AwanZaman

A dual-script sans begun in geometric Arabic, cleverly and harmoniously advanced into Latin, by Dr. Mamoun Sakkal and Juliet Shen

about the typeface
AwanZaman has a three-phase story, beginning with Dr Mamoun
Sakkal’s two Arabic styles and culminating with Juliet Shen’s Latin
extension. AwanZaman started as simply Awan, a commission for a
modern, clean, monoline typeface for writing headlines and story
titles in a forward-thinking Kuwaiti newspaper. Awan was based on the
geometric forms of Kufic script, while in phase two, a second typeface
(Zaman) was designed to add enough calligraphic Naskh details to
make it easy to read in demanding newspaper settings. Together these
two phases give the typeface a warm, familiar, and progressive look, as
well as an explanatory two-part name – AwanZaman.
Since most editorials use typical Naskh headline fonts with an
exaggerated baseline, Awan’s rational forms immediately distinguish
it as a modern and progressive voice in the crowded field of Arabic
editorial typefaces. As the companion Arabic typeface, Zaman has the
same basic proportions and forms as Awan, but with many cursive,
energetic, and playful details. And since modern monoline fonts are
increasingly being used to set extended texts, more features were
borrowed from Naskh calligraphy to expand the typeface’s use from
headlines into text setting. When using the AwanZaman Arabic
family, Awan (geometric Kufic forms) is the starting point. To add

styles & scripts

AwanZaman Thin أوانزمان دقيـق
AwanZaman ExtraLight أوانزمـان رفيع
AwanZaman Light أوانزمان خفيف
AwanZaman Regular أوانزمـان عادي
AwanZaman Medium أوانزمان وسط
AwanZaman Bold أوانزمان سميك
AwanZaman Heavy أوانزمـان غليظ
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the sweeping, energetic personality of Zaman (calligraphic Naskh
forms), simply activate an alternate character through the option
of 20 stylistic sets available in any OpenType-savvy software.
The two typefaces function as one file – the AwanZaman Arabic
family – allowing users to combine features from both designs to
transform the appearance of text from geometric and formal to
playful and informal. The third phase of AwanZaman’s development
introduced a companion Latin typeface designed by Juliet
Shen to fulfil the persistent need in the Arabic fonts market for
modern and geometric bilingual type families. Due to the Arabic’s
monolinear strokes, AwanZaman Latin was destined to be a sans
serif with a tall x-height, larger counters, and corresponding stem
thickness to harmonise with the Arabic’s overall text colour and
page presence. But it needed much more.
One of AwanZaman’s chief assets is making the two languages
look on a par when typeset side by side. Arabic and English readers
will have a different sense of what that entails, but this type
family defers to the Arabic – graceful and artistic with a good
mix of straight stems and curved forms. Latin in general doesn’t
aesthetically flow the way Arabic does, yet the tone of the Latin
needed to mirror both the Arabic’s more squarish curves and formal
personality of Awan and the undulating and more playful shapes of
Zaman without looking outlandish. That need was met by creating
some novel Latin characters, which are accessed through four
stylistic sets the same way as AwanZaman Arabic. The alternates
are not just clever in the way they look and how they echo the
Arabic aesthetic, but also in harmonising the disparate languages
and serving designers well when needing a balanced, bilingual text
face with a warm and lively voice.
AwanZaman is a clever, seven-weight powerhouse that makes
extensive use of OpenType’s stylistic sets (20 in the Arabic and
four in the Latin) so writers and designers can make the most of
everything from a single glyph in display sizes down to dense text
in paragraphs. As AwanZaman Arabic has no italic, neither does the
Latin; contextual distinction normally handled by italics is achieved
by exploiting the family’s seven weights. AwanZaman’s intricate
OpenType programming supports Persian and Urdu, with features
such as the returning tail of Barri Yeh treated properly. From its
inception in geometry to its melding of two worlds with novel
forms, AwanZaman is a personal labor by designers Dr Mamoun
Sakkal and Juliet Shen, and embodies the TypeTogether ideals of
serving the global community with innovative and stylish typeface
solutions. The complete AwanZaman Arabic and Latin families,
along with our entire catalogue, have been optimised for today’s
varied screen uses.

awanzaman, character set sample
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awanzaman, poster specimen – arabic & latin

المشروبات االستوائية

حلب طهران عمان اإلسكندرية الدار البيضاء دمشق طرابلس

ً
ً
مرحبا جميعا
387–International flight

ً
ً
اصرب على حفظ خضر واستشر فطنا ،وزج همك في بغداذ منثمال

?how much!? 123.456 or ١٢٣.٤٥٦

ُ
المعلبات Beverages

برتقالة وتفاحتني Gorgeous

Extensive set of alternates

شاكر الواسطي باقي السطوح Flowery Quagmired Bog

الكتابة بالعربية واإلنكلزيية بخط منسجم ومتناسق Two scripts in one harmonious typeface,
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awanzaman, text settings – arabic

