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 أول دار نشر في الكويت معتمدة المعايير
 في كتب األطفال

عضو في:عضو في:
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9 شهور فأكثر

9 شهور فأكثر

9 شهور فأكثر

أحب االستحمام

جسمي

وبإمــكان  بالمــاء  يبتــل  ال  الكتــاب  هــذا 
األطفـــــال الصغار جداً جداً اصطــــحــــابـــــــه 
والمــرح  للمتعــة  الحمــام  فــي  مـعــهــــــم 

االســتحمام. أثنــاء 
ال خوف من الماء والصابون بعد اليوم.

قصــة مصنوعــة مــن القمــاش تعــرف الطفـــــــل 
واألذن  العيــن  مثـــــــل  الجســم  مكونــات  علــى 

ــم. والف
ــداً  ــداً ج ــار ج ــال الصغ ــب األطفـــ ــة تناســـــ القصــ

ابتداء من عمر 9 شهور. 

نص: أ. محمد شاكر جراغ
رسوم: بنان شكو

المقاس: 16 سم × 16 سم
التجليد: بالستيك نايلون

سنة النشر: 2018

نص: أ. محمد شاكر جراغ
رسوم: بنان شكو

المقاس: 16 سم × 16 سم
التجليد: قماش

سنة النشر: 2018

9 789996 618062

9 789996 689291

نص: مريم أسامة
رسوم: فرح خليل

المقاس: 17 سم × 22 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2018

• فطام سارة
• فطام يوسف

حــب  بــكل  الطفــل  تهيــئ  قصــة 
وحنــان لالنتقــال من مرحلــة الرضاعة 
الفطــام،  مرحلــة  إلــى  الطبيعيــة 
بحيــث  وســهلة  لطيفــة  بطريقــة 

يستطيع الطفل تقبلها. 

“فطــام يوســف” لــأوالد، و “فطــام 
سارة”   للبنات. 

9 789996 689505



 السلسلة التعليمية
المرحة للصغار

األلوان المرحة

الحروف المرحة

األشكال المرحة

تعلــم أســماء األلــوان للطفــل باللغــة العربية، مزودة برســومات 
توضيحيــة مرحــة لبعــض العناصــر الملونــة مــن وحــي البيئــة 

المحيطــة باألطفــال.

تعلــم الحــروف الهجائيــة العربيــة، مــزودة برســومات توضيحيــة 
مرحــة مــن خــالل كلمــات تبــدأ بنفــس الحــروف ومــن وحــي 

البيئة المحيطة باألطفال. 

العربيــة،  باللغــة  للطفــل  الهندســية  األشــكال  أســماء  تعلــم 
مزودة برسومات مرحة لتعليم رسم األشكال. 

تعلــم األرقــام باللغــة العربيــة بشــكليها مــع رســومات توضيحيــة 
مــن خــالل العــد بأصابــع اليديــن ،مــع شــخصية البانــدا المحبوبــة 

)دادا(.

ــي  ــاً ف ــرح خصوص ــم والم ــن التعل ــا بي ــدة م ــة وطي ــود عالق ــة بوج ــة الحديث ــات العالمي ــير الدراس تش
مراحــل الطفــل األولــى، حيــث أن المــرح يجعــل مــن العمليــة التعليميــة ممتعــة ومحببــة لــه فضــالً 

كرة.  عن تعليمه الكثير من المهارات، منها مهارة حفظ المعلومات وإستيعابها في الذا
نقــدم هــذه السلســلة بعــد االســتعانة بالخبــرات الالزمة،مراعيــن أن تكــون بســيطة علــى قــدر 

إستيعاب الطفل. 

سنة النشر: 2020التجليد: ورقيالمقاس: 16 سم × 16 سمإعداد: فريق كشمش

3 سنوات فأكثر

جديد

تعلم العد من 1 حتى 10 مع دادا



سلسلة
الكتب الصامتة

الضرس الظريف

هدوء

كل يوم

كتــاب صامــت يشــرح بالرســوم للطفــل حكايــة ضــرس مــع 
التسوس وكيف يقوم بالقضاء عليه. 

كتــاب صامــت يشــرح للطفــل بعــض المواقــف التــي ينبغــي أن 
يتحلى فيها بالهدوء. 

كتــاب صامــت يشــرح بالرســوم للطفــل العــادات اليوميــة التــي 
يجب أن يقوم بها كل يوم. 

كتــاب صامــت لتعليــم الصغــار مكونــات الســلطة الخضــراء 
المفيدة للصغار والكبار. 

ــا  ــة، وإنم ــل مركب ــة أو جم ــات مصفوف ــن كلم ــارة ع ــاب عب ــد الكت ــم يع ــة، ل ــب الصامت ــلة الكت سلس
تجــاوز ذلــك بــأن التــزم الصمــت، مكتفيــا بمــا يعرضــه بيــن دفتيــه مــن صــور ملونــة، قــادرة علــى ســرد 
الحكايــة كاملــة علــى مســامع القــارئ، فاتحــة المجــال أمامــه ألن يبحــر فــي الخيــال وأن يشــكل القصــة 

كيفما شاء وأن يضع لها النهاية كيفما يرغب. 

سنة النشر: 2020التجليد: ورقيالمقاس: 16 سم × 16 سمنص: عبد الهادي شاكر جراغ

3 سنوات فأكثر

جديد

ألذ األصدقاء في السلطة الخضراء



 سلسلة حكايات قصيرة جدًا

للصغار جدًا جدًا

كواكي

من البيضة

ثعلوب الحبوب

كــي أوقاتــاً ممتعــة ومفيدة  كيــف ســتقضي كوا
في يوم العطلة؟!  

قصــة قصيــرة تغــرس فــي الصغــار مفهــوم تقبــل األختــالف 
ونبذ العنصرية. 

كيف سينشر ثعلوب الحب والود فيما بين الحيوانات؟!

مواقــف يتعــرض لهــا الطفــل يجــب أن يقــول ال حرصــاً علــى 
سالمته وسالمة من حوله. 

سلســلة حكايــات قصيــرة جــداً للصغــار جــداً جــداً، سلســلة تضــم قصصــاً قصيــرة جــداً تجمع مــا بين 
التســلية والمتعــة والفائــدة، ســهلة القــراءة بكلمــات ميســرة، وتصميمــات مبســطة، ورســومات 

جاذبة. 

سنة النشر: 2020التجليد: ورقيالمقاس: 16 سم × 16 سمنص: عبد الهادي شاكر جراغ

3 سنوات فأكثر

جديد

متى أقول ال؟



أعتمد على نفسي

قصــة تفاعليــة لــأوالد الصغــار تعلمهــم العــادات 
النفــس  علــى  واالعتمــاد  والســلوكيات  اليوميــة 

بطريقة تفاعلية مبسطةوممتعة. 
علــى  الطفــل  يســاعد  قلــم  القصــة   مــع  مرفــق 
التفاعــل مــع القصــة بوضــع عالمــة          أمــام األعمــال 
التــي يقــوم بهــا بنفســه، ويمكــن مســح اإلجابــات 

وإعــادة المحاولــة كل يــوم.

نص: فرح خليل محمد
رسوم: فرح خليل محمد

المقاس: 14 سم × 14 سم
التجليد: كرتوني صلب

سنة النشر: 2017

4 سنوات فأقل

9 789996 689116

R

3 سنوات فأكثر

هيا نمرح مع الحروف

تعلم كيفية رسم الحروف من األلف إلى الياء.
كثــر مــن تدريــب علــى الحــروف بأصواتهــا  أ طّبــق 

. لمختلفــة ا
والمقطــع  الثالثــة  المــدود  مهــارات  علــى  تعــرف 
متنوعــة. وتدريبــات  تعريفيــة  بمفاتيــح  كن  الســا
ــب وحلــل كلمــات جديــدة مــن مجموعــة مقاطــع 

ّ
رك

وحروف متعددة. 

إعداد: فاطمة أحمد علي
المقاس: 22 سم × 30 سم

التجليد: ورقي
سنة النشر: 2017

9 789996 689246

3 سنوات فأكثر

حكاية هي أم حلم؟

تحكــي قصــة ليلــى الحنونــة التــي تعلمنــا كبــاراً وصغــاراً 
كيــف نتعامــل مــع مــن رد إحســاننا باإلحســان أو باإلســاءة 

ــة أم حلــم؟! مــن خــالل قصــة ال نعلــم أهــي حكاي

نص: أ. محمد شاكر جراغ
رسوم: ماريا الماحوزي

المقاس: 24 سم × 24 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2013

9 789996 604539

الطبعة
الثانية

حتك��ي قص��ة ليل��ى احلنون��ة ال��ي تعلمن��ا 
كب��ارًا وصغ��ارًا كيف نتعامل مع رد احس��اننا 
باإلحس��ان أو اإلساءة من خالل قصة ال نعلم 

أه��ي حكاي��ة أم حلم؟



3 سنوات فأكثر

أمين والتنين

الفــارس أميــن لديــه صديــق تنيــن، يحبــان قضــاء الكثيــر مــن 

الوقــت معــاً، لكنهمــا مختلفــان عــن بعضهمــا البعــض.

هيا لنتعرف على أمين وصديقه التنين.

ــال  ــي لأطف ــة المعان ــات و عميق ــيطة الكلم ــة بس ــة عربي قص

الصغــار جــداً طبعــت علــى غــرار طبعــات كتــب األطفــال األجنبية، 

تحكــي قصــة عالقــة ولــد اســمه أميــن مــع صديقــه التنيــن 

الــذي تختلــف عاداتهمــا فــي العديــد مــن األمــور و يجمعهــا أمــر 

ــة. ــع للغاي ممت

قصة ترغب األطفال الصغار جدا في االطالع وحب القراءة.

