءا  م��رة  لأول  يلق��ي  ح��دث،  كت��اب 
جدي��ًدا عل��ى الق��راآن الكريم م��ن خالل 
اللغ��ة. حي��ث يبي��ن ب�ض��كل جل��ي الفرق 
بي��ن الكت��اب والقراآن والذك��ر والفرقان 
وال�ضبع المثاني... واأن ما  طرح على اأنه 
من المترادفات خالل قرون عديدة ظهر 

اأنه من المتغايرات.

ISBN: 978-9953-88-401-1

الكتاب والقراآن

قراءة معا�سرة

د. حممد �سحرور

ر�سالة القراآن

روؤية حديثة

اإدموند فيل

غالف عادي

21 * 14

162 �صفحة

$9 - $10

يتتّب��ع القراآن الكري��م منذ نزول الوحي 
وحت��ى الوق��ت الراه��ن.  ويتح��ّدث م��ن 
منظ��ور جدي��د ع��ن �ضخ�ضي��ة الر�ض��ول 
كان  ال��ذي  والمن��اخ  )���ض(،  الكري��م 
ق اإل��ى اأه��م الذي��ن  يعي�ض��ه. كم��ا يتط��َرّ
قّدم��وا التفا�ضير للق��راآن الكريم قديًما 

وحديًثا.

ISBN: 978-9953-88-003-7

مفاهيم رم�سانية

ال�سيخ حممد علي احلاج العاملي

غالف عادي

21 * 14

256 �صفحة

$7 - $8

ما ال�ضل��وك ال��ذي يتوجب عل��ى ال�ضائم 
اّتباع��ه خ��الل �ضه��ر رم�ض��ان المب��ارك، 
ب�ض��اأن ال�ض��وم والدع��اء والتوب��ة واآداب 
الإفطار؟ هل الخيام الرم�ضانية مباحة، 
الرج��ال  بي��ن  الخت��الط  حي��ث  م��ن 
والن�ضاء والغناء والرق�ض؟ اأ�ضئلة ملّحة 
ت��راود كل م�ضلم، تجدون في هذا الكتاب 
اإجاب��ات مب�ّضطة ووا�ضحة لها، ف�ضاًل عن 
المعاني الدينية ل�ضهر رم�ضان المبارك.

ISBN: 978-9953-88-048-8

ISBN: 978-9953-88-835-4

على دروب التقريب بني املذاهب الإ�سالمية

جمموعة من العلماء

غالف عادي

21 * 14

156 �صفحة

 $5

ال�ضريع��ة  كلي��ة  ن��دوة  وقائ��ع  اإنه��ا 
والدرا�ضات الإ�ضالمية في جامعة قطر، 
ح��ول م�ضاأل��ة التقري��ب بي��ن المذاه��ب 
الإ�ضالمي��ة. وق��د بحث��ت ه��ذه الن��دوة 
م�ضكلة التقريب من جوانبها كافة، عبر 
اأربع��ة اأبح��اث قدمها نخبة م��ن العلماء 

الأجالء.

كتاب ي�ساهم يف تو�سيح معاين الآيات واإزالة اأيِّ َلب�صٍ

x

x

x
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غالف عادي

24 * 17

300 �صفحة

$6 - $7

الوحدة الإ�سالمية ما لها وما عليها

تقدمي: د. حممود حمدي زقزوق

ISBN: 978-9953-88-589-6

غالف عادي

24 * 17

232 �صفحة

$7 - $8

�ضل�ضل��ة  �ضم��ن  الثان��ي  الكت��اب  اإن��ه 
التقري��ب  ت��راث  ون�ض��ر  جم��ع  اإع��ادة 
بي��ن المذاه��ب الإ�ضالمي��ة. حي��ث قام 
التاأ�ضي�ضي��ة  المق��الت  بجم��ع  النا�ض��ر 
حول م�ضاألة الوح��دة الإ�ضالمية كاأحد 

مداميك المجتمع الإ�ضالمي الموحد.

 م�ساألة التقريب بني املذاهب الإ�سالمية

ت�سدير: ال�سيخ عبد اهلل العاليلي

ISBN: 978-9953-88-590-2

غالف عادي

24 * 17

240 �صفحة

$7 - $8

يح��وي ه��ذا الكت��اب مق��الت تاأ�ضي�ضي��ة 
مختل��ف  م��ن  عاّلم��ة   ١٥ م��ن  لأكث��ر 
مو�ض��وع  ح��ول  الإ�ضالمي��ة،  الطوائ��ف 
التقري��ب. اإن جم��ع ه��ذه المق��الت م��ن 
م�ضادره��ا ون�ضرها ير�ضيان َلِبنة اأ�ضا�ضية 

في �ضور المجتمع الإ�ضالمي الموحد.

اجلزء الأول

غالف عادي

24 * 17

90 �صفحة

$3

اجلزء الثاين 

وقائع الندوتني اللتني عقدتا يف الرباط بدعوة من املنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة )اي�سي�سكو( عامي 1991، و1996. وفيها ت�سافر جلهود 

العلماء من اأجل توحيد امل�سلمني على قلب واحد ينب�ص باحلب والإميان والعزمية القوية، يف �سبيل اإعالء �سريعة اهلل اخلامتة، والتمكني والتجديد للثقافة 

واحل�سارة الإ�سالميتني.

التقريب بين المذاهب الإ�سالمية 

x

x

x
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غالف عادي

24 * 17

820 �صفحة

$22 -  $26

دون اأ�سالة الأّمة، وعم��ق تراثها، وخ�سب ما�سيها، موؤلفاته��م �سل�سلة متكاملة ت�سدرها دار التقريب ب��ني املذاهب الإ�سالمية،  اأع��الٌم م��ن امل�سلمني يج�سّ

واملنظم��ة الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة )اإي�سي�سكو(، وتقدمانها اإىل القارئ العربي، لعلها ت�ساهم يف تب�سري الأمة بحا�سرها، واإعدادها مل�ستقبلها. 