)18/22 pt (thin

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه ورجال
عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد
عنه في يتيمة الدهر أنه" :صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب
)18/22 pt (extralight

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه ورجال
عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد
عنه في يتيمة الدهر أنه" :صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب
)18/22 pt (light

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه ورجال
عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد
عنه في يتيمة الدهر أنه" :صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما ذكره
)18/22 pt (regular

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه ورجال
عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله،
فريد عنه في يتيمة الدهر أنه" :صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما
)18/22 pt (medium

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه ورجال
عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله،
فريد عنه في يتيمة الدهر أنه" :صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما
)18/22 pt (bold

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه ورجال
عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله،
فريد عنه في يتيمة الدهر أنه" :صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما
)18/22 pt (heavy

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه
ورجال عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف هؤالء
بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر أنه" :صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع

Source: Al-Busti Anthology, edited by D. Khatib and L. Sakkal, 1989
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awanzaman, text settings – arabic

)16/18 pt (thin

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه ورجال عصره .وقد ترجمت
له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر أنه" :صاحب
الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم مثل أحمد أمني
،حيث يقول" :وهو أديب كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على طريقة التجنيس والسجع
)16/18 pt (extralight

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه ورجال عصره .وقد
ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر أنه:
"صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم مثل
،أحمد أمني حيث يقول" :وهو أديب كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على طريقة التجنيس والسجع
)16/18 pt (light

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه ورجال عصره .وقد
ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر
أنه" :صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم
،مثل أحمد أمني حيث يقول" :وهو أديب كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على طريقة التجنيس والسجع
)16/18 pt (regular

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه ورجال عصره .وقد
ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر
أنه" :صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم
،مثل أحمد أمني حيث يقول" :وهو أديب كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على طريقة التجنيس والسجع
)16/18 pt (medium

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه ورجال عصره .وقد
ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر
أنه" :صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب المحدثون وأثىن عليه
بعضهم مثل أحمد أمني حيث يقول" :وهو أديب كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على طريقة التجنيس
)16/18 pt (bold

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه ورجال عصره .وقد
ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر
أنه" :صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب المحدثون وأثىن عليه
بعضهم مثل أحمد أمني حيث يقول" :وهو أديب كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على طريقة التجنيس
)16/18 pt (heavy

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه ورجال عصره .وقد
ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة
الدهر أنه" :صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب المحدثون وأثىن
عليه بعضهم مثل أحمد أمني حيث يقول" :وهو أديب كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على طريقة
Source: Al-Busti Anthology, edited by D. Khatib and L. Sakkal, 1989
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awanzaman, text settings, stylistic sets alternates – arabic

)16/18 pt (thin, ss11

)16/18 pt (thin, ss01

األنيقة في التجنيس األنيس ،الرخيص التأسيس"؛ كما ذكره
الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم مثل األحمدي أمني حيث
يقول" :وهو أديب كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه
على طريقة التجنيس والسجع واستلهم فيها من سبقه منهم

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة
خاصة تركت أثرها في مجتمعه ورجال عصره .وقد ترجمت له
كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف
هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر أنه" :صاحب الطريقة

)16/18 pt (extralight, ss12

)16/18 pt (extralight, ss02

األنيقة في التجنيس األنيس ،الرخيص التأسيس"؛ كما ذكره
الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم مثل األحمدي أمني حيث
يقول" :وهو أديب كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه
على طريقة التجنيس والسجع واستلهم فيها من سبقه منهم

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة
خاصة تركت أثرها في مجتمعه ورجال عصره .وقد ترجمت له
كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف
هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر أنه" :صاحب الطريقة

)16/18 pt (light, ss13-ss14

)16/18 pt (light, ss03

األنيقة في التجنيس األنيس ،الرخيص التأسيس"؛ كما ذكره
الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم مثل األحمدي أمني حيث
يقول" :وهو أديب كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه
على طريقة التجنيس والسجع واستلهم فيها من سبقه منهم

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة
خاصة تركت أثرها في مجتمعه ورجال عصره .وقد ترجمت له
كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف
هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر أنه" :صاحب الطريقة