نص: رنا ابراهيم الياقوت
رسوم: يارا جربوع

المقاس: 23 سم × 23 سم
التجليد: كرتوني صلب

سنة النشر: 2016

9 789996 689079

When David finds a giant ghost at his stair-
case, Edward comes to the rescue. will they 
dare face the giant ghost.

ــف أن  ــال وكي ــدى األطف ــوف ل ــن الخ ــم ع ــة تتكل قص
الشــجاعة وحســن التصــرف تزيــل هــذه المخــاوف 
مــن تفكيــر الطفــل. القصــة كاملــة باللغــة اإلنجليزيــة.

نص: أمل محمد رضا
رسوم: أمل محمد رضا

المقاس: 24 سم × 24 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2015

3 سنوات فأكثر

David and the mystery
 of the giant ghost

9 789996 609190

3 سنوات فأكثر

أنا قوي ألني

كل لتقبــل الطعــام الصحــي مــن  قصــة تســاعد الطفــل االنتقائـــي فــي األ
كــه، وبروتينــات، وحبــوب، وألبــان. خضــار، وفوا

كذلــك تســاعد الطفــل فــي معرفــة عناصــر المجموعــة الغذائيــة، وفائــدة 
كل منها للجسم. 

نص: مريم أسامة
رسوم: شتاري أيوب

المقاس: 20 سم × 20 سم
التجليد: فولد كافر

سنة النشر: 2018

9 789996 689444



 إنجازاتي اليومية
مع كشمش

 تعلم الرسم مع
كشمشة وكشمش

لون مع كشمش
وكشمشة

رزنامة يومية لتحفيز سلوكيات الطفل مع كشمش.
تحتوي على ملصقات لسلوكيات متعددة.
يمكن تحديد و اختيار اليوم لكل ورقة فيها.

كثر من طفل عبر كتابة إسم الطفل على كل ورقة. يمكن استخدامها أل
عبارة عن 6 خطوات مرقمة يتبعها الطفل بسالسة.

يقوم الطفل بتلوين القلوب حين ينجز السلوكيات المطلوبه منه.
مزود بالشرح لكل خطوة مع مثال.

يختــار ولــي األمــر مــع الطفــل الســلوكيات ال 6 التــي يلــزم القيــام بهــا فــي اليــوم ثــم يقــررا معــاً 
المكافــأة التــي ســينالها الطفــل فــي نفــس اليــوم وكأنهــا مــن كشــمش.

باإلمكان تغيير السلوكيات من يوم إلى آخر.
باإلمكان تعليق األوراق اليومية أو حفظها كنوع من التشجيع.

عبــر خطــوات بســيطة جدا..ســاعدت كشمشــة بتعليــم كشــمش مهــارة 
رســم بعــض األشــياء.

فأراد كل منهما مشاركتكم هذه الخطوات.
كراس تعليم الرسم لأطفال.

دفتر تلوين.

إعداد: فريق كشمش
المقاس: 22 سم × 30 سم

التجليد: ورقي
سنة النشر: 2019

إعداد: فريق كشمش
المقاس: 21 سم × 29.7 سم

التجليد: ورقي
سنة النشر: 2019

إعداد: فريق كشمش
المقاس: 21 سم × 29.7 سم

التجليد: ورقي
سنة النشر: 2019

3 سنوات فأكثر

3 سنوات فأكثر

3 سنوات فأكثر

9 789996 689734

9 789996 689727

9 789996 689758



سارة تذهب
إلى الحمام

أختي تبكي

أبي يحملني

كثــر مــن  مــا الــذي يمكــن أن يُفــرح طفــالً صغيـــراً أ
علــى  االعتمــاد  علــى  وقــادر  كبيــر،  بأنــه  شــعوره 

! ؟ نفســه
م أســلوباً خفيفــاً وإيجابّيــاً؛ لتشــجيع  قصــة ســارة تُقــدِّ

الصغــار علــى اســتخدام الحّمــام.

في كل يوم.. تبكي أختي مرات كثيــرة من غير سبب، فمــاذا 
أفعــل إلســكاتها؟!

قصة تقدم حلول للعناية باألخت الصغيرة عند البكاء.

سأظل دائماً أحب أن يحملني أبي.
قصة قصيرة جدا لتعزيز عالقة األبناء بآبائهم

نص: البتول كمال
رسوم: ليلى حمزة

المقاس: 24 سم × 24 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2019

نص: حوراء أكبر
رسوم: زينب عباس

المقاس: 22 سم × 22 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2019

نص: د. ماهيتاب خالد
رسوم: مصطفى مهدي

المقاس: 20 سم × 25 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2019

3 سنوات فأكثر

3 سنوات فأكثر

3 سنوات فأكثر

9 789996 689826

9 789996 689871

9 789996 689840



9 789996 689475

نص: دعاء الدريس
رسوم: أماني يوسف

المقاس: 22.5 سم × 22.5 سم
التجليد: فولد كافر

سنة النشر: 2018

3 سنوات فأكثر

حليب ماما

قصــة تشــرح مفهــوم الرضاعــة الطبيعيــة بشــكل بســيط 
كبــر المنتظــر لقــدوم أخ جديــد ويرغب  للطفــل، تناســب األخ األ
الرضاعــة ومــا تتطلــب  أهلــه فــي تجهيــزه نفســياً لمعنــى 
الطفــل  تناســب  وكذلــك  الجديــد،  للطفــل  اهتمــام  مــن 
المحــاط بأمهــات مرضعــات مــن العائلــة أو األصدقــاء، أو 
ببســاطة لــكل طفــل قــد تكــون لديــه تســاؤالت أو إلعــادة 
برمجــة الجيــل الجديــد علــى فطــرة الرضاعــة الطبيعيــة وأنهــا 
ــة  ــة الرضاع ــه ثقاف ــيطرت علي ــن س ــي زم ــي ف ــار البيولوج الخي

الصناعيــة فــي الوســائل اإلعالميــة.

3 سنوات فأكثر

ماذا وراء النافذة؟

هل كل ما تراه العين هو الحقيقة دائماً؟
قصــة طبعــت و صممــت بقالــب فريــد مــن نوعــه، جــاذب و يثيــر 
الفضــول، علــى طريقــة مطويــة، توضــح مســألة الحكــم علــى الشــيء 
ــة  ــة مصنف ــر أول قص ــه،  تعتب ــة عن ــه أو المعرف ــر في ــالل النظ ــن خ م
لمعاييــر  طبقــاً  الكويــت  فــي  األطفــال  أدب  كتــب  معاييــر  حســب 

مؤسسة الفكر العربي. 

نص: أ. محمد شاكر جراغ
رسوم: محمد شريف

المقاس: 20 سم × 20 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2015

9 789996 689017

9 789996 689895

يوم مليء بالحب

كيف يكون يومنا مليئاً بالحب؟!
قصة قبل النوم .. لكل يوم.

نص: أروى الثنيان
رسوم: عالء الدين السقاف

المقاس: 22 سم × 22 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2019

3 سنوات فأكثر



شكرًا على كل شيء

كلمة جديدة

لأشــياء  االمتنــان  حــّب  فيـــها  أغــرس  حكايــة 
الصغيـــرة والكبيـــرة، مــن خــالل خطوات بســيطة 
ز على تقدير كّل شـــيء نـحصل عليه، واالعتـراف 

ّ
ترك

كثـــر  بأنّـــه نعمــة مــن النعــم، فذلــك يـــحيينا حيــاة أ
ســعادة.

ــداول  ــي تت ــّيئة التـ ــاظ الس ــها األلف ــج بـ ــة أعال حكاي
ــي  ــد! والتـ ــة أو التقلي ــرى بالصدف ــادر أخ ــن مص م

ــجرح اآلخريــن قــد تـ
أو تعّرض أقاربنا للحرج الشديد!

نص: محمد شاكر جراغ
رسوم: عالء الدين السقاف

المقاس: 14 سم × 21 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2021

نص: محمد شاكر جراغ
رسوم: عالء الدين السقاف

المقاس: 14 سم × 21 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2021

5 سنوات فأكثر

5 سنوات فأكثر

9 781952 786334

9 781952 786273

جديد

جديد



مشروع صغير

من المسؤول

مشــاريعهم  ببــدء  للمبــادرة  الصغــار  بـــها  حّفــز 
ُ
أ حكايــة 

مهاراتـــهم،  اســتغالل  خــالل  مــن  الصغيـــرة،  التجاريّــة 
وتنميــة مواهبـــهم، كــي تعــود عليـــهم بالنفــع والعائــد 
المــاّدي، مــع زيــادة ثقتـــهم فـــي أنفســـهم، وتـــحسين 
قدراتـــهم الفكريّــة واالجتماعّيــة، باإلضافــة إلـــى تطويــر 

اآلخريــن. مــع  التواصــل  كيفّيــة 

علــى  الـــحفاظ  ــة  يَّ أهمِّ فيـــها  أبيِّــن  حكايــة 
تـــحقيق  خــالل  مــن  ــة؛  العامَّ الممتلــكات 
أقــوم بــه للكشــف عــن الفاعــل، واألســباب، 

. ل و لمســؤ ا و
ساِعدنـي على ذلك.