ه��وؤلء الأع��الم م�سابي��ح على دروب املعرفة، يقتب�س��ون اأنوارهم من م�سكاة الق��راآن الكرمي، وي�سريون على ه��دي من ال�سنة النبوي��ة ال�سريفة، فيحللون 

ويجتهدون، ويك�سفون الأ�سرار. وتقديًرا جلهودهم املباركة واأعمالهم الرائدة اأفردنا لهم �سل�سلة تعنى بهم، �سدر منها:

ISBN: 978-9953-88-241-3

الإمام الطربي )جزءان( الإمام جالل الدين ال�سيوطي

ISBN: 978-9953-88-231-4

غالف عادي

24 * 17

538 �صفحة

$13 - $16

�سل�سلة اأعالم امل�سلمني

6 كتب يف علبة واحدة:

- الإمام م�سلم

- الإمام الغزايل

- الإمام ال�سافعي

- الإمام ال�سيوطي

- الإمام الطربي )جزءان(

ISBN: 978-9953-88-570-4

الإمام م�سلم

غالف عادي

24 * 17

254 �صفحة

$10 - $12

ISBN: 978-9953-88-240-6

الإمام اأبو حامد الغزايل

غالف عادي

24 * 17

238 �صفحة

$10 - $12

الإمام ال�سافعي

غالف عادي

24 * 17

602 �صفحة

$13 - $16

�سل�سلة اأعالم الم�سلمين

x

x

x

x

x
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غالف عادي

24 * 17

1024 �صفحة 

$24 - $26

كتاب نفي�ص يف فقه القراآن وال�سّنة. مادته الن�ص القراآين وال�سنة النبوية ال�سريفة. نهج فيه املوؤلف نهج التو�سيح والتف�سري، وجعله تب�سيًطا لكتابه 

امل�سهور »الأحكام الكربى«. يجد فيه القارئ متطلباته الدينية والدنيوية يف مادة م�ستقاة من الينابيع الأ�سلية.

رين، ويبحث مذاهبهم يف  اإجناز م�سرتك ت�سافرت فيه جهود جماعة من �سفوة العلماء، اأ�سفر عنه معجم لتفا�سري القراآن الكرمي، ير�سد جهود املف�سّ

ر ومذهبه، لئال يخطئ الق�سد والهدف. ى م�سادر درا�ساتهم، ويقّدم مناذج من اأعمالهم، مّما ميّكن الباحث من معرفة جهد كل مف�سّ التف�سري، ويتق�سّ

غالف عادي

24 * 17

714 �صفحة

$12

اجلزء الثاين اجلزء الأول

غالف عادي

24 * 17

440 �صفحة

$8

جمموعة الأحكام ال�سغرى

ISBN: 978-9953-88-574-2

كتابان يف علبة واحدة

24 * 17

1024 �صفحة 

$24 - $26

الأحكام ال�سغرى )جزءان(

الأحكام ال�سغرى للعالمة اأبي بكر محمد بن المعافري الإ�سبيلي

معجم تفا�سير القراآن الكريم x

x
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�ص العلمي والطالع الوا�سع والدرا�سة امل�ستفي�سة، م�سّححني بنزاهة علمية اأخطاء  اأبحاث قّيمة وا�سلها جماعة من العلماء املربزين ذوي التخ�سّ

املو�سوعة الإ�سالمية ال�سادرة يف ليدن حول »القراآن الكرمي«، »العقيدة الإ�سالمية«، »ال�سرية النبوية«. والهدف من تلك الأبحاث اأن يعمد القّيمون على 

املو�سوعة الإ�سالمية اإىل تدارك ما ارتكبوا من هفوات، بروح الإن�ساف والأمانة العلمية و�سعة ال�سدر وتفّتح الفكر، حتى تتمّكن تلك املو�سوعة من 

تقدمي الإ�سالم يف �سورته احلق دون حتريف.

غالف عادي

24 * 17

170 �صفحة

$4 - $5

العقيدة الإ�سالمية القراآن الكرمي - درا�سة

غالف عادي

24 * 17

148 �صفحة

$5

ال�سرية النبوية

غالف عادي

24 * 17

170 �صفحة

$4 - $5

معجم تفا�سري القراآن واملو�سوعة الإ�سالمية

5 كتب يف علبة واحدة

- القراآن الكرمي - درا�سة

- العقيدة الإ�سالمية

- ال�سرية النبوية

- معجم تفا�سري القراآن الكرمي )جزءان(

ISBN: 978-9953-88-571-1

المو�سوعة الإ�سالمية

xx





معارف ومنّوعات
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غالف عادي

33 * 24

144 �صفحة 

$10

ا باللغة الإنكليزية بعنوان: متوفر اأي�ضً

طرابل�س... عبق املا�ضي

�ضور ومالمح من ذاكرة املدينة

اللجنة ال�ضعبية العامة للثقافة والإعالم

غالف عادي

القيا�س 17 * 24 

٦ $ اجلزء 

�ضل�ضلة موؤلفة من 20 جزًءا من الأ�ضئلة 
اأي  ع��ن  الق��ارئ  يغن��ي  م��ا   والأجوب��ة 
معلوم��ة في حق��ل التاري��خ والجغرافيا 
والمعلوم��ات  واللغ��ة  والأدب  والدي��ن 
العامة. اإنها  حًقا مو�ضوعة ل غنى عنها 

للقارئ العادي والمثقف على ال�ضواء. 

غالف عادي

29 * 21

408 �صفحات

$10 - $12

الت��ي  الخط��ة  باإظه��ار  يتف��ّرد  كت��اب 
قام��ت باإعداده��ا الأمم المتحدة �ض��من 
برنامجها الخا�ص بالبيئة. وفيه يجري 
ا�ض��تعرا�ص ال�ض��ور الت��ي �ض��يوؤول اإليه��ا 
مناظي��ر  م��ن  المتو�ض��ط  البح��ر  م�ض��ير 

مختلفة وجوانب متعددة.

اخلطة الزرقاء

م�ضتقبل حو�س البحر املتو�ضط

اإ�ضراف: مي�ضيل غرينون ومي�ضيل باتي�س

غرائب احليوان

اأ�ضعد عادل �ضرحال وجمانة �ضرحال يا�ضني

جتليد فني

29 * 21

98 �صفحة

$10 - $12

مو�ض��وعة ع��ن غرائب الحي��وان، تنتقي 
من كل مملكة حيوانية اأغرب ما عندها، 
وت�ضعه، بال�ض��ورة والر�ضم والن�ص، بين 
يدي القارئ، لتزيد من معرفته العلمية، 

وتروي ف�ضوله.