)16/18 pt (regular, ss15-ss16

)16/18 pt (regular, ss04

األنيقة في التجنيس األنيس ،الرخيص التأسيس"؛ كما ذكره
الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم مثل األحمدي أمني حيث
يقول" :وهو أديب كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه
على طريقة التجنيس والسجع واستلهم في من سبقه منهم

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك
طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه ورجال عصره .وقد
ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من
العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر

)16/18 pt (medium, ss17

)16/18 pt (medium, ss05-ss06

األنيقة في التجنيس األنيس ،الرخيص التأسيس"؛ كما
ذكره الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم مثل
األحمدي أمني حيث يقول" :وهو أديب كبري ،له شعر
جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على طريقة التجنيس

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك
طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه ورجال عصره .وقد
ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من
العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر

)16/18 pt (bold, ss18

)16/18 pt (bold, ss07-ss08

األنيقة في التجنيس األنيس ،الرخيص التأسيس"؛ كما ذكره
الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم مثل األحمد أمني حيث
يقول" :وهو أديب كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت
نرثه على طريقة التجنيس السجع واستلهم فيها من سبقه

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك
طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه ورجال عصره .وقد
ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من
العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر

)16/18 pt (heavy, ss10 & ss19

)16/18 pt (heavy, ss09-ss10

جمـع الـبـسـيت بـني صـنـاعـيت الـشـعـر والـنـرث ،وكـانـت لـه بـذلـك
طـريـقـة خـاصـة تـركـت أثـرهـا فـي مـجـتـمـعـه ورجـال عـصـره.
وقـد تـرجمـت لـه كـتـب األدب الـمـخـتـلـفـة فـي عـصـره ومـاتـاله
مـن الـعـصـور ،ويـعـرتف هـؤالء بـفـضـلـه ،فـريد عـنـه فـي

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك
طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه ورجال عصره.
وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله
من العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة
Source: Al-Busti Anthology, edited by D. Khatib and L. Sakkal, 1989
www.type-together.com | © 2016 all rights reserved
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)10/12 pt (thin

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها
في مجتمعه ورجال عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره
وماتاله من العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر أنه" :صاحب
الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب المحدثون
وأثىن عليه بعضهم مثل أحمد أمني حيث يقول" :وهو أديب كبري ،له شعر جيد"...
وقد صاغ البسيت نرثه على طريقة التجنيس والسجع ،بطريقته الخاصة اليت تظهر
ً
فيها ثقافة عصره ،إضافة إلى تأمله وبحثه .وأما شعره فقد أصابته أيدي التفرق،
وبقي منه ديوان صغري مع مقطعات متفرقة في كتب األدب المختلفة ،وتربز لنا
بعض الظاهرات في شعره :فالظاهرة األولى أنه نظم مقطعات قصرية قلما تبلغ
ً
العشرين بيتا ،وقد تقتصر على بيت أو بيتني ،ولم يلجأ إلى القصائد الطويلة ،اليت كان
ينظمها ويتباهى بها فحول الشعراء ،واالستثناء الوحيد لذلك قصيدته المشهورة
بعنوان "الحكم" .والظاهرة الثانية إكثاره من األحاجي والمعادالت الفقهية أو

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه
ورجال عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف
هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر أنه" :صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع
التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم مثل أحمد أمني حيث يقول" :وهو أديب
كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على طريقة التجنيس والسجع ،بطريقته الخاصة اليت
ً
تظهر فيها ثقافة عصره ،إضافة إلى تأمله وبحثه .وأما شعره فقد أصابته أيدي التفرق ،وبقي
منه ديوان صغري مع مقطعات متفرقة في كتب األدب المختلفة ،وتربز لنا بعض الظاهرات في
ً
شعره :فالظاهرة األولى أنه نظم مقطعات قصرية قلما تبلغ العشرين بيتا ،وقد تقتصر على بيت
أو بيتني ،ولم يلجأ إلى القصائد الطويلة ،اليت كان ينظمها ويتباهى بها فحول الشعراء ،واالستثناء
الوحيد لذلك قصيدته المشهورة بعنوان "الحكم" .والظاهرة الثانية إكثاره من األحاجي والمعادالت
الفقهية أو الرياضية في شعره .والظاهرة الثالثة ،أنه جنح بشعره  -كما جنح بنرثه  -إلى اصطياد
ً
ً
منظوما .كما يشبه ٌ
كثري من مقطعاته المذكرات والخواطر ،يريد
الحكم واألمثال ،وترصيعها شعرا
ببعضها العبث ،ويوفق في بعضها اآلخر إلى تصوير عصره ،وأخالق مجتمعه بشكل عفوي وعميق
في جده وهزله.