نص: محمد شاكر جراغ
رسوم: عالء الدين السقاف

المقاس: 14 سم × 21 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2021

نص: محمد شاكر جراغ
رسوم: عالء الدين السقاف

المقاس: 14 سم × 21 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2021

5 سنوات فأكثر

5 سنوات فأكثر

9 781952 786280

9 781952 786297

جديد

جديد



نتشارك

نحاول

مــع  المشــاركة  قيمــة  فيـــها  أعــزِّز  حكايــة 
واهتماماتـــهم،  أغراضهــم،  فـــي  اآلخريــن 
ــميعاً شــعور  ومشــاعرهم؛ لتبعــث فينــا جـ

ـــرور. والسُّ ــعادة  السَّ

أالَّ  يـــجب علينــا  لمــاذا  أبيِّــن فيـــها  حكايــة 
نستـــهزئ باآلخريــن ونســخر منـــهم، وأن 
نـــحاول تقبُّلهــم مهمــا كانــوا مـــختلفين عنَّا.

نص: محمد شاكر جراغ
رسوم: عالء الدين السقاف

المقاس: 14 سم × 21 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2021

نص: محمد شاكر جراغ
رسوم: عالء الدين السقاف

المقاس: 14 سم × 21 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2021

5 سنوات فأكثر

5 سنوات فأكثر

9 781952 786310

9 781952 786303

جديد

جديد



9 789996 689772

 يومياتي في شهر
رمضان

رحلة األرقام

كتــاب أنشــطة لالطفــال يحتوي علــي العديد 
مــن الموضوعــات التربويــة والصحيــة التــي 

تخــص شــهر رمضــان المبــارك.

األرقــام  األطفــال  لتعليــم  قصصــي  كتــاب 
بطريقة سجعية مبسطة. 

نص: سارة الكندري
رسوم: رشيد متواكد

المقاس: 21 سم × 29.7 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2019

نص: بسمة الخاطري
رسوم: محمد حلمي

المقاس: 21 سم × 29.7 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2019

5 سنوات فأكثر

5 سنوات فأكثر

5 سنوات فأكثر

حفلة فوق التّلة

ــا  ــداف، أحده ــن األه ــر م ــه الكثي ــغوف لدي ــد ش ــين ول حس
هو الوصول إلى قمة التلة بجوار بيته. 

المميــزة؛  الرحلــة  هــذه  فــي  مغامراتــه  حســيناً  شــارك 
ــع  ــاون م ــة، والتع ــة الطيب ــة الصحب ــه أهمي ــف مع لتكتش

االخرين، القصة متوفرة أيضاً باللغة اإلنجليزية. 

نص: روان دشتي
رسوم: فرح خليل

المقاس: 20 سم × 25 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2018

9 789996 6894139 789996 689437

The Hill-Top Party



9 789996 689673

نص: أ. محمد شاكر جراغ
رسوم: أماني يوسف

المقاس: 27 سم × 28 سم
التجليد: فولد كافر

سنة النشر: 2018

5 سنوات فأكثر

كتاب كشمش العجيب

كتاب تفاعلي بواسطة أصبعك!
كشــمش الوحيــد الــذي سيســمح لــك بقراءتــه إن اتبعــت 

قواعــده!

5 سنوات فأكثر

سلسلة
لبيب يجيب

علــى  يجيــب  لبيبــب  وفيهــا  جــزء   12 مــن  مكونــة  مشــوقة  سلســلة 
أغلــب األســئلة التــي تــدور فــي ذهــن األطفــال الصغــار وبهــا العديــد مــن 

المعلومات التي تفيدهم في المجاالت المتنوعة.  

إعداد وتنفيذ: فريق كشمش
المقاس: 21 سم × 29.7 سم

التجليد: ورقي
سنة النشر: 2018

5 سنوات فأكثر

من أين يأتي األطفال؟

أنا لولو الدمية الصغيرة
لصديقتي اللطيفة نور.

تساءلت نور في يوٍم: من أين يأتي األطفال؟!
ولقد عرفت اإلجابة وأحببت أن أشارككم بها من خالل هذه القصة.

نص: أسماء عمارة
رسوم: نادين عيسى

المقاس: 22 سم × 24 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2018

9 789996 689536



ماذا يوجد
في السماء؟

تساءلت نور يوماً: ماذا يوجد في السماء؟

ــات  ــة بالمعلوم ــة وغني ــة ممتع ــة خيالي ــت برحل فقام
كب المجموعة الشمسية.  عن كوا

نص: زهراء السعد
رسوم: سارة بدوي

المقاس: 22 سم × 22 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2020

5 سنوات فأكثر

9 781952 786112

5 سنوات فأكثر

هدية داينو

داينــو ديناصــور صغيــر يُحــّب الّلعــب، أهــداه والــداه هديـّـة 
طالما حِلم بها، تُرى ماذا كانت الهدية؟ 

قصــة تتنــاول موضــوع تعلُّق األطفــال باألجهــزة الّلوحية، 
كي خيــال الّطفل. وتُعالجــه بطريقــة ُمشــوقة تُحا

نص: د. هديل ياسين فرس
رسوم: شذى الحوراني

المقاس: 26 سم × 26 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2020

9 781952 786129

9 781952 7860999 781952 786082

قرية األفكار

هل تساءلتم من أين تأتينا األفكار؟
وهل تـمنيتم استخدامها استخداماً مفيداً؟

الفكــر، واســتمتعوا  اقــرؤوا قصــة آدم مــع ملهمــة 
بـمغامرته الفريدة من نوعها.  

نص: د. روان دشتي
رسوم: فرح خليل

المقاس: 22 سم × 28 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2020

5 سنوات فأكثر

جديد

جديد

جديد

Thinking-Ville



 ميمو
القط الخجول

هل سمعت عن قط أراد أن يصبح أسداً ؟! 
إنه... ميمو!

علــى  التغلــب  علــى  قصــة تســاعد األطفــال 
مشكلة الخجل وتقبل الذات. 

نص: رلى سعادة
رسوم: شروق بشناق

المقاس: 22.5 سم × 22.5 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2018

5 سنوات فأكثر

9 789996 689390

5 سنوات فأكثر

الال

“الال” الصغير يحب أن يقول: “ال ال... ال أريد”.
ألن ذلك يشعره بأنه كبير .

قصــة ممتعــة مــن وحــي الخيــال، تتنــاول موضــوع 
ألمــور  المتكــرر  ورفضهــم  الصغــار،  األطفــال  عنــاد 

اليوميــة. الحيــاة 

نص: د. هديل ياسين فرس
رسوم: عال يوسف

المقاس: 21.5 سم × 26.5 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2018

9 789996 689529

9 789996 689666

سأصبح ماما

لماذا ترغب أماني بأن تصبح مثل أمها؟ 

وما هي وظيفة أمها؟

نص: أسماء عمارة
رسوم: مصطفى مهدي

المقاس: 17 سم × 17 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2018

5 سنوات فأكثر



لماذا ترغب أماني بأن تصبح مثل أمها؟ 

وما هي وظيفة أمها؟

فأس منصور

َمنُصــور طيــب القلــب، ســخي العطــاء، حســن 
الخلــق، اعتــاد النــاس طــرق بابــه، ولكــن.. بــدأ طرق 

الباب يختفي شيئاً فشيئاً من بيت َمنُصور! 

نص: عزيزة خان
رسوم: ماريا الماحوزي

المقاس: 22 سم × 22 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2020

5 سنوات فأكثر

9 781952 786143

5 سنوات فأكثر

 ياسمين تزرع
االبتسامة

بــكل حــب.. همســت ياســمين لبــذور زهــرة الياســمين 
عند غرسها: انشري االبتسامة.  

فتأألت البذور وحدث أمر عجيب!

نص: د. فاطمة الناصر
رسوم: سارة بدوي

المقاس: 22 سم × 22 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2020

9 781952 786150

9 781952 786181

عرفت ماذا أفعل

ماذا حدث معهما حتـى يقول كلٌّ منـهما:
عرفت منهم ماذا أفعل!

نص: فاطمة السعد
رسوم: سرى غزوان

المقاس: 22 سم × 22 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2020

5 سنوات فأكثر

جديد

جديد

جديد



 الفأر ذو الذيل
الطويل

مختلٌف عن بقية الفئران ..
“فرفور” لديه ذيل طويل جداً جداً !

نص: فتون أبو حيمد
رسوم: شذى الحوراني

المقاس: 22 سم × 22 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2020

5 سنوات فأكثر

9 781952 786167

5 سنوات فأكثر

بطاقات
الرابط العجيب

مجموعــة مــن البطاقــات التفاعليــة تــم تصميمهــا باســتخدام 
نهــج مبتكــر لتطويــر وتحســين مهــارات طفــل مــا قبــل المدرســة.
تعلــم  بحيــث  البيضــاء،  الســبورة  أقــالم  بواســطة  تســتخدم 
الطفــل العالقــة و إنشــاء روابــط مــا بيــن العناصــر فــي كل بطاقــة.

عبارة عن:
46 بطاقة، 8 مهارات مختلفة، 92 تمرين.

إعداد: وفاء السالمية
المقاس: 14 سم × 20 سم

التجليد: ورقي
سنة النشر: 2020

9 781952 786174

9 781952 786211

السمك الطائر

»سميد« سمك طائر
يعيش بعيًدا عن األسماك ألنه نادر!

كان حائًرا.. وبادر بفعل باهر
ليعيش مع اآلخرين دون تنافر!