كتاب املرا�ضم

�ضالح عبو�ضي

غالف عادي

24 * 17

304 �صفحة

$٦ - $8

عن��ه  غن��ى  ل  تطبيق��ي  دلي��ل  اإن��ه 
اأن��ه  كم��ا  المجتم��ع،  ورج��ال  ل�ض��يدات 
م�ض��در رئي�ض��ي لمجموع��ة م��ن القواعد 
الدولي��ة والع��ادات والتقالي��د الثابت��ة 
والمتبع��ة في عالم المرا�ض��م الر�ض��مية 

والدبلوما�ضية والجتماعية.

مو�ضوعة �ضني جيم »20 جزًءا«

�ضريف العلمي

ISBN: 978-9959-25-186-2

ISBN: 978-9959-88-553-7

Tripoli... The Fragrance 
of Ancient Times

The City: Images and 
Remembrances

غالف عادي

24 * 17

200 �صفحة

$٦ - $8

ير�ض��دك اإلى �ض��اِحك، لتواجه الحياة. 
وتج��اوز  الفق��ر  تجن��ب  ت�ض��تطيع  ب��ه 
المر�ص والع��ذاب، انطاًقا من مقولة اأن 
الث��ورة تبداأ م��ن النف�ص، لتقم��ع الجهل،  

األد اأعدائها. 

ISBN: 978-9953-88-162-1

الثورة

مرمي نور

x

x

xx
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جتليد فني  

21 * 14

3٦ �صفحة

$9

نا  ابت��كار فّن��ي واأدبي غي��ر م�ض��بوق يحُثّ
جميًع��ا للحفاظ على طبيعتنا ال�ض��احرة 
واألعابه��ا  العابث��ة  الأي��دي  ع��ن  بعي��ًدا 
غي��ر الماأمونة، و�ض��وًل اإل��ى بيئة نفخر 
ال�ض��افي  ودي��ع  يو�ض��ي  بمجاورته��ا. 
باأ�ض��لوبه الموؤّث��ر بالحفاظ على خ�ض��ار 
عليه��ا  يح�ض��دنا  الت��ي  الث��روة  لبنانن��ا، 
مدرو�ض��ة  حمل��ة  ه��ي  اأجم��ع.  العال��م 

ومخل�ضة ل�ضون الجمال.

غالف عادي

24 * 17

340 �صفحة

 $10 - $15

من؟ الأمير ت�ضارلز الذي ذكرت اأنه كان 
يخّطط لقتلها؟ اأم الأ�ض��رار الم�ضوؤولون 
ع��ن حماية الق�ض��ر وتقاليده؟ اأم تجار 
�ض��عروا  الذي��ن  الدولي��ون  الأ�ض��لحة 
بخ�ض��ومة ديانا. ي��وم اأقنع��ت الرئي�ص 
كلينتون بتاأييد معاهدة دولية لتحريم 
الألغ��ام؟ من قت��ل الأمي��رة ديانا؟ ومن 
وراء القات��ل؟ عرفت الأمي��رة ديانا كل 
�ضيء قبيل مقتلها، وباحت بكل �ضيء..

املتعة

الزواج املوؤقت عند ال�ضيعة

د. �ضهال حائري

ISBN: 978-9953-88-488-2

غالف عادي

24 * 17

340 �صفحة

$8 - $10

ه��و الكت��اب الحدث، عن مو�ض��وع �ض��به 
مح��رم، حي��ث تعال��ج الموؤلف��ة م�ض��األة 
زواج المتع��ة ب��اأدق تفا�ض��يلها الفقهية 

والنظرية، وعلى �ضعيد الممار�ضة.

نباتات الزينة الداخلية والأب�ضال الزهرية

م�ضطفى كمال ُجبة

غالف عادي

27 * 19

128 �صفحة

$8 - $10

الكت��اب،  دفت��ي  بي��ن  ملون��ة  حديق��ة 
تحوي معظم نبات��ات الزينة الداخلية 
والخارجي��ة، ا�ض��مها الاتيني وا�ض��مها 
والف�ض��يلة  العرب��ي  وا�ض��مها  الأجنب��ي 
��ل  التابع��ة له��ا. كّل ذلك مع �ض��رح مف�ضَّ
ومتابعته��ا  زراعته��ا  لو�ض��ائل  ودقي��ق 

والعناية بها.

القتلة املت�ضل�ضلون

د. كري�س ماكناب

غالف عادي

24 * 19

192 �صفحة

 $15

اإيلي��ن  دام��ر،  جيف��ري  ال�ض��فاح،  ج��اك 
»الوح�ص«، واآخرون. قَتلة �ض��غلوا العالم 
اأجم��ع لع�ض��رات ال�ض��نين وزرع��وا الذعر 
ف��ي قلوب النا���ص اأينما كان��وا. اأفقدوهم 
عمله��م  واأماك��ن  اأ�ض��ّرتهم،  ف��ي  الأم��ان 
ه��ذه  الكت��اب  يتن��اول  نقله��م.  وو�ض��ائل 
ال�ضخ�ضيات التاريخية من رجال ون�ضاء. 
وينتقل بنا من الجتماعي اإلى النف�ض��ي. 
لنتعّرف خبايا واأ�ض��رار النف�ص الب�ض��رية 
ف��ي اأح��ّط هلو�ض��اتها واأرذل ممار�ض��اتها 

ال�ضادية والمازو�ضية.

مقتل الأمرية ديانا

ظهور احلقيقة وراء الغتيال الأبرز يف القرن الع�ضرين

نويل بوثم

ISBN: 978-9953-88-087-7

و�ضّيتكم... بيئتكم

 اأغني��ة وفيدي��و م�ض��ّور ب�ض��وت عمالق 

الغناء العربي وديع ال�ضاف�ي

اإعداد وزارة البيئة 

ISBN: 978-9953-88-375-5

اأ�ضحاب باليني بال�ضدفة

تاأ�ضي�س الفاي�ضبوك

بن ميزريك

ISBN: 978-9953-88-632-9

ISBN: 978-9953-88-817-0

غالف عادي

24 * 17

248 �صفحة

$11 - $14

زوكرب��رغ  وم��ارك  �ض��افرين  اإدواردو 
طالبان في الجامعة و�ض��ديقان حميمان 
ل��م يحالفهم��ا الح��ظ ف��ي التوا�ض��ل م��ع 
الفتي��ات. كرّد فعل، اخت��رق مارك نظام 
���ص موقع  الحا�ض��وب في الجامعة، وخ�ضّ
بيانات �ضّمنه �ضور كل طالبات الجامعة. 
الفاي�ض��بوك.  ولدة  كان��ت  النتيج��ة 
اخت��راع هائل ق��ّرب بين مايين الب�ض��ر 

وفّرق ال�ضديقين اللذين اخترعاه.

x

x

x

x
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ثالثة اأجزاء

غالف فّني

23 * 33

1٦3٦ �صفحة 

$75

رة فريدة تر�ضد كل بلدة لبنانية فيها بلدية، وكل حي يف مدن لبنان كذلك.  مو�ضوعة م�ضَوّ

تتحدث عن املوقع وال�ضم وال�ضكان والآثار والأماكن الهاّمة وال�ضخ�ضيات،

توؤّرخ لالأحداث بالكلمة التي ت�ضّور وبال�ضورة التي تنطق.