)12/14 pt (extralight

)10/12 pt (extralight

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها
في مجتمعه ورجال عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره
وماتاله من العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر أنه:
"صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب
المحدثون وأثىن عليه بعضهم مثل أحمد أمني حيث يقول" :وهو أديب كبري،
له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على طريقة التجنيس والسجع ،بطريقته
ً
الخاصة اليت تظهر فيها ثقافة عصره ،إضافة إلى تأمله وبحثه .وأما شعره فقد
أصابته أيدي التفرق ،وبقي منه ديوان صغري مع مقطعات متفرقة في كتب
األدب المختلفة ،وتربز لنا بعض الظاهرات في شعره :فالظاهرة األولى أنه نظم
ً
مقطعات قصرية قلما تبلغ العشرين بيتا ،وقد تقتصر على بيت أو بيتني ،ولم يلجأ
إلى القصائد الطويلة ،اليت كان ينظمها ويتباهى بها فحول الشعراء ،واالستثناء
الوحيد لذلك قصيدته المشهورة بعنوان "الحكم" .والظاهرة الثانية إكثاره من

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه
ورجال عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف
هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر أنه" :صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع
التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم مثل أحمد أمني حيث يقول" :وهو أديب
كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على طريقة التجنيس والسجع ،بطريقته الخاصة اليت
ً
تظهر فيها ثقافة عصره ،إضافة إلى تأمله وبحثه .وأما شعره فقد أصابته أيدي التفرق ،وبقي
منه ديوان صغري مع مقطعات متفرقة في كتب األدب المختلفة ،وتربز لنا بعض الظاهرات في
ً
شعره :فالظاهرة األولى أنه نظم مقطعات قصرية قلما تبلغ العشرين بيتا ،وقد تقتصر على بيت
أو بيتني ،ولم يلجأ إلى القصائد الطويلة ،اليت كان ينظمها ويتباهى بها فحول الشعراء ،واالستثناء
الوحيد لذلك قصيدته المشهورة بعنوان "الحكم" .والظاهرة الثانية إكثاره من األحاجي والمعادالت
الفقهية أو الرياضية في شعره .والظاهرة الثالثة ،أنه جنح بشعره  -كما جنح بنرثه  -إلى اصطياد
ً
ً
منظوما .كما يشبه ٌ
كثري من مقطعاته المذكرات والخواطر،
الحكم واألمثال ،وترصيعها شعرا
يريد ببعضها العبث ،ويوفق في بعضها اآلخر إلى تصوير عصره ،وأخالق مجتمعه بشكل عفوي
وعميق في جده وهزلهThe publication was most substantial (in size and.

)12/14 pt (light

)10/12 pt (light

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها
في مجتمعه ورجال عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره
وماتاله من العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر أنه:
"صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب
المحدثون وأثىن عليه بعضهم مثل أحمد أمني حيث يقول" :وهو أديب كبري،
له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على طريقة التجنيس والسجع ،بطريقته
ً
الخاصة اليت تظهر فيها ثقافة عصره ،إضافة إلى تأمله وبحثه .وأما شعره فقد
أصابته أيدي التفرق ،وبقي منه ديوان صغري مع مقطعات متفرقة في كتب
األدب المختلفة ،وتربز لنا بعض الظاهرات في شعره :فالظاهرة األولى أنه نظم
ً
مقطعات قصرية قلما تبلغ العشرين بيتا ،وقد تقتصر على بيت أو بيتني ،ولم يلجأ
إلى القصائد الطويلة ،اليت كان ينظمها ويتباهى بها فحول الشعراء ،واالستثناء
الوحيد لذلك قصيدته المشهورة بعنوان "الحكم" .والظاهرة الثانية إكثاره من

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه
ورجال عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف
هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر أنه" :صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس،
البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم مثل أحمد أمني حيث يقول:
"وهو أديب كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على طريقة التجنيس والسجع ،بطريقته
ً
الخاصة اليت تظهر فيها ثقافة عصره ،إضافة إلى تأمله وبحثه .وأما شعره فقد أصابته أيدي
التفرق ،وبقي منه ديوان صغري مع مقطعات متفرقة في كتب األدب المختلفة ،وتربز لنا بعض
ً
الظاهرات في شعره :فالظاهرة األولى أنه نظم مقطعات قصرية قلما تبلغ العشرين بيتا ،وقد
تقتصر على بيت أو بيتني ،ولم يلجأ إلى القصائد الطويلة ،اليت كان ينظمها ويتباهى بها فحول
الشعراء ،واالستثناء الوحيد لذلك قصيدته المشهورة بعنوان "الحكم" .والظاهرة الثانية إكثاره من
األحاجي والمعادالت الفقهية أو الرياضية في شعره .والظاهرة الثالثة ،أنه جنح بشعره  -كما
ً
ً
منظوما .كما يشبه ٌ
كثري من مقطعاته
جنح بنرثه  -إلى اصطياد الحكم واألمثال ،وترصيعها شعرا
المذكرات والخواطر ،يريد ببعضها العبث ،ويوفق في بعضها اآلخر إلى تصوير عصره ،وأخالق
مجتمعه بشكل عفوي وعميق في جده وهزلهThe publication was most substantial.