نص: نسرين الصراف
رسوم: مصطفى مهدي

المقاس: 22 سم × 22 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2020

5 سنوات فأكثر

جديد

جديد

جديد



دينار بشار

قّصة مبّسطة للّصغار
تعّلمهم تقسيم المال بذكاء،

ليكتسب الّطفل طريقة التّعامل
مع المال منذ الّصغر.

نص: بشاير الحرز
رسوم: نهال حسن

المقاس: 24 سم × 24 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2020

5 سنوات فأكثر

9 781952 786204

9 781952 786266

5 سنوات فأكثر

 الصديقان
األليفان

حكاية تروى على لسان الصديقان األليفان،
كس«، القط »ليو« والكلب »ما

تبين أهمية العالقة بين اإلنسان والـحيوان.

نص: فاطمة الجوير
رسوم: شذى الحوراني

المقاس: 24 سم × 24 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2021

9 781952 786198

 هيا نمرح مع
الكلمات

إيمانــاً منـّـا بضــرورة العنايــة باللغــة العربية وتعليــم األطفال 
مهاراتهــا األساســية علــى نحــٍو ُمَبّســط مســٍل ســليم، تــم 
ّدمــت 

ُ
 علــى المهــارات التــي ق

ً
إعــداد هــذه الكراســة مبنيــة

فــي )كراســة هّيــا نمــرح مــع الحــروف( ُمكّملــة لهــا.

إعداد: أ.فاطمة أحمد علي
رسوم: آمنة الناطور

المقاس: 21 سم × 29.7 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2020

5 سنوات فأكثر

جديد

جديد

جديد



Mama Look!

This is the story of one week when 
Adam learned an important lesson.

نص: مريم الشرقاوي
رسوم: فيدا كريم

المقاس: 22 سم × 22 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2021

5 سنوات فأكثر

9 781952 786327

جديد

الدواء العجيب

لماذا ترتفع حرارة أجسامنا عندما نمرض؟
متى نراجع الطبيب ليصف لنا الدواء؟

كيف نعالج ارتفاع حرارة الجسم؟
وما هو سر هذا الدواء العجيب؟

أسئلة كانت تدور في ذهن صادق..  
وسوف نعرف إجابتها في هذه القصة. 

نص: والء معرفي
رسوم: عال يوسف

المقاس: 22.5 سم × 22.5 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2018

9 789996 689406

5 سنوات فأكثر

أحالم الصغار

ســألت المعلمــة : هــل تعلمــون ياصغــار، 
أنــه  يمكننــا أن نحلــم بــدون أن ننــام ؟!

وكيف يكون ذلك؟!

نص: سمر طاهر
رسوم: شروق بشناق

المقاس: 22.5 سم × 22.5 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2018

9 789996 689482

5 سنوات فأكثر



6 سنوات فأكثر

ال أريد أن أكون بطاًل خارقًا

ــالً  ــا بط ــوم م ــي ي ــح ف ــى” أن يصب ــم “عيس كان حل
هــذا  تحقــق  إذا  األمــور  ســتكون  فكيــف  خارقــاً، 

الحلــم لــه، أو لــك؟!

نص: نجوى الدرعاوي
رسوم: مريم شريف

المقاس: 20 سم × 25 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2017

9 789996 689314

نص: جنوى الدرعاوي
رسوم: مريم شريف

َكاَن ُحْلُم " ِعيَسى " َأْن ُيْصِبَح ِفـي َيْوٍم َما َبَطاًل َخاِرًقا.
َق َهَذا احْلُْلُم َلُه ، َأْو َلَك؟! قَّ َفَكْيَف َسَتُكوُن اأْلُُموُر، ِإَذا َتَ

عصافير شجرة جدتي

Mona learns to 
swing and fly

بيت جدتي كبير،هو بيت  عربي، ذو فناء واسع، وهذا أجمل ما فيه.
أحب بيت جدتي، فيه أستطيع أن أرى السماء..

في وسط بيت جدتي، شجرة توت ضخمة!!
تقف على أغصانها عصافير كبيرة.

قصــة ” عصافيــر شــجرة جدتــي ” مفتــاح ألوليــاء األمــور والمربيــن للبــدء بحديــث 
ــى  ــل عل ــن الطف ــذة تعي ــي ناف ــال، وه ــع األطف ــود م ــان والوج ــه واإلنس ــول الل ح
التأمــل وإثــارة تســاؤالته حــول بعــض الظواهــر المحيطــة بحياتــه وربطهــا باللــه 

عــز وجــل، كظاهــرة تغريــد العصافيــر فــي مواقيــت الصــالة.

Mona knows she loves to fly , But loses sight 
of her dream. However, she learns that 
with persistence and practice, all dreams 
come true.

نص: خديجة بهبهاني
رسوم: إيمان عبد الحميد
المقاس: 24 سم × 24 سم

التجليد: كرتوني صلب
سنة النشر: 2019

نص: روان دشتي & منى المزيدي
رسوم: فرح خليل

المقاس: 28 سم × 22 سم
التجليد: كرتوني صلب

سنة النشر: 2019

6 سنوات فأكثر

6 سنوات فأكثر

9 789996 689789

9 789996 689765



أنا سالم

سالم طفل مسالم، تنتابه أحياناً حالة غريبة... 
فيتجنبــه زمــالؤه فــي المدرســة؛ ألنهــم ال يفهمــون 

مــا الــذي يحــدث لــُه؟!

األطفــال،  عنــد  التعاطــف  مفهــوم  تنّمــي  قصــة 
وتعلمهم جمال التعايش، وتقبل االختالف. 

نص: دانة معرفي
رسوم: شذى الحوراني

المقاس: 24 سم × 24 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2018

6 سنوات فأكثر

9 789996 689468

6 سنوات فأكثر

شجارات ال تنتهي

هكذا أصبحت معظم أيامنا في المنزل!
شــجارات ال تنتهــي مــا بيــن أمــي وأبــي! يختلفــان أحيانــاً 
ــاً أخــرى فــي أمــور صغيرة،غيــر  فــي أمــور كبيــرة، وأحيان

مهمــة علــى اإلطــالق!

ما الذي أقوم بفعله في تلك الشجارات؟ 

نص: رلى سعادة
رسوم: علياء مجدي علي

المقاس: 22.5 سم × 22.5 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2018

9 789996 689451

المانجو العجيبة

هل من الممكن أن تكون المانجو عجيبة؟ 
لماذا؟ و كيف؟

قصــة تــم نصهــا مــن طفلــة عمرهــا 7 ســنوات بعــد 
أن قــرأت الكثيــر مــن قصــص كشــمش.

نص: بتول جراغ
رسوم: ماريا الماحوزي

المقاس: 19 سم × 21 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2017

6 سنوات فأكثر

9 789996 689277

نص:
بتول جراغ

رسوم:
ماريا الماحوزي

المانجو العجيبة

هل من الممكن أن 
تكون المانجو عجيبة؟

لماذا ؟ و كيف؟



6 سنوات فأكثر

6 سنوات فأكثر

6 سنوات فأكثر

فتاة بلون الشوكوال

مــاذا لــو كان صديقــك الجديــد مختلــف عنــك؟ قــد يكــون مــن حــي 
آخر، من مدينة أخرى، أو من بالد أخرى! 

لعلــه ال يفهــم مــا تقــول ألنــه ال يتقــن لغتــك، بــل أن لونــه مختلــف 
عنــك أيضــاً! فهــل التعــرف علــى أصدقــاء جــدد أمــر لطيــف أو غريــب؟
قصــة تســاعد الطفــل علــى تقبــل اآلخــر ونبــذ االختــالف وتكويــن 

صداقات جديدة. 

نص: رلى سعادة
رسوم: علي الزيني

المقاس: 21 سم × 25 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2017

9 789996 689260

ماذا لو كان صديقك الجديد مختلف عنك؟
قد يكون من حي آخر، من مدينة أخرى، أو من بالد أخرى!

ــه  ــل أن لون ــك، ب ــن لغت ــه ال يتق ــول ألن ــا تق ــم م ــه ال يفه لعل
ــا! ــك أيض ــف عن مختل

فهل التعرف على أصدقاء جدد أمر لطيف أو غريب؟

نص: آمنة الطّيب
رسوم: علي الزيني

المقاس: 26 سم × 26 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2018

أنا أستطيع

ومســرورة  اآلن،  هــو  كمــا  شــكلي  أحــب  أنــا 
كتشــفت الكثيــر مــن األشــياء التــي  جــداً، ألنــي ا

غيــري. دون  فعلهــا  أســتطيع 

حقا.. أنا أستطيع.

فاطمة والصّراف اآللي

ــة  ــة بتنمي ــذه القص ــم ه تهت
الــذكاء المالــي للطفــل حيــث 
تتعــرف فاطمــة علــى جهــاز 

الصراف اآللي. 

نص: بشاير جواد الحرز

رسوم: سرى غزوان

المقاس: 24 سم × 24 سم

التجليد: ورقي

سنة النشر: 2018

9 789996 689420



9 789996 689307

كوابيس نهى

فــي  والمخيفــة  المزعجــة  األحــالم  نــرى  لمــاذا 
منامنــا؟ ولمــاذا نشــعر بعدهــا بالخــوف الشــديد 

او الحزن والقلق؟ 
ســتعرف إجابــة هــذا الســؤال مــن “نهــى” وذلــك 

مــن خــالل مــا كانــت تــراه مــن كوابيســها.