بلدات وبلديات لبنان - بانوراما للخدمات العامة

ISBN: 978-9953-88-216-1

ISBN: 978-9953-88-217-8

ISBN: 978-9953-88-079-2
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ISBN: 978-9953-88-836-1

نقطة

باميال الكيك

 ال يمكنك أن تشتري السعادة
 لكن يمكنك أن تشتري كتًبا،

وهذا تقريًبا الشيء نفسه
مجهول

غالف فني

14 * 21

168 �صفحة

$13

كتاب نق��دي اجتماع��ي �سيا�س��ي ترفيهي 
�ساخ��ر باللغ��ة المحكي��ة غالًب��ا، لك��ن ال 
يخل��و م��ن القافي��ة والفكاه��ة.  نق��اط 
تجمعه��ا بامي��ا الكي��ك في كت��اب يحمل 

اأفكاًرا ومواقف جديدة.
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من�شورات المجل�س القطري للثقافة

والفنون والتراث

تاريخ اللغات وم�ستقبلها
فل�سطين في ال�سعر الإ�سباني المعا�سر

هل كنا مثل اأّي عا�سقين؟

ملك محمد جودة

اأنا والعيون الزجاجية
رواية 1953

باال�شتراك مع موؤ�ش�شة محمد بن را�شد 

اآل مكتوم

اأ�سل الغواية
باب للخروج

حبيبتي الحقيقة - �سعر
الخامدون

ن�سرين �ستموت الليلة

منى دايخ

اإيزي�س في القد�س
بوح اأنثوي

طالق الحاكم
غزل العلوج

طالل حيدر 

اآن الأوان
�سر الزمان

روحي طعمة

امراأة لل�ستاء المقبل
ل اأحد يفهم ما يدور الآن - �سعر

محمد طّعان

رحلة بهمان
�سيف الجّراح

د. نعمة اهلل ابراهيم

ال�سير ال�سعبية العربية
فروخ ناز

نوال ال�شعداوي

اإنه الدم
نوال ال�سعداوي وعايدة الجوهري

�شاكر نوري 

جحيم الراهب 
مجانين بوكا

�شليم اللوزي

خلف العتمة
ذبائح ملونة

                             
18 يومًا في ميدان التحرير

اأبعد من الريف
اأثر الفكر الديني في روايات پاولو كويلو

اأحمد فوؤاد نجم
اأُخذة ِك�س

اأرملة مهند�س
األف عام من ال�سالة

اأنظر اإليك
اإع�سار بالتيمور
اإمراأة... وظاّلن

اإميل بجاني كاتب في الغربال
ابن الحزب

اعترافات غاي�سا
الأ�سولي الـمترّدد

التواأم
الحب والت�سّوف عند العرب

الحريم اللغوي
الخجل والكرامة

الدوائر المّتحدة المركز
الرومنطيقّية في ال�سعر العربي المعا�سر

الطربو�س
الظلُّ فجٌر داكن

الغ�سوة
اللعنة على نهر الوقت

المنَور
النا�س والآخرون

بائع الف�ستق
ب�ساط من الزهر الأحمر - البحث عن 

اأفغاني
بومبي

بيل كانتو - الرهينة
جدلية الحب والموت

حب محّرم
حقيبة حذر

حكاية ال�ستاء
خريٌف من ذهب

خطوات اأنثى
خلف اأ�سوار بيروت

دماء الأزهار
رحمة

رق�س تحت اأ�سجار الك�ستناء
�ساأعطيك الحلوى �سرط اأن تموت
�سنوات �سائعة من حياة المتنبي

�سورّيو ج�سر الكول
�سورة العادات والتقاليد والقيم الجاهلية

�سورة على هاتف جّوال

اأدب 

الروائي پاولو كويلو

اأِلــف
اأوراق محارب ال�سوء
اإحدى ع�سرة دقيقة

الجبل الخام�س
الخيميائي

الرابح يبقى وحيدًا
الزانية
هير الزَّ

ال�سيطان والآن�سة پريم
بريدا

حاج كومپو�ستيال
�ساحرة پورتوبيللو

على نهر پـييدرا هناك جل�سُت فبكيت
ڤيرونيكا تقّرر اأن تموت

مخطوطة ُوِجدت في َعكرا
مكتوب

جين �شا�شون

بنات �سمو الأميرة 
حلقة الأميرة �سلطانة

خيار يا�سمينا
�سمّو الأميرة

لأنك ولدي
مغامرة حب في بالد ممزقة

مّيادة ابنة العراق

راوي حاج

ال�سر�سار
كرنفال

لعبة دي نيرو

�شردار اأوزكان

حين ت�ستحيل الحياة نوًرا
الوردة ال�سائعة

د. اأحمد حاطوم

في مدار اللغة والل�سان
َحاة قواعد فاَتِت الُنّ

كتاب الإعراب
الم�ساجالت

نقو�س

د. �شكري ن�شراهلل

الثالث
قالوا... وفعلوا

كنوز العرب

د. عبد ال�شالم فزازي

الزمن الـم�ستعار
وي�ساألونك عن الذاكرة



س
�

ر
ه

ف
ال

طه ح�سين )من ال�ساطئ الآخر(
ع�ّساق اأمي

ع�سرون روائًيا عالمًيا يتحدثون عن 
تجاربهم

علم الإبداع
عند تال�سي ال�سوء

فتاة من بلغراد
ق�سة م�سربية - ق�سة يوطوبيا

كما يقع التّفاح
ما تخبئه لنا النجوم

ما يفعله الغريب في الليل
متتالية فرن�سية

ْكت مْتل ال�سَّ
محاولت اغتيال علي
مذكرات اإمراأة �سيعية

مر�س الموت
مهما قلت... ل تقل

موعظة عن �سقوط روما
مولود وثالثة اآباء

meeting-ميتينغ
نهاية جيل

هل يفّرقنا الدين؟
هو وهي في ال�سعودية

وراء الأفق
و�سّية �ساعرة

ي�ساورني ظٌنّ اأنهم ماتوا عطا�سى

  اقت�شاد وقانون واأعمال
الد�ستور اللبناني

الرقمّيون
الفر�سة ال�سائعة

المب�ّسط في الد�ستور اللبناني
المو�سوعة القت�سادية
انهيار القت�ساد العالمي
بين ال�سحافة والقانون