Source: Al-Busti Anthology, edited by D. Khatib and L. Sakkal, 1989
www.type-together.com | © 2016 all rights reserved
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جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها
في مجتمعه ورجال عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره
وماتاله من العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر أنه:
"صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب
المحدثون وأثىن عليه بعضهم مثل أحمد أمني حيث يقول" :وهو أديب كبري،
له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على طريقة التجنيس والسجع ،بطريقته
ً
الخاصة اليت تظهر فيها ثقافة عصره ،إضافة إلى تأمله وبحثه .وأما شعره فقد
أصابته أيدي التفرق ،وبقي منه ديوان صغري مع مقطعات متفرقة في كتب
األدب المختلفة ،وتربز لنا بعض الظاهرات في شعره :فالظاهرة األولى أنه نظم
ً
مقطعات قصرية قلما تبلغ العشرين بيتا ،وقد تقتصر على بيت أو بيتني ،ولم يلجأ

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه
ورجال عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف
هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر أنه" :صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس،
البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم مثل أحمد أمني حيث يقول:
"وهو أديب كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على طريقة التجنيس والسجع ،بطريقته
ً
الخاصة اليت تظهر فيها ثقافة عصره ،إضافة إلى تأمله وبحثه .وأما شعره فقد أصابته أيدي
التفرق ،وبقي منه ديوان صغري مع مقطعات متفرقة في كتب األدب المختلفة ،وتربز لنا بعض
ً
الظاهرات في شعره :فالظاهرة األولى أنه نظم مقطعات قصرية قلما تبلغ العشرين بيتا ،وقد
تقتصر على بيت أو بيتني ،ولم يلجأ إلى القصائد الطويلة ،اليت كان ينظمها ويتباهى بها فحول
الشعراء ،واالستثناء الوحيد لذلك قصيدته المشهورة بعنوان "الحكم" .والظاهرة الثانية إكثاره
من األحاجي والمعادالت الفقهية أو الرياضية في شعره .والظاهرة الثالثة ،أنه جنح بشعره
ً
ً
منظوما .كما يشبه ٌ
كثري من
 -كما جنح بنرثه  -إلى اصطياد الحكم واألمثال ،وترصيعها شعرا

)12/14 pt (medium

)10/12 pt (medium

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها
في مجتمعه ورجال عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره
وماتاله من العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر أنه:
"صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب
المحدثون وأثىن عليه بعضهم مثل أحمد أمني حيث يقول" :وهو أديب كبري،
له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على طريقة التجنيس والسجع ،بطريقته
ً
الخاصة اليت تظهر فيها ثقافة عصره ،إضافة إلى تأمله وبحثه .وأما شعره فقد
أصابته أيدي التفرق ،وبقي منه ديوان صغري مع مقطعات متفرقة في كتب
األدب المختلفة ،وتربز لنا بعض الظاهرات في شعره :فالظاهرة األولى أنه نظم
ً
مقطعات قصرية قلما تبلغ العشرين بيتا ،وقد تقتصر على بيت أو بيتني ،ولم يلجأ
إلى القصائد الطويلة ،اليت كان ينظمها ويتباهى بها فحول الشعراء ،واالستثناء