نص: رلى سعادة
رسوم: أماني يوسف

المقاس: 22.5 سم × 22.5 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2017
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نص: رلى سعاده

رسوم: أماني يوسف

صندوق ضاري

التــي  األحــداث  لكــن  الصنــدوق؛  فــي  ســر  لديــه  ضــاري 
ســنتعرف عليهــا مــن حولــه ســتظهر صــدق نوايــاه ونهايــة 

ما يخفيه. 
قصــة مــن التــراث الكويتــي تســاعد الطفــل علــى فهــم 
أهميــة الصداقــة واإليثــار فــي ســبيل مســاعدة الصديــق.

نص: شيخة الدوسري
رسوم: أ. صالح مهدي جاسم

المقاس: 21 سم × 21 سم
التجليد: كرتوني صلب

سنة النشر: 2017

كريم يسخر كثيرًا

المـــــــزاح والســخـــــرية ممتعان عنــد البعض لكنهما  
كثــر مــن غيره. كل لصاحبهمــا أ يســببان المشــا

سنعرف ذلك من قصة كريم.

نص: رلى سعادة

رسوم: عمر شريف

المقاس: 22.5 سم × 22.5 سم

التجليد: ورقي

سنة النشر: 2018

9 789996 689352

6 سنوات فأكثر

6 سنوات فأكثر

6 سنوات فأكثر

9 789996 689147



عطاء أمي

لقد وجدت طريقة ألرد إلى أمي بعضاً من عطاءاتها. 
فهــل ســتجدون مثلهــا، لتــؤدوا بعضــاً مــن عطــاءات 

أمهاتكم؟! 
مــن  جــزء  علــى  التعــرف  علــى  الطفــل  تســاعد  قصــة 

تضحيات األم ومقدار حبها ألطفالها. 

نص: رلى سعادة
رسوم: شذى الحوراني

المقاس: 24 سم × 28 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2017

َلَقــْد َوَجــْدُت َطِريَقــًة أِلَُردَّ ِإىَل ُأمِّــي َبْعًضــا ِمــْن 
َعَطاَءاِتـــَها ...َفَهــْل َســَتِجُدوَن ِمْثَلهــا؛ ِلُتــَؤدُّوا 

َبْعًضــا ِمــْن َعَطــاَءاِت ُأمََّهاِتُكــْم؟!

9 789996 618079

بالون نور

يــا تــرى مــاذا ســيحصل عندمــا تغضــب نــور مــن أختهــا 

الصغيــرة؟ وكيــف تخلصــت نــور مــن غضبهــا؟

قصــة تتنــاول موضــوع الغضــب عنــد األطفــال الصغــار 

كــي خيــال الطفــل. وتعالجــه بطريقــة مشــوقة تحا

نص: د. هديل ياسين فرس
رسوم: علي الزيني

المقاس: 26 سم × 26 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2017

9 789996 689222

الطبعة الثانية

يــا تــرى مــاذا ســيحصل عندمــا تغضــب نــور 
مــن أختهــا الصغيــرة؟

وكيف تخلصت نور من غضبها؟

قصــة تتنــاول موضــوع الغضــب عنــد األطفــال الصغــار 
وتعالجــه بطريقــة مشــوقة تحاكــي خيــال الطفــل.

من يعرف السّر؟

من يعرف السر؟ 
إنه لأذكياء فقط!

و قد عرفه أصدقاء ياسين أخيراً .. 
فهل يمكنك أن تعرفه أنت؟

نص: مهند العاقوص

رسوم: سامي مراد

المقاس: 22.5 سم × 25 سم

التجليد: ورقي

سنة النشر: 2017

9 789996 689239

		 		

و قد عرفه أصدقاء ياسين أخيرًا .. فهل يمكنك أن تعرفه أنت؟

إنه لألذكياء فقط! 

		 نص:		

مهند العاقوص

رسوم: 

سامي مراد

لألذكياء فقط 

6 سنوات فأكثر

6 سنوات فأكثر

6 سنوات فأكثر



الكاتب الصغير
نص: أ. محمد شاكر جراغ

المقاس: 24 سم × 33 سم

التجليد: ورقي - سلك

سنة النشر: 2017

9 789996 689208

كراسة تدريبات عملية ممتعة في كتابة القصة للصغار.
عزيزي الكاتب الصغير في عمره، الكبير في طموحه..

لعلك تحلم بأن:
ــي  ــك ف ــى روايت ــع عل ــات، أو أن توق ــوف المكتب ــى رف ــك عل ــرى كتاب ــهوراً، أو أن ت ــا مش ــون كاتب تك

ــج. ــع بهي ــل توقي حف
كك هــذة الكراســة سترشــدك إلــى تدريبــات عمليــة قــد تجعــل لديــك أساســيات كتابــة  بامتــال

القصــة أمــراً ســهالً وممتعــاً بالنســبة لــك.
بالممارســة والتعلــم يومــا بعــد يــوم، مــن الممكــن أن تحقــق حلمــك فــي يــوم مــا لنشــر 

قصتــك، وأتمنــى حينهــا أن توافــق لــي بتوقيعــك علــى كتابــك عندمــا أقتنيــه.
كر جراغ                                  الكاتب: محمد شا

كيف ننصح الكبار؟

أحيانــاً قــد يخطــئ بعــض الكبــار، فكيف يســتطيع 
الصغـــــــار نصيحتهم؟ 

نص: رلى سعادة

رسوم: ليلى حمزة

المقاس: 22.5 سم × 22.5 سم

التجليد: ورقي

سنة النشر: 2018

9 789996 689338

حصالة علي

قصة رائعة تهتم بتنمية الذكاء المالي للطفل.
تتكلــم القصــة عــن صبــي صغيــر اســمه علــي، تعلــم مــن 
صديقــه كيفيــة توفيــر المــال لشــراء األشــياء التــي يرغــب فيهــا 

بالمســتقبل.
كثــر القصــص مبيعــا فــي جنــاح  قصــة حصالــة علــي مــن أ

للكتــاب. الكويــت  معــرض  فــي  كشــمش 

نص: بشاير جواد الحرز
رسوم: علي الزيني

المقاس: 24 سم × 24 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2017

9 789996 689123

KSHMSH.com
كشمش للدعاية و اإلعالن و النشر و التوزيع

قصة تهتم بتنمية الذكاء المالي للطفل

@bashayer.j.alherz

bashayer.note@gmail.com

6 سنوات فأكثر

6 سنوات فأكثر

6 سنوات فأكثر



The magic of green leaf
نص: بتول غضنفر

رسوم: زهراء غضنفري

المقاس: 22 سم × 30 سم

التجليد: كرتوني صلب

سنة النشر: 2017

9 789996 689086

ــد  ــن عن ــة، ولك ــاء القري ــن أبن ــب بي ــر بالح ــو وتكب ــحرية تنم ــجرة س ــن ش ــة ع ــم القص تتكل
ــجرة؟ ــينقذ الش ــن س ــيئة فم ــه الس ــجرة بأفعال ــر الش ــاك تتأث ــد ج ــل الجدي ــول الطف وص
Green-Leaf is the perfect place to have perfect relationship. it is also a speicial 
town which has a magical tree growing on the love and good feeling of the 
people of this town share with each other. But things start to change when 
a new boy ”Jack“ moves in and start to spread his hatred for people, and as a 
result of that the magical tree gets badly affected!
Who will rescuethis special tree? And How?
An interesting bedtime story with a Magical ending

أمين لم يعد سمين

حياتكــم  نمــط  مــن  حســنتم  فــإن  لكــم  مــرآة  أطفالكــم 
انعسكت الصحة عليهم و على أوزانهم.  

كل.. تــرى مــاذا  قصــة أميــن الولــد الســمين الــذي يحــب األ
يحــدث لــه وكيــف تتغيــر حياتــه إلــى األفضــل؟

نص: أ. محمد شاكر جراغ
رسوم: بنان شكو

المقاس: 20 سم × 20 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2015

ثانية
ة ال

طبع
ال

متوفرة للتحميل
على آب ستور وغوغل بالي

نص: محمد شاكر جراغ  
رسوم: بنان شكو  

» أطفالكم مرآة لكم ، فإن حسنتم من نمط حياتكم انعكست الصحة عليهم و على أوزانهم «
» أطفالكم مرآة لكم، فإن حسنتم من نمط حياتكم انعكست الصحة عليهم وعلى أوزانهم«                                                                              اختصايص التغذية العلجية الدكتور سامر عاشور

اختصايص التغذية العالجية الدكتور سامر عاشور        

9 789996 689000

 متوفرة ككتاب ورقي

 وكتطبيق على

أجهزة آبل وأندرويد

أين كشمش؟

كشــمش صديــق األطفــال، يحبــه الصغــار والكبــار، ينشــر 

المحبــة فــي كل مــكان، ويهديهــا لــكل مــن يســعى إليهــا. 

حينما نريد أن نبحث عنه، ونلتقي به، أين نجده؟ 

سنكتشف ذلك في هذه القصة.

نص: أ. محمد شاكر جراغ

رسوم: علي الزيني

المقاس: 22.5 سم × 22.5 سم

التجليد: فولد كافر

سنة النشر: 2018

كثر مبيعاً من األ

9 789996 689369

6 سنوات فأكثر

6 سنوات فأكثر

6 سنوات فأكثر



فقاعة بدر

 زينب
وشجرة التوت األسود

فجــأة! ظهــرت فقاعــات صغيــرة تتطايــر مــن النافــذة، 
مــن بينهــا فقاعــة كبيــرة بداخلهــا بــدر!