ثمن الدم والدمار
حماية الم�ستهلك في نطاق العقد

حروب العمالت
دليل المواطن في الق�سايا العقارية 

عقيدة ال�سدمة 
عهد الف�ساد الأ�سود

غيوم فوق الكويت
في ال�سائعات

قانون ال�سركة العقارية
لعبة قديمة بعمر المبراطورية

ماذا بعد اإخفاق الراأ�سمالية وال�سيوعية
نجم البحر والعنكبوت

نه�سة اليابان
وثيقة الوفاق الوطني اللبناني

تاريخ

�شل�شلة تاريخ العرب واالإ�شالم 

الخراج: اأحكامه ومقاديره
الم�سباح الم�سيء في خالفة الم�ست�سيء

درا�سات في تاريخ المدن العربية الإ�سالمية
ُعمان في الع�سور الإ�سالمية الأولى

نكت الوزراء

د. �شالح اأحمد العلي

اأهل الف�سطاط
المن�سوجات والألب�سة العربية

تاريخ العرب القديم والبعثة النبوية
دولة الر�سول في المدينة

�سامراء
الإدارة في العهود الإ�سالمية الأولى

عمر بن عبد العزيز

د. اإبراهيم بي�شون

الفتوحات الإ�سالمية
الكوفة واأهلها في �سدر الإ�سالم

تاريخ بالد ال�سام في الع�سور الإ�سالمية 
ثورة الح�سين

د. عثمان ا�شماعيل البيلي

الك�ّساف المي�ّسر
ثالثية الحكم في الع�سور العبا�سية

جوانب من التاريخ والح�سارة في الع�سور 
لعّبا�سّية

المعت�سم وع�سكرة الخالفة العبا�سية

قدري قلعجي

اأ�سهر المحاكمات في التاريخ
الثورة العربية الكبرى

الخليج العربي
ثالثة من اأعالم الحرية
ثمانية من اأبطال العرب

�سالح الدين الأيوبي
من اأعالم الفكر العالمي

اللواء الركن د. يا�شين �شويد

التاريخ الع�سكري لبني اإ�سرائيل من خالل 
كتابهم

فرن�سا والموارنة ولبنان
الفن الع�سكري الإ�سالمي

األيك�شي فا�شيلييف

تاريخ العربية ال�سعودية
م�سر والم�سريون

اأحمد فار�س ال�سدياق: اآثاره وع�سره

اأر�س الذكريات
اأوراق جميل مردم بك

الحج قبل مئة �سنة
الح�سارة

الديانة اليهودية وتاريخ اليهود
الرّواد

بيروت التراث
تاريخ البالد ال�سعودية في دليل الخليج

تاريخ ال�سرق الأو�سط
تاريخ لبنان واللبنانيين

�سانعو الجالء في �سورية
في تاريخ اإ�سبانيا الإ�سالمية

في مواجهة المحيط
من ذاكرة بيروت

ن�ساء عربيات
هارون الر�سيد

 �شيا�شة

ال�شحفي ال�شهير روبرت في�شك

الحرب الكبرى تحت ذريعة الح�سارة: 
الحرب الخاطفة

الحرب الكبرى تحت ذريعة الح�سارة: 
الإبادة

الحرب الكبرى تحت ذريعة الح�سارة: اإلى 
البرية

الحرب الكبرى تحت ذريعة الح�سارة )في 
كتاب واحد( 
زمن المحارب

ويالت وطن

اإ�شالم كريموف

اأوزباك�ستان على طريق تعميق الإ�سالحات 
القت�سادية

اأوزبك�ستان على عتبة القرن الواحد 
والع�سرين

د. ع�شام نعمان

اأميركا والإ�سالم وال�سالح النووي
حقيقة الع�سر

العرب على مفترق
على مفترق التحولت الكبرى... ما العمل؟

هل يتغير العرب؟

بول فندلي

اأميركا في خطر
الخداع

ل �سكوت بعد اليوم
من يجروؤ على الكالم

بيل كلينتون

بالعطاء لكل منا اأن يغير العالم
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العودة اإلى العمل 