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه
ورجال عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف
هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر أنه" :صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس،
البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم مثل أحمد أمني حيث يقول:
"وهو أديب كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على طريقة التجنيس والسجع ،بطريقته
ً
الخاصة اليت تظهر فيها ثقافة عصره ،إضافة إلى تأمله وبحثه .وأما شعره فقد أصابته أيدي
التفرق ،وبقي منه ديوان صغري مع مقطعات متفرقة في كتب األدب المختلفة ،وتربز لنا بعض
ً
الظاهرات في شعره :فالظاهرة األولى أنه نظم مقطعات قصرية قلما تبلغ العشرين بيتا،
وقد تقتصر على بيت أو بيتني ،ولم يلجأ إلى القصائد الطويلة ،اليت كان ينظمها ويتباهى بها
فحول الشعراء ،واالستثناء الوحيد لذلك قصيدته المشهورة بعنوان "الحكم" .والظاهرة الثانية
إكثاره من األحاجي والمعادالت الفقهية أو الرياضية في شعره .والظاهرة الثالثة ،أنه جنح
ً
ً
بشعره  -كما جنح بنرثه  -إلى اصطياد الحكم واألمثال ،وترصيعها شعرا منظوما .كما يشبه
ٌ
كثري من مقطعاته المذكرات والخواطر ،يريد ببعضها العبث ،ويوفق في بعضها اآلخر إلى

)12/14 pt (bold

)10/12 pt (bold

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت
أثرها في مجتمعه ورجال عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في
عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر
أنه" :صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما ذكره
الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم مثل أحمد أمني حيث يقول" :وهو أديب
كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على طريقة التجنيس والسجع،
ً
بطريقته الخاصة اليت تظهر فيها ثقافة عصره ،إضافة إلى تأمله وبحثه .وأما
شعره فقد أصابته أيدي التفرق ،وبقي منه ديوان صغري مع مقطعات متفرقة
في كتب األدب المختلفة ،وتربز لنا بعض الظاهرات في شعره :فالظاهرة
ً
األولى أنه نظم مقطعات قصرية قلما تبلغ العشرين بيتا ،وقد تقتصر على

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه
ورجال عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف
هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر أنه" :صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس،
البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم مثل أحمد أمني حيث يقول:
"وهو أديب كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على طريقة التجنيس والسجع ،بطريقته
ً
الخاصة اليت تظهر فيها ثقافة عصره ،إضافة إلى تأمله وبحثه .وأما شعره فقد أصابته أيدي
التفرق ،وبقي منه ديوان صغري مع مقطعات متفرقة في كتب األدب المختلفة ،وتربز لنا
بعض الظاهرات في شعره :فالظاهرة األولى أنه نظم مقطعات قصرية قلما تبلغ العشرين
ً
بيتا ،وقد تقتصر على بيت أو بيتني ،ولم يلجأ إلى القصائد الطويلة ،اليت كان ينظمها ويتباهى
بها فحول الشعراء ،واالستثناء الوحيد لذلك قصيدته المشهورة بعنوان "الحكم" .والظاهرة
الثانية إكثاره من األحاجي والمعادالت الفقهية أو الرياضية في شعره .والظاهرة الثالثة،
ً
ً
أنه جنح بشعره  -كما جنح بنرثه  -إلى اصطياد الحكم واألمثال ،وترصيعها شعرا منظوما .كما

)12/14 pt (heavy

)10/12 pt (heavy

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت
أثرها في مجتمعه ورجال عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في
عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر
أنه" :صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما ذكره
الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم مثل أحمد أمني حيث يقول" :وهو أديب
كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على طريقة التجنيس والسجع،
ً
بطريقته الخاصة اليت تظهر فيها ثقافة عصره ،إضافة إلى تأمله وبحثه .وأما
شعره فقد أصابته أيدي التفرق ،وبقي منه ديوان صغري مع مقطعات متفرقة
في كتب األدب المختلفة ،وتربز لنا بعض الظاهرات في شعره :فالظاهرة
ً
األولى أنه نظم مقطعات قصرية قلما تبلغ العشرين بيتا ،وقد تقتصر على

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في مجتمعه
ورجال عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من العصور ،ويعرتف
هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر أنه" :صاحب الطريقة األنيقة في التجنيس األنيس،
البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم مثل أحمد أمني حيث
يقول" :وهو أديب كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على طريقة التجنيس والسجع،
ً
بطريقته الخاصة اليت تظهر فيها ثقافة عصره ،إضافة إلى تأمله وبحثه .وأما شعره فقد
أصابته أيدي التفرق ،وبقي منه ديوان صغري مع مقطعات متفرقة في كتب األدب المختلفة،
وتربز لنا بعض الظاهرات في شعره :فالظاهرة األولى أنه نظم مقطعات قصرية قلما
ً
تبلغ العشرين بيتا ،وقد تقتصر على بيت أو بيتني ،ولم يلجأ إلى القصائد الطويلة ،اليت كان
ينظمها ويتباهى بها فحول الشعراء ،واالستثناء الوحيد لذلك قصيدته المشهورة بعنوان
"الحكم" .والظاهرة الثانية إكثاره من األحاجي والمعادالت الفقهية أو الرياضية في
شعره .والظاهرة الثالثة ،أنه جنح بشعره  -كما جنح بنرثه  -إلى اصطياد الحكم واألمثال،
Source: Al-Busti Anthology, edited by D. Khatib and L. Sakkal, 1989
www.type-together.com | © 2016 all rights reserved