ترى ما سر هذه الفقاعة؟ وماذا حدث بعد ذلك؟

قصــة مشــوقة ومؤثــرة تعلــم الطفــل تفهــم وتقبــل 
االختــالف بأســلوب خيالــي مبســط.

نالــت علــى إعجــاب العديــد مــن القــراء بمختلف 
األوســاط فــي العالــم العربــي بكيفيــة التعامــل 
مــع الطبيعــة ككائــن حــي لــه روح يســمع و يــرى 
و يتكلــم للحفــاظ عليــه فــي عالــم منقســم 

بيــن إهمــال البيئــة و إعــادة تدويرهــا.

نص: د. هديل ياسين فرس
رسوم: سرى غزوان

المقاس: 24 سم × 24 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2016

نص: أ. محمد شاكر جراغ
رسوم: ميثم يوسف عبدال

المقاس: 20 سم × 20 سم
التجليد: كرتوني صلب

سنة النشر: 2012

+ دمية بدر

9 789996 689062

بدر فقاعة

الطبعة الثالثة

رسوم : سرى غزوانتأليف : د.هديل ياسين فرس              

حائزة على جائزة دولة الكويت التشجيعية ألدب الطفل لعام 2013

9 789996 601309

6 سنوات فأكثر

6 سنوات فأكثر



ال داعي للقلق

محســن ولــد كثيــر القلــق، والمخــاوف تؤثــر عليــه لدرجــة أنــه 
اليستمتع بأيامه! 

ن من التغّلب عليها بأمور بسيطة جداً. 
ّ
لكنه تمك

ــة مبســطة للتغلــب علــى الوســواس القهــري  إنهــا قصــــ
عند األطفال. 

نص: رلى سعادة
رسوم: دالل السوطي

المقاس: 24 سم × 24 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2018

9 789996 689345

چاكليت

كليــت  كليت، بــس الچا ــا الليــت وســط البيــت قــام يطلــع منــه چـ
الزم يتوزع. 

ــل  ــلون راح يح ــه؟ وش ــه بروح ــه كل كل ــا يا ــن صاحبن ــر لم ــنو يصي ش
مشــكلته؟

باللهجــة  مكتــوب  لأطفــال  قصصــي  أدبـــي  عمــل  كليت(  )چـــا
الكويتيــة. يهــدف العمــل إلــى تقريــب القصــة و الكتــاب إلــى األطفــال 
كاة الطفــل و التعبيــر عــن  و تحبيبهــم بالقــراءة عــن طريـــق محــا
مشــاعره وبيئتــه بلغــة بســيطة وعفويــة وأقــرب مــا تكــون للطفل 

ألنها اللغة التي يسمعها من حوله كل يوم. 

نص: فاطمة الحسيني
رسوم: نادين عيسى

المقاس: 20 سم × 20 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2018

9 789996 616839

6 سنوات فأكثر

6 سنوات فأكثر



هرماس النمر المتنمر

أحبك ال أحبك

توأم شعري

ــن،  ــر، يســتمتع بمضايقــة اآلخري هرمــاس نمــر صغي
ــا تــرى هــل سيســتمر هرمــاس فــي ذلــك؟ ي

قصــة تتنــاول موضــوع التنمــر، وتهــدف إلــى تعزيــز 
االحتــرام. المــودة، وتبــادل 

ريــم تحــب اللعــب مــع أخيهــا الصغيــر كريــم، لكنــه يأخــذ 
ألعابهــا دائمــاً، فــال تســتطيع ريــم اللعــب بشــىء منها!

عندمــا تغضــب ريــم مــن كريم..تعتقــد أنهــا ال تحبــه 
بعــد اآلن.

ولكن.. هل هي فعالً ال تحبه؟!

ــت  ــف نم ــان، كي ــان حميمت ــى صديقت ــارة وجن س
صداقتهــم؟

ــاء.. ــل العط ــاء الجميل،فأجم ــى العط ــرف عل لنتع
أبسطه!

نص: د. هديل ياسين فرس
رسوم: منى ناجي

المقاس: 23 سم × 27 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2019

نص ورسوم: نور هشام الغربللي
المقاس: 22.5 سم × 22.5 سم

التجليد: ورقي
سنة النشر: 2019

نص: د. دانة نادر معرفي
رسوم: ماريا الماحوزي

المقاس: 21 سم × 25 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2019

6 سنوات فأكثر

6 سنوات فأكثر

6 سنوات فأكثر

9 789996 689680

9 789921 005424

9 789996 689703



قارورة المسرورة

الكاكاو

أُف

عبير تطير

مغامــرة فريــدة لقــارورة بالســتيكية ترغــب 
فــي الحيــاة.

كاو، كاو غذاء يجعل القلب يبتســم ومعظمنا يعشق الكا  الكا
كثر من طعمه واسمه؟! لكن.. ماذا نعرف عنه أ

كنغر صغير تحمله أمه معها في كل مكان. 

كبر وأصبح يقفز بعيداً عن أمه!

ترى ماذا حدث بعد ذلك؟!

كي مشاعر الطفل. قصة تتناول موضوع بر الوالدين بطريقة مبسطة تحا

عبير تطير؟!
نعم.. لقد أصبحت تطير!

هنالك سبب جعلها طائًرا من الطيور!
فما هو يا ترى؟!

قصة عن أهمية احترام مشاعر اآلخرين.

نص: فاطمة آل فريش
رسوم: آمنة الناطور

المقاس: 22 سم × 22 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2019

نص: زهرة العلي
رسوم: ماريا الماحوزي

المقاس: 28 سم × 24 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2019

نص: د. هديل ياسين فرس
رسوم: هاجر مرادي

المقاس: 27 سم × 23 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2019

نص: وفاء السعد
رسوم: هيام العباس

المقاس: 20 سم × 20 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2020

6 سنوات فأكثر

6 سنوات فأكثر

6 سنوات فأكثر

جديد6 سنوات فأكثر

9 789996 689901

9 789996 689925

9 789996 689918

9 789996 689932



بماذا يشعر ماجد؟

لمساعدة األطفال على التعبير عن مشاعرهم وفهمها.
تحدثنــا فــي هــذه الكتــاب عــن مشــاعر متعــددة فــي مواقف 
متنوعــة للطفــل ماجــد، وطريقــة تعامــل ماجــد مــع هــذه 

المشــاعر.

نص: أهداب بري
رسوم: سارة الغامدي

المقاس: 22 سم × 22 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2021

6 سنوات فأكثر

9 781952 786402

“ينضم إلينا اليوم طالب جديد اسمه حسن”. 
قلت لنفسـي: رائع... حسن هو الطالب الـجديد.

ــون  ك ــن أ ــي ل ــجميع، ألننـ ــق الـ كون صدي ــأ ــًرا س أخيـ
الطالــب الـــجديد بعــد اليــوم.

فهل كان لـي ما أردت؟!

نص: د. ريم البغلي
رسوم: َكلنار ثروتيان

المقاس: 22 سم × 28 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2021

طالب جديد

9 781952 786426

6 سنوات فأكثر

جديد

جديد



ازدحام سكري

كم عنــد  ر تأتـــي واحــدة تلــو األخــرى، أحيانـًـا تتـــرا
َّ
ــك قطــع السُّ

مدخــل الـــجسم، فتســبب ازدحــام ســكري.
ر فـــي جســم 

َّ
ــك فمــن الــذي يقــوم بتنظيــم مــرور السُّ

اإلنســان؟!

نص: أ. أحمد سليمان الضويحي
رسوم: حسين أحمد الرباعي

المقاس: 24 سم × 24 سم
التجليد: كرتوني صلب

سنة النشر: 2021

6 سنوات فأكثر

9 781952 786433

9 781952 786457

Usually Sugar comes one by one…
But sometimes they come in large groups 
and the gate of the body gets crowded…
Causing a Sugar Rush!
So who organizes the Sugar traffic inside 
the body?

 نص: أ. أحمد سليمان
الضويحي

رسوم: حسين أحمد الرباعي
المقاس: 24 سم × 24 سم

التجليد: كرتوني صلب
سنة النشر: 2021

6 سنوات فأكثر

جديد

جديد

Sugar Rush



عندما نختلف

حكاية يسردها أَخَوان باسم وبسمة 
كل منهما من منظوره.

نص: البتول كمال
رسوم: أحمد حافظ

المقاس: 22 سم × 22 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2019

6 سنوات فأكثر

9 789996 689864

بمفاجــآت  المدرســي  مشــوارها  ســلمى  تبــدأ 
تدخلهــا فــي مرحلــة تقبــل وحــب الــذات باإلضافــة 

ــس. ــة بالنف ــى الثق إل
شــاهدوا  و  الجميلــة  رحلتهــا  ســلمى  شــاركوا 

كيف تبدأ باحتضان مميزاتها الشخصية. 
متوفرة باللغتين العربية واإلنجليزية.

نص: روان دشتي
رسوم: فرح خليل

المقاس: 22 سم × 28 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2017

سلمى ذات الشعر البنفسجي

Selma's Purple Hair

9 789996 689253

9 789996 689376

7 سنوات فأكثر



لدي حلم كبير...
أن أصمم مدينة أحالمي.