بيار �شالينجر - اإريك لوران

حرب الخليج
عا�سفة ال�سحراء

المفكرة المخفية لحرب الخليج
جيمي كارتر

ال�سالم ممكن في الأرا�سي المقد�سة
ما وراء البيت الأبي�س

موريال ميراك-فاي�شباخ

عبر جدار النار
مهوو�سون في ال�سلطة

موريال ميراك-فاي�شباخ وجمال واكيم 

ال�سيا�سة الخارجية التركية

جمال واكيم

�سورية ومفاو�سات ال�سالم في ال�سرق 
الأو�سط

�سراع القوى الكبرى على �سوريا

د. علي وهب

الأخطبوط ال�سهيوني والإدارة الأميركية
ال�سراع الدولي على ال�سرق الأو�سط

�شكري ن�شراهلل

ال�سنوات الطيبة
مذكرات قبل اأوانها

د. محمد ح�شنين هيكل

اآفاق الثمانينات
بين ال�سحافة وال�سيا�سة

حديث المبادرة
الحل والحرب!
خريف الغ�سب

زيارة جديدة للتاريخ
ال�سالم الم�ستحيل والديموقراطية الغائبة

عند مفترق الطرق
ق�سة ال�سوي�س

لم�سر ل لعبد النا�سر
وقائع تحقيق �سيا�سي اأمام المدعي 

ال�ستراكي

د. �شليم الح�س

تعاَلوا اإلى كلمة �سواء 
�سالح الموقف

�سوت بال �سدى
ع�سارة العمر

في زمن ال�سدائد لبنانّيًا وعربيًا
قطاف من التجارب 

للحقيقة والتاريخ
ما قَلّ ودّل

محطات وطنية وقومية
نحن والطائفية

وم�سات في رحاب الأمة

د. وليد ر�شوان

تركيا بين العلمانية والإ�سالم في القرن 
الع�سرين

العالقات العربية التركية
م�سكلة المياه بين �سوريا وتركيا 

�شتيڤن غرين

بال�سيف
م�ساومات مع ال�سيطان

جوزيف اأبو خليل

ق�سة الموارنة في الحرب
لبنان... لماذا؟

لبنان و�سوريا

كريم بقرادوني

ال�سالم المفقود
�سدمة و�سمود

لعنة وطن

د. �شمير التّنير

اأميركا من الداخل
اأوباما وال�سالم الم�ستحيل

معمودية النار

جون ك. كوولي

تواطوؤ �سد بابل
الح�ساد 

نعوم ت�شوم�شكي

احتّلوا
�سناعة الم�ستقبل

نعوم ت�شوم�شكي واإيالن بابه

الفل�سطينيون المن�سيون

اإيالن بابه

غّزة في اأزمة

�شادي خليل اأبو عي�شى

روؤ�ساء الجمهورية اللبنانية
قيود تتمزق

الوليات غير المتحدة اللبنانية

غادة عيد

اأ�سا�س الملك
الخلوي- اأكبر ال�سفقات

النفايات - ثروة... وثورة

)IRCPL(  بالتعاون مع جامعة كولومبيا

اأنماط الديمقراطّية 
عن الديمقراطية  

ديموقراطيات في خطر

جيريمي �شكاهيل

بالكووتر  
حروب قذرة 

الكتب التي منعت الأكثر من 15 عاماً... 

ديبلوما�سية اإ�سرائيل ال�سرّية في لبنان
عدو عدوي

د. يا�شر عبد الح�شين

الحرب العالمية الثالثة - داع�س واإدارة 
التوح�س

ال�سيا�سة الخارجية الإيرانية 

تيم واينر

 اإرث من الرماد
الآعداء

ام اإعداد: مرّيم الب�شّ

حقيقة ليك�س
م�سر: ثورة الع�سرين عاًما عبر تلفزيون 

الجديد
وثائق ويكيليك�س - لبنان واإ�سرائيل - الجزء 

 الأول 
وثائق ويكيليك�س - لبنان واإ�سرائيل - الجزء 

الثاني 
                             

اأبي لفرنتي بيريا
اأر�س ل تهداأ

اأ�سرار مك�سوفة
اأ�سوات قلبت العالم

اأمبراطورية الإرهاب
اأو�ساع العالم 2013

اإ�سرائيل وال�سراع الم�ستمر
اإمراأة تبحث عن وطن

اختراع الديموقراطية
الأحزاب ال�سيا�سية في العراق

الأ�سد
الأ�سياء باأ�سمائها

الأمة العربية... اإلى اأين؟
الأمن الوطني الداخلي لدولة الإمارات 

العربية المتحدة
الأيادي ال�سود

البعد التوراتي لالإرهاب الإ�سرائيلي
التحدي الإ�سالمي في الجزائر
الت�سكيالت النا�سرية في لبنان
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التمادي في المعرفة
الثورات العربية في ظّل الدين وراأ�س المال

الجائزة
الحروب المي�ّسرة

الحّكام العرب
الخلوي

خيارات �سعبة
الدولة الديموقراطية

الديبلوما�سية على نهر الأردن
الرايات ال�سود

ال�سايفربانك
ال�سكرتير ال�سابع والأخير

ال�سراع على ال�سلطة في لبنان
ال�سهيونية ال�سرق اأو�سطية والخطة 

المعاك�سة
ال�سوء الأ�سفر

الطبقة الخارقة
العرب والإ�سالم في اأوزبك�ستان

العالقات الأردنية اللبنانية
العالقات اللبنانية ال�سورية

العودة اإلى ال�سفر
الفر�س ال�سائعة

الفهم الثوري للدين والمارك�سية
القيا�سرة الأميركيون

اللوبي
اللوبي الإ�سرائيلي

اللوبي ال�سهيوني في فرن�سا
الما�سونية

المال.. اإن حكم
المراقبة ال�ساملة

النفط ا�ستراتيجًيا واأمنًيا وع�سكرًيا 
وتنموًيا

النفط والحرب والمدينة
الوجه الآخر لإ�سرائيل

الوليات المتحدة
بكامل ر�سيدنا

بال هوادة
بيت من حجر

تاريخ اآ�سيا الو�سطى من اأيام الأ�سر الحاكمة 
حتى اليوم

تدمير ليبيا والنظام العالمي
تعتيم

تقي الدين ال�سلح
توازن الرعب

ثورات الفي�سبوك
ثورات في كل مكان

حرب ال�سفق
حرب تحرير الكويت

حربا بريطانيا والعراق 1941- 1991
حركات ثورية

حروب الأ�سباح

حروب الظل
حزب اهلل والدولة في لبنان

حياتي مع طالبان
خطة متكاملة لقتالع عراق وزرع اآخر

دارفور
روؤية للم�ستقبل

رئي�س مجل�س الوزراء في لبنان بعد الطائف
�سجن غوانتانامو

�سورية - �سقوط مملكة الأ�سد
�سيف من نار في لبنان

�سريبة الدم
طريق اأو�سلو

عزيزي الرئي�س بو�س
فن التج�ّس�س

في قلب المملكة
قرا�سنة اأميركا الجنوبية

ق�سور من الرمل
ق�سية �ساّمة

ق�سيتي �سد اإ�سرائيل
قيام طائفة

لبنان بين رّدة وريادة
مبادئ المعار�سة اللبنانية

محو العراق
مدن تحت الح�سار

مذكرات نيل�سون مانديال
مزارع �سبعا

م�سر على �سفير الهاوية
منبر الحوار 2008

نحو دولة حديثة
نظرية الحتواء

نوال ال�سعداوي والثورات العربية
هكذا.. وقع التوطين

وهم ال�سلم الأهلي
ويلي�س من تون�س

 مذكرات و�شَير

قدري قلعجي

ثالثة من اأعالم الحرية
ثمانية من اأبطال العرب
من اأعالم الفكر العالمي

�شكري ن�شراهلل

�سّت ال�ستات
مذكرات قبل اأوانها

                             
اآل اأوباما

اأحمد فار�س ال�سدياق
اأنا نجود ابنة العا�سرة ومطّلقة

اإنه بن لدن
ابنة القدر

التحية الأخيرة للرئي�س بو�س

الدالي لما
القيا�سرة الأميركيون 

امراأة في ال�سلطة
تقي الدين ال�سلح

حكاية وطن
حلم فتاة الأزقة 

حياة من اأجل اأفريقيا
خيارات �سعبة

دايفد بيكهام
دريد لحام

رحلة العمر
�ستالين ال�ساب

�سنوات بلير
عبد الحميد كرامي

على خّط النار
عمر بن عبد العزيز

عودة النب�س
فوؤاد �سهاب

في �سبيل اأفريقيا
القا�سي والنقاب - �سيرة �سعيد زين الدين
قرارات م�سيرية - مذكرات جورج دبليو 

بو�س 
قرارات م�سيرية - مذكرات غيرهارد 

�سرودر
قيام طائفة 

كوفي اأنان
مذكرات البيت الأبي�س

مذّكرات طوني بلير
مذكرات نيل�سون مانديال

هارون الر�سيد

 الطب والطب البديل

االأكاديمية االأميركية لطب االأطفال

هكذا... تعتنين بطفلك
دليل الوالدين اإلى البدانة عند الأطفال

�شل�شلة الطب الن�شائي - د. روجيه الخوري

ا�سطرابات الحمل - )الق�سم الأول(
ا�سطرابات الحمل - )الق�سم الثاني(
ا�سطرابات الحمل - )الق�سم الثالث(

الحمل الطبيعي
�شل�شلة اأمرا�س النبات والحيوان

الجمل العربي 
اإنفلونزا الطيور

اأمرا�س المحا�سيل الب�ستانية وطرق 
مكافحته

�شل�شلة اأمرا�س االإن�شان - د. غ�شان الزهيري

اأمرا�س العظام والمفا�سل
الإ�سعافات الأولية
الأمرا�س الجلدية
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اأمرا�س القلب
اأمرا�س الجهاز البولي والتنا�سلي

اأمرا�س الغدد
\\\\\

د. �س. �شارما

�سحتك... بمطبخك
زن ماكروبيوتيك

المداواة بالع�سائر
دليل الماكروبيوتيك اإلى الحياة ال�سعيدة

ميت�شيو كو�شي

مو�سوعة الغذاء الواقي من ال�سرطان
علم الطاقات الت�سع

دليل الو�سفات الطبيعية
العالج بالكف

الجريمة والنحراف ال�سلوكي والغذاء
علم الفرا�سة والت�سخي�س

اأو�شو

الفهم
الن�سج

العالقة الحميمة
الحد�س
الإبداع

ال�سجاعة
                             

اكت�سف الطب التجان�سي
الإن�سان ج�سدًا ونف�سًا

العتماد في الأدوية المفردة
التكنولوجيا مع د. ماجد خ�سر

الحقيقة الخفية لأمرا�س الع�سر
الحمل والعناية بالطفل والحليب

ال�سكري
الطب البديل

العز للرز
القليل من الكربوهيدرات

المعالجة عن طريق الوخز بالإبر
الموجز الإر�سادي عن الباثولوجيا - الجزء 

الأول
الموجز الإر�سادي عن الباثولوجيا - الجزء 

الثاني
دليل المراأة اإلى �سحة الرجل

دليل �سحة المراأة
�سر ال�سباب الدائم

�سّر الوقاية من ترقق العظام
فّن الحياة

فول ال�سويا
قواعد الطبخ الماكروبيوتيكي

لم�سة �سفاء - الجزء الأول
لم�سة �سفاء - الجزء الثاني

نظريات حديثة في الطب النف�سي

ال�سمات ال�سوتية المميزة في الخطاب 
ال�سعري 

العالم العربي
الالتجان�س الجتماعي

المراأة العاملة في لبنان
المراهقة

الو�سع ال�سكاني في لبنان
تعريب التعليم وتعُلّم اللغات الأجنبية

درا�سة الت�سرفات عند الحيوان
دمج ذوي الحاجات الخا�سة وفئة ال�سعوبات 

التعُلّمية
رعب ال�سوؤال واأزمة الفكر التربوي

طرائق ومنهجية البحث في علم النف�س
علم النف�س والعولمة

فعالية المدر�سة في التربية المواطنية 
الفل�سفة المح�سة

كي ل يتحول البحث التربوي اإلى مهزلة
كيف نواجه الخوف؟

مثلث النه�سة

فنون

كفاح فاخوري

اآلت الأورك�سترا
اآلت المو�سيقى العربية 

د. فاروق �شعد

خيال الظل العربي
ر�سيد وهبي 

ر�سالة في الخط وَبري القلم لبن ال�سائغ

وحدة الفنون الإ�سالمية
مو�سوعة الخط العربي والزخرفة 

الإ�سالمية
التيارات الفنية المعا�سرة

الحروفية العربية
ثالث ن�ساء ر�سامات

وادي ح�سرموت 
لوحات من القرن التا�سع ع�سر

قوامي�س
قامو�س القارئ: اإنكليزي - عربي 

قامو�س رو�سي - عربي / عربي رو�سي 
الكافي - معجم عربي حديث 

الكافي المدر�سي
مرجُع في الريا�سيات - قامو�س التعاريف

الأ�سا�سية الم�سّور

مكتبة االأطفال
الجتهاد

اأف�سل وجبة طعام

طبخ
99 اأكلة لبنانية بدون لحوم

�سحتين
لبناني... بب�ساطة

ما لَذّ وطاب
مائدتك... في الأعياد

من اإيطاليا... اإلى مائدتك
Flavours of Madras

Mezze
Traditional Arabic Cooking
Traditional Greek Cooking

علوم

نزار النا�شح

حول نظرية الن�سبية
القدرة العقلية

د. اإبراهيم يو�شف العبداهلل

الإ�سالحات التربوية
 رفع الكفاءة الإنتاجية للموؤ�س�سة

المدر�سية

د. اإ�شماعيل االأمين

التلفزة المعا�سرة
الكتابة لل�سورة

كيف تكتب خبرًا تلفزيونًيا

ار د. كري�شتين ن�شّ

اتجاهات معا�سرة في العالج النف�سي
التوّحد

كيف توؤكد ذاتك؟
كيف نواجه الكتئاب

الو�سوا�س

د. معين حّداد

الجغرافيا على المحك
نقد الفكر الوطني

الجيوبوليتيكا
التغّير المناخي
                             
اأبناء الطوائف

اأ�سرار دوام العالقات
اأفكر اإذن: اأنا كمبيوتر

الإن�سانيات الرقمية
الإتيكيت

البحث العلمي بنماذجه الأ�سا�سية
التربية والتنمية والنه�سة

التعليم من المهد
الجرائم المالية في الف�ساء الإلكتروني

الجريمة با�سم ال�سرف
الحوكمة والإدارة الر�سيدة

الزواج المدني
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اأمنية �سامية
جولة في حديقة الحيوانات مع بابون