كون األفضل« »أريد أن أ
ــار بهــذا دوًمــا، وتحزنــه تلــك المواقــف التــي  يفكــر عمَّ
تصيبــه، حيــن يخســر فــي لعبــة إلكترونيــة، أو يتفــوق 
عليــه زميلــه حمــد، أو يخســر فــي منافســته مــع 

ابنــة عمــه. 
يا ترى كيف سيحّل هذه المشكالت؟ 

كيف سيكون األفضل؟

باح نص: ُسرى سعود الصُّ
رسوم: الرا الجنون

المقاس: 17.5 سم × 25 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2021

نص: تسنيم يحيى الحبيب
رسوم: ليلى حمزة

المقاس: 16 سم × 22 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2022

المعماري الصغير

أنت األفضل

9 781952 786440

9 781952 786471

7 سنوات فأكثر

7 سنوات فأكثر

جديد

جديد



كرسي األمنيات

قصة عربية رسمت وصممت بسواعد كويتية. 
ــوال  ــة ط ــن ذوي اإلعاق ــخص م ــات ش ــة نجاح ــي قص تحك
عمــره، تحفــز كل إنســان ســقيم أو ســليم للتغلــب علــى 

الصعــاب وتحقيــق اإلنجــازات.

نص: أ. محمد شاكر جراغ
رسوم: محمد المطيري

المقاس: 24 سم × 24 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2013

9 789996 603938

الطبعة الثانية

رسوم: محمد المطيرينص: محمد شاكر جراغ

ــواعد  ــت بس ــمت و صمم ــة رس ــة عربي قص
ــخص  ــات ش ــة نجاح ــي قص ــة.. تحك كويتي

ــره. ــوال عم ــة ط ــن ذوي اإلعاق م
تحفــز كل إنســان ســقيم أو ســليم للتغلــب 

علــى الصعــاب و تحقيــق اإلنجــازات.

7 سنوات فأكثر

لولو تصمم غرفتها

الكوكب الوردي والكوكب األزرق

ــر، إاّل وأنهــا تحلــم أن تصبــح مصممــة داخليــة  بالرغــم مــن عمرهــا الصغي
كبيــرة، “ لولــو” الفتــاة ذات اإلثنــي عشــر ربيعــاً مــن عمرهــا، ســعت مرحلــة  
بعدمرحلــة، وخطــوة تلــو خطــوة لتنفــذ مشــروع غرفتهــا. يــا ترى..مــن الــذي 
كان يســاندها ويســاعدها فــي األفــكار؟! بمــن اســتعانت فــي تنفيــذ غرفتها؟

هل حققت حلمها وصممت غرفتها بالكامل؟

قصة فتاة تعيش في كوكب أحالمها “الكوكب الوردي “
تسعى للبحث عن خوض مغامرة جديدة في كوكب أخر!

نص: فرح الحميضي
رسوم: نادين عيسى

المقاس: 17 سم × 24 سم
التجليد: كرتوني صلب

سنة النشر: 2019

نص: فجر جراق
رسوم: هيام صفوت

المقاس: 14 سم × 20 سم
التجليد: كرتوني صلب

سنة النشر: 2020

7 سنوات فأكثر

جديد7 سنوات فأكثر

9 789996 689857

9 781952 786136



قصة فتاة تعيش في كوكب أحالمها “الكوكب الوردي “
تسعى للبحث عن خوض مغامرة جديدة في كوكب أخر!

قصر السحاب

تعــود صديقتنــا بســمة مــع ابنــة خالتهــا منــى هــذه المــرة لزيــارة 
ــحابة  ــدو الس ــورس، تب ــر الن ــن طائ ــوة م ــة بدع ــحابة الوردي الس
مســاعدتها  الفتاتــان  وتحــاول  ومغتمــة!  عليلــة  الورديــة 

وتتعرفــان علــى بقيــة الســحابات.
هل تستطيعان مساعدتها؟
هل ستقضيان وقتاً ممتعاً؟

هل ستتعرفان على أصدقاء جدد؟
هل ستتعلمان درساً جديداً؟

أســئلة تُطــرح وتتســابق فــي أذهانهــن وســترى كيــف ســتغدو 
مغامرتهــن هــذه المــرة.

نص: نورة العطار
رسوم: دالل السوطي

المقاس: 17 سم × 21 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2019

7 سنوات فأكثر

9 789996 689833

12 عماًل في 12 شهرًا

نص: كمال سالم عوض
رسوم: رهام درويش

المقاس: 14 سم × 20 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2018

9 789996 689512

األعمــال فـــي حيــاة الفــرد كثيــرة ومتنوعــة، ولكنهــا فـــي النهاية تصب 
ــي طريقيــن مختلفيــن، إمــا أن تصــبَّ فــي طريــق الخيــر أو  دائمــاً فـ

طريــق الشــِر، كل إنســان يختــار طريقــه.
أحــاول أن أقــوم بعمــٍل واحــٍد مــن هــذه األعمــال علــى األقــل كل 

ضيــف إلــى الحيــاة.
ُ
شــهر، البــد أن أفعــل شــيئاً جديــداً وأن أ

)تحتوي على رزنامة لتدوين االنجازات في كل شهر من كل عام(.

9 سنوات فأكثر



السالم في داخلي

السفر عبر الزمن..
وقصص أخرى

علــى لســان بطلهــا الصغيــر أحمــد، القصــة تجســد حدثــاً محوريــاً 
ــد الغاشــم علــى  ــة الكويــت وهــو غــزو النظــام البائ فــي تاريــخ دول
دولــة الكويــت وتحريرهــا منــه، حيــث يحكــي فيهــا البطــل عــن 
تســاؤالته ومخاوفــه جــّراء فقــد وطنــه فــي تلــك الفتــرة المؤلمــة، 
األهــم مــن ذلــك أنهــا تبــرز الــدروس المســتفادة مــن محنــة 
ــم  ــن ه ــال الذي ــامية باألطف ــة س ــاً إيجابي ــرس قيم ــالل و تغ االحت
مســتقبل األوطــان، منهــا: الحــب، الصمــود، الوحــدة، اإليمــان، 

السالم، نبذ العنف والجشع، العدل والتعمير. 

»الســفر عبــر الزمــن ممكــن أن يُكتشــف فــي المســتقبل، ولعّلــه 
وبراهيــن،  علــوم،  إلــى  محتــاج  لكنّــه  القريــب،  المســتقبل  فــي 
ونظريــات متطــورة، ليتنــي أعــود بالزمــن إلــى الــوراء؛ لكــي أتفــادى 
عديــًدا مــن المشــكالت التــي تعرضــت لهــا، وكل مــا يشــعرني 
بالخجــل، ولكــن يجــب أن تتيقنــوا أن حــدوث هــذا مســتحيل مــن 

دون علــم!«.
مجموعة مكونة من أربع قصص للناشئة واليافعين:

- رحلة لورين. - السفر عبر الزمن.   
- نهر القناعة. - قيم من الصحراء.   

نص: فاطمة العوضي
رسوم: مادالينا سودو

المقاس: 20 سم × 25 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2017

نص: تهاني المحيلبي
رسوم: ندين عيسى

المقاس: 14 سم × 20 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2021

9 789996 689130

9 781952 786228

8 سنوات فأكثر

جديد8 سنوات فأكثر



رسائل إلى أبي

يعانــي إبراهيــم مــن إنشــغال والــده المســتمر، و عــدم إحساســه 
كثــر معــه، فيبتكــر طريقــة للتواصــل معــه عبــر  باحتياجــه وتواجــده أ
ــو الشــخص  ــده مــن ه ــف وال ــا دون أن يكتش ــرية يكتبه ــائل س رس

الــذي وراء تلــك الرســائل.
علــى أمــل أن يســتطيع أن يوصــل بعضــاً مــن تلــك المشــاعر واألفــكار 

ــراوده. التي ت
يمضــي الوقــت فيالحــظ إبراهيــم تغيــر عــادات والــده معــه فهــل 

بالحقيقــة؟ يخبــره  أم  الرســائل؟  عبــر  بالتواصــل ســراً  يســتمر 
)رواية مصغرة للناشئة(.

نص: نوف الخضر
رسوم: رهام درويش

المقاس: 14 سم × 19 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2018

9 789996 689284

ضفائر فاطمة

إنهــا اليــد اليمنــى وال نملــك العــودة إلــى الــوراء لنحــّذر أو نــدرك النتائــج، 
اليــد التــي تصنــع بهــا أّمــي كّل شــيء... تــرى كيــف ســتحمل أخــي؟ كيــف 
فــي  يعينهــا  ومــن  ســتطبخ؟  كيــف  ســتخيط؟  كيــف  ســتطعمه؟ 

غيابنا؟ 
ــد؟  ــعري المجّع ــّرح ش ــن يس ــي؟ م ــا أّم ــدك ي ــا بع ــن لهم ــّي م وضفيرت

ــه؟ ــه وثقل ــل صعوبت ــن يتحم م
ال يكسر عناده سوى حنان كفّيك!  

»ضفائــر فاطمــة« قصــة واقعيــة جــرت أحداثهــا فــي مــارس مــن 
عام 1974. 

نص: باسمة الوّزان
رسوم: دهاريز للفنون ، زهراء الطبطبائي

المقاس: 18.5 سم × 13.5 سم
التجليد: ورقي

سنة النشر: 2018

اليمــ�ف ول نملــك العــودة اليــد  إنهــا            

ي 
ــ�ت ــد ال ــج، الي ــدرك النتائ ــّذر أو ن ــوراء لنح إىل ال

ء... تــرى كيــف ســتحمل  ي
تصنــع بهــا أّمــي كّل �ش

ســتخيط؟  كيــف  ســتطعمه؟  كيــف  أخــي؟ 

ي غيابنا؟ 
كيف ستطبخ؟ ومن يعينها �ف

ّ مــن لهمــا بعــدك يــا أّمــي؟ مــن يــرّسح  ي
�ت وضفــ�ي

شــعري المجّعــد؟ مــن يتحمــل صعوبتــه وثقلــه؟

ل يكرس عناده سوى حنان كفّيك!  

جــرت  واقعيــة  قصــة  فاطمــة«  »ضفائــر 
ي مارس من عام 1974. 

أحداثها �ف

9 789996 689383

12 سنة فأكثر

12 سنة فأكثر



ستوري بورد

والمخرجيــن  والرســــــــامين  للمؤلفيـــــــن  كراســــــــة 
علــى  الكراســة  هــذه  تســاعد  وغيرهــم،  والمصوريــن 
ترتيــب األفــكار ضمــن مشــاهد لتســهل عليــك نقــل 

أوضــح. بصــورة  وشــرحها  أفــكارك 
تصلح باللغة العربية و اإلنجليزية.

إعداد: أ. محمد شاكر جراغ
المقاس: 21 سم × 29 سم

التجليد: ورقي
سنة النشر: 2017

StoryBoardستوري بورد

ستوري بورد - الطبعة األولى – 2017 – الكويت
ردمك : 5-21-89-99966-978 - رقم اإليداع : 0654-2017

 جميع الحقوق محفوظة لـ شركة كشمش للدعاية و اإلعالن و النشر و التوزيع
 ال يسمح بنسخ أو اقتباس أي جزء من هذا الكتاب  بأي وسيلة من وسائل النسخ و بأي شكل كان إال بإذن خطي من الناشر.

9 789996 689215

12 سنة فأكثر

أفكار تنتصر

 أفــكار ســلبّية عشعشــت فــي رأســه، هــي أفــكار ضعيفــة
ال تستند إلى أدلّة... 

حيــن عبث فــي قيودهــا انطلقــت مســرعة وتضاعفت... 
ــر وأعــاد 

ّ
ــه حيــن تذك ــه، لكنّ ــا وانشــّلت طاقت واختنــق حزن

كيــدة، أحيتــه مــن  ــه، اســتيقظت األفــكار األ تشــغيل ذات
جديد، ومنحها فرصة لتنتصر! 

نص: باسمة الوّزان
رسوم: زهراء الطبطبائي
المقاس: 19 سم × 14 سم

التجليد: ورقي
سنة النشر: 2020

9 781952 786105

جديد8 سنوات فأكثر



دمية كشمش

دميــة شــخصية كشــمش المحبوبــة 
طبقــاً  صناعتهــا  تمــت  لأطفــال 
وخامــات  الجــودة  عاليــة  لمواصفــات 
صحــة  علــى  حفاظــاً  للبيئــة  صديقــه 

األطفال الصغار . 
وال  القطــن  مــن  مصنوعــة  اللعبــة 
تحتــوي علــى أي أجهــزة كهربائيــة أو زوايــا 
ــال. ــالمة األطف ــى س ــاظ عل ــادة للحف ح

اللعبــة مطابقــة للمواصفــات األوروبيــة 
والخليجيــة أللعــاب األطفال.

المقاس: 20 سم × 31 سم

5721

المفكرة الصغيرة

ــا  ــك اصطحابه ــار فإبمكان ــار والكب ــب الصغ ــرة تناس ــرة الصغي المفك
فــي أي مــكان وهــي تســاعدك علــى كتابــة مالحظاتــك فــي أي وقــت 

وبــأي مــكان.
تأتيكم بُحّلة خاصة بشخصية كشمش المحبوبة للصغار والكبار.

المقاس: 13 سم × 17 سم
التجليد: ورقي
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- أحالمك تبدأ بفكرة - 

6290



المقاس: 16.5 سم × 23.5 سم
التجليد: ورقي

كّراس للكتابة والتدوين.

كّراس كشمش

المقاس: 16.5 سم × 23.5 سم
التجليد: ورقي

كشكول للكتابة والتدوين.

كشكول كشمش

9 789996 689710

8633

 باقة كشمش

وكشمشة الشاملة
باقة مكونة من 13 منتج من جميع إنتاجات كشمش وكشمشة:

. انجازاتي اليومية مع كشمش.
. كراس كشمش.

. كشكول كشمش.
. تعلم الرسم مع كشمشة وكشمش.

. لون مع كشمش وكشمشة.
. كتاب كشمش العجيب.

. المفكرة الصغيرة.
. دمية كشمش.

. كتاب أين كشمش.
. كتاب احب االستحمام.

. ملصقات يوميات كشمش وكشمشة.
. ملصقات أوقات كشمشة وكشمش.

. ملصقات كشمش وكشمشة التشجيعية.



المقاس: 21 سم × 29.7 سم

المقاس: 15 سم × 21 سم

المقاس: 21 سم × 29.7 سم

 ملصقات يوميات

كشمش وكشمشة

 ملصقات كشمش

التشجيعية

ملصقات أوقات

كشمش وكشمشة

جديد

8634

8559

8558

دمية كشمش
اليدوية

دميــة شــخصية كشــمش المحبوبــة لأطفــال تمــت صناعتهــا طبقــاً لمواصفــات عاليــة 

الجودة وخامات صديقه للبيئة حفاظاً على صحة األطفال الصغار . 

اللعبــة مصنوعــة مــن القطــن وال تحتــوي علــى أي أجهــزة كهربائيــة أو زوايــا حــادة للحفاظ على 

ســالمة األطفــال، اللعبــة مطابقــة للمواصفات األوروبيــة والخليجية أللعــاب األطفال.

المقاس: 20 سم × 31 سم

27534



اإلطفائي الصغيرلو رحلت عّنا الطيور

هل سألنا يوماً ماذا سيحل بنا لو رحلت الطيور عنا؟!

قصــة تمــت برعايــة مــن شــركة البتــرول الوطنيــة تحكــي معانــاة 

اإلنسان والطبيعـــة من هجرة الطيور. 

“راشــد” طفــل شــجاع يعــرف مايجــب عليــه فعلــه عنــد نشــوب 
حريــق.

قصة تمت برعاية اإلدارة العامة لإلطفاء.

نص: أ. محمد شاكر جراغ

رسوم: ماريا الماحوزي

المقاس: 20 سم × 20 سم

التجليد: ورقي

سنة النشر: 2016

نص: علي الداغر

رسوم: شتاري أيوب

المقاس: 22.5 سم × 22.5 سم

التجليد: ورقي

سنة النشر: 2019
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ISBN :978-99966-730-3-0

أصدقاء البحر

عبداهلل ينتصر

سالمة األلعابماذا لو..؟

فهــل  أصدقــاء...  للبحــر  كان  إذا 
أصدقائــه؟ أحــد  تكــون  أن  تــود 

ــركة  ــن ش ــة م ــت برعاي ــة تم قص
عــن  تحكــي  الوطنيــة   البتــرول 
ــة  ــة المحافظ ــر وكيفي ــوث البح تل

عليــه.

بنــك  برعايــــــــة  تمــت  قصــــــــة 
قصــة  تحكــي  الوطنــي،  الكويــت 
الســرطان  مــرض  يتحــدى  ولــد 
وهــي  اختصاصــي  بأسلــــوب 
العــــربية  باللغتيــــــن  متوفــــــرة 

واإلنجليزية. 

بــأن أطفالنــا واجــب  إيمانــا منــا  قمنــا بعمــل هــذه السلســلة 
والحمايــة  الرعايــة  مــن  حقهــم  نعطيهــم  أن  علينــا  مقــدس 
الــذي  وســاعدهم  وعضدهــم  ســندهم  نكــون  وأن  والعنايــة، 
يقودهــم إلــى بــر األمــان، وأال نهملهــم وال نتكاســل فــي تقديــم 
كل مــا يحتاجونــه مــن تربيــة صحيــة وســالمة و حمايــة تعينهــم 
ــر األرض، “ســالمة  ــاء وتعمي ــادرة نحــو البن علــى األخــذ بزمــام المب

السلســلة. هــذه  بدايــة  األلعــاب” 

نص: أ. محمد شاكر جراغ

رسوم: سارة عبد العال عوض

المقاس: 20 سم × 20 سم

التجليد: ورقي

سنة النشر: 2014

نص: أ. محمد شاكر جراغ

رسوم: سرى غزوان

المقاس: 20 سم × 20 سم

التجليد: ورقي

سنة النشر: 2016

نص: أ. محمد شاكر جراغ

رسوم: ماريا الماحوزي

المقاس: 20 سم × 20 سم

التجليد: ورقي

سنة النشر: 2018

نص: أ. محمد شاكر جراغ

رسوم: ماريا الماحوزي

المقاس: 14 سم × 24 سم

التجليد: ورقي

سنة النشر: 2018

من أعمالنا

ينطلــق الطائــر المحبوب”هدهــود” مــن شــركة البتــرول 
الوطنيــة الكويتيــة، فــي رحلــة شــيقة، يتعــرف مــن خاللهــا 
عنهــا،  ليبتعــدوا  الســيئة  العــادات  بعــض  علــى  أبناؤنــا 

وبعض العادات الجيدة، ليحرصوا على اتباعها. 
قة.

ّ
نتمنى للجميع رحلة موف



التربويــة  المشــاريع  بتنفيــذ  نقــوم 
والناشــئة  لأطفــال  والتعليميــة 
بأحدث وســائل التصميم والطباعة 
واإلخــــــــراج وطبقــــــــــاً للمعــــــــايير 
والمواصفــــات الدوليــة والعالميــة 

بواسطة فرق متخصصة. 