حافة البركة
حلزونتان

حيواٌن اأحبه
الدببة والأرقام

ريا�سة ممتعة
�سي�سو

الطريق
ع�سفور القرية وع�سفور المدينة

الع�سفور في �سجرة الخوخ
علبة المفاجاأت

على العوامة
علّية مازن

عيادة الطبيب طاهر
فرقعة الذرة

في الف�ساء
قبو �سارة

لعبة التحري
للحيوانات بيوت 

مدر�ستي ما اأحالها
م�ستعٌد للنوم
مالطفة الهّر

نحيل اأ�سبح كبيرًا
نظّل معًا

النمل م�سغول دائمًا
الهّر والحذاء

هل �سياأتي النمل؟
واأنا عندي موهبة

يانا و لنا
الي�سروع

�شل�شلة الخيال العلمي

الخارق
روكي في اأر�س العمالقة

الفاأر العمالق
كوكب القردة

مملكة ال�سفادع
النملة العمالقة

�شل�شلة عالم �شهرزاد

الأخوة الثالثة
بائعة الكبريت

بيا�س الثلج والأقزام ال�سبعة
جاك قاتل الجبابرة

جلد الحمار
الحكيم والكلبان

الحمار المتهور
خم�س حبات بازيال في قرن

الذئب والجديان ال�سبعة
�سندباد على ظهر حوت

هل الجّنة للم�سلمين وحدهم
                             

الأحكام ال�سغرى )جزءان(
التقريب بين المذاهب الإ�سالمية - الجزء 

الأول
التقريب بين المذاهب الإ�سالمية - الجزء 

الثاني
الحوار الم�سيحي الإ�سالمي

ال�سخ�سية الكافرة
القراآن الكريم والأ�سول في تدبره

الكتاب والقراآن
معجم اإعراب األفاظ الجاللة وجملها في 

القراآن
المعجم الطبيعي للقراآن الكريم

المعجم المفهر�س للمخطوطات العربية 
والإ�سالمية في ط�سقند

المو�سوعة القراآنية  
الوحدة الإ�سالمية ما لها وما عليها

تاريخ النحو العربي في الم�سرق والمغرب
ر�سالة القراآن

على دروب التقريب بين المذاهب الإ�سالمية
ق�ساء الخليفتين

معجم تفا�سير القراآن الكريم - الجزء 
الأول

معجم تفا�سير القراآن الكريم - الجزء 
الثاني

مفاهيم رم�سانية
مو�سوعة القطعاني - الجزء الأول
مو�سوعة القطعاني - الجزء الثاني

و�سع المراأة في العالم الإ�سالمي

معارف ومنوعات

اأ�سحاب باليين بال�سدفة
بلدات وبلديات لبنان

الثورات العلمية العظمى في القرن الع�سرين
الثورة؟

الخطة الزرقاء
الدالي لما

طرابل�س... عبق الما�سي 
Tripoli... The Fragrance of the Past

غرائب الحيوان
القتلة المت�سل�سلون

كتاب المرا�سم
الُمتعة الزواج الموؤقت عند ال�سيعة

مقتل الأميرة ديانا
مو�سوعة �سين جيم

نباتات الزينة الداخلية والأب�سال 
الزهرية

ت مب�شوطة

نقطة

�سهرزاد والتفاحة الذهبية
العجوز الطيبة

عالء الدين
علي بابا

القطة البي�ساء
الكلبان الأ�سودان

�شل�شلة األف ليلة وليلة

باال�شتراك مع هيئة اأبو ظبي للتراث

والثقافة )كلمة( 

الإخوة الطيبون والل�س الغريب
افتح قلبك كي ترى الطبيعة

اأف�سل �سديق لل�سم�س
ل تالحقني

المخطط اليومي
هل تاأكل النمور الع�سب؟

هل تتكلم الحيوانات؟
هيا نلعب لعبة  »بيت بيوت«

والد زينة ال�سغيرة

دار التقريب / درا�شات اإ�شالمية

د. زاهية الدجاني

اأح�سن الق�س�س
�سورة الأنبياء

المفهوم القراآني والتوراتي
يو�سف

نظيرة زين الدين

ال�سفور والحجاب
الفتاة وال�سيوخ

القا�شي محمد �شويد

الإ�سالم هو الحل لق�سايا الإن�سان
المذاهب الإ�سالمية الخم�سة والمذهب 

الموحد
المو�شوعة االإ�شالمية

العقيدة الإ�سالمية
القراآن الكريم

ال�سيرة النبوية
�شل�شلة اأعالم الم�شلمين

الإمام اأبو حامد الغزالي 
الإمام ال�سافعي

الإمام الطبري )جزءان(
الإمام جالل الدين ال�سيوطي

الإمام م�سلم

ال�شيخ ح�شين اأحمد الخ�شن

العقل التكفيري
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Gulf Union الكويت
�س. ب.: 2911، ال�سفاة، الكويت

هاتف: 440889 2 965+
فاك�س: 411688 2 965+

e-mail: gulf_u@qualitynet.net

الإمارات العربية المتحدة
�س. ب.: 875، اأبو ظبي؛ الإمارات

هاتف: 6336999 2 971+
فاك�س: 6320844 2 971+

e-mail: allprints@allprints.ae

الإمارات العربية المتحدة
الجامعة الأميركية في ال�سارقة
�س. ب.: 26666، ال�سارقة؛ الإمارات

هاتف: 5152013 6 971+
فاك�س: 5585536 6 971+

e-mail: ausbooks@emirates.net.ae
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