awanzaman, text settings – arabic & latin

)11/13 pt (thin

On architectural monuments, serifs were added to simple early
Kufic starting in the 8th century, and leaf-like vegetal ornaments
at the ends of vertical strokes appear as early as 866. These
ornaments were later added to round strokes, and the Foliate Kufic
style became the most popular style for architectural inscriptions
from the 10th century on. In the 11th century the letters themselves
started to be modified and used as ornaments, and new geometric
elements started to appear in the form of plaiting, knotting, and
braiding. The exaggerated use of such ornaments created complex
compositions, which were difficult to decipher at times (Fig. 4d).
During the 13th and 14th centuries, Square Kufic developed out of
the use of calligraphy in buildings. Its simple forms contrasted
;the trend to develop more complex calligraphic compositions
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On architectural monuments, serifs were added to simple early
Kufic starting in the 8th century, and leaf-like vegetal ornaments
at the ends of vertical strokes appear as early as 866. These
ornaments were later added to round strokes, and the Foliate Kufic
style became the most popular style for architectural inscriptions
from the 10th century on. In the 11th century the letters themselves
started to be modified and used as ornaments, and new geometric
elements started to appear in the form of plaiting, knotting, and
braiding. The exaggerated use of such ornaments created complex
compositions, which were difficult to decipher at times (Fig. 4d).
During the 13th and 14th centuries, Square Kufic developed out of
the use of calligraphy in buildings. Its simple forms contrasted
the trend to develop more complex calligraphic compositions; it
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جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في
مجتمعه ورجال عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من
العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر أنه" :صاحب الطريقة األنيقة
في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم
مثل أحمد أمني حيث يقول" :وهو أديب كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على
ً
طريقة التجنيس والسجع ،بطريقته الخاصة اليت تظهر فيها ثقافة عصره ،إضافة إلى تأمله
وبحثه .وأما شعره فقد أصابته أيدي التفرق ،وبقي منه ديوان صغري مع مقطعات
متفرقة في كتب األدب المختلفة ،وتربز لنا بعض الظاهرات في شعره :فالظاهرة األولى
ً
أنه نظم مقطعات قصرية قلما تبلغ العشرين بيتا ،وقد تقتصر على بيت أو بيتني ،ولم يلجأ
إلى القصائد الطويلة ،اليت كان ينظمها ويتباهى بها فحول الشعراء ،واالستثناء الوحيد
لذلك قصيدته المشهورة بعنوان "الحكم" .والظاهرة الثانية إكثاره من األحاجي والمعادالت
الفقهية أو الرياضية في شعره .والظاهرة الثالثة ،أنه جنح بشعره  -كما جنح بنرثه  -إلى
ً
ً
منظوما .كما يشبه ٌ
كثري من مقطعاته المذكرات
اصطياد الحكم واألمثال ،وترصيعها شعرا
)11/13 pt (extralight

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في
مجتمعه ورجال عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من
العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر أنه" :صاحب الطريقة األنيقة
في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم
مثل أحمد أمني حيث يقول" :وهو أديب كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه على
ً
طريقة التجنيس والسجع ،بطريقته الخاصة اليت تظهر فيها ثقافة عصره ،إضافة إلى
تأمله وبحثه .وأما شعره فقد أصابته أيدي التفرق ،وبقي منه ديوان صغري مع مقطعات
متفرقة في كتب األدب المختلفة ،وتربز لنا بعض الظاهرات في شعره :فالظاهرة األولى
ً
أنه نظم مقطعات قصرية قلما تبلغ العشرين بيتا ،وقد تقتصر على بيت أو بيتني ،ولم
يلجأ إلى القصائد الطويلة ،اليت كان ينظمها ويتباهى بها فحول الشعراء ،واالستثناء
الوحيد لذلك قصيدته المشهورة بعنوان "الحكم" .والظاهرة الثانية إكثاره من األحاجي
والمعادالت الفقهية أو الرياضية في شعره .والظاهرة الثالثة ،أنه جنح بشعره  -كما
ً
ً
منظوما .كما يشبه ٌ
كثري من
جنح بنرثه  -إلى اصطياد الحكم واألمثال ،وترصيعها شعرا
)11/13 pt (light

جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث ،وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في
مجتمعه ورجال عصره .وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من
العصور ،ويعرتف هؤالء بفضله ،فريد عنه في يتيمة الدهر أنه" :صاحب الطريقة األنيقة
في التجنيس األنيس ،البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم
مثل أحمد أمني حيث يقول" :وهو أديب كبري ،له شعر جيد "...وقد صاغ البسيت نرثه
ً
على طريقة التجنيس والسجع ،بطريقته الخاصة اليت تظهر فيها ثقافة عصره ،إضافة
إلى تأمله وبحثه .وأما شعره فقد أصابته أيدي التفرق ،وبقي منه ديوان صغري مع
مقطعات متفرقة في كتب األدب المختلفة ،وتربز لنا بعض الظاهرات في شعره:
ً
فالظاهرة األولى أنه نظم مقطعات قصرية قلما تبلغ العشرين بيتا ،وقد تقتصر على
بيت أو بيتني ،ولم يلجأ إلى القصائد الطويلة ،اليت كان ينظمها ويتباهى بها فحول
الشعراء ،واالستثناء الوحيد لذلك قصيدته المشهورة بعنوان "الحكم" .والظاهرة الثانية
إكثاره من األحاجي والمعادالت الفقهية أو الرياضية في شعره .والظاهرة الثالثة ،أنه
ً
ً
جنح بشعره  -كما جنح بنرثه  -إلى اصطياد الحكم واألمثال ،وترصيعها شعرا منظوما.

)Source: Al-Busti Anthology, edited by D. Khatib and L. Sakkal, 1989 and www.sakkal.com/ArtArabicCalligraphy.html (English
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 وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في،جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث
 وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من.مجتمعه ورجال عصره
 "صاحب الطريقة األنيقة: فريد عنه في يتيمة الدهر أنه، ويعرتف هؤالء بفضله،العصور
 البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب المحدثون وأثىن عليه بعضهم،في التجنيس األنيس
" وقد صاغ البسيت نرثه... له شعر جيد، "وهو أديب كبري:مثل أحمد أمني حيث يقول
ً
 إضافة، بطريقته الخاصة اليت تظهر فيها ثقافة عصره،على طريقة التجنيس والسجع
 وبقي منه ديوان صغري مع، وأما شعره فقد أصابته أيدي التفرق.إلى تأمله وبحثه
: وتربز لنا بعض الظاهرات في شعره،مقطعات متفرقة في كتب األدب المختلفة
ً
 وقد تقتصر على،فالظاهرة األولى أنه نظم مقطعات قصرية قلما تبلغ العشرين بيتا
 اليت كان ينظمها ويتباهى بها فحول، ولم يلجأ إلى القصائد الطويلة،بيت أو بيتني
 والظاهرة." واالستثناء الوحيد لذلك قصيدته المشهورة بعنوان "الحكم،الشعراء
11/13 pt (medium)

 وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في،جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث
 وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من.مجتمعه ورجال عصره
 "صاحب الطريقة: فريد عنه في يتيمة الدهر أنه، ويعرتف هؤالء بفضله،العصور
 البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب المحدثون وأثىن عليه،األنيقة في التجنيس األنيس
" وقد صاغ البسيت... له شعر جيد، "وهو أديب كبري:بعضهم مثل أحمد أمني حيث يقول
، بطريقته الخاصة اليت تظهر فيها ثقافة عصره،نرثه على طريقة التجنيس والسجع
ً
 وبقي منه ديوان صغري، وأما شعره فقد أصابته أيدي التفرق.إضافة إلى تأمله وبحثه
: وتربز لنا بعض الظاهرات في شعره،مع مقطعات متفرقة في كتب األدب المختلفة
ً
 وقد تقتصر على،فالظاهرة األولى أنه نظم مقطعات قصرية قلما تبلغ العشرين بيتا
 اليت كان ينظمها ويتباهى بها فحول، ولم يلجأ إلى القصائد الطويلة،بيت أو بيتني
 والظاهرة." واالستثناء الوحيد لذلك قصيدته المشهورة بعنوان "الحكم،الشعراء
 والظاهرة.الثانية إكثاره من األحاجي والمعادالت الفقهية أو الرياضية في شعره
11/13 pt (bold)

 وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها في،جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث
 وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله من.مجتمعه ورجال عصره
 "صاحب الطريقة: فريد عنه في يتيمة الدهر أنه، ويعرتف هؤالء بفضله،العصور
 البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب المحدثون وأثىن،األنيقة في التجنيس األنيس
" وقد صاغ... له شعر جيد، "وهو أديب كبري:عليه بعضهم مثل أحمد أمني حيث يقول
 بطريقته الخاصة اليت تظهر فيها ثقافة،البسيت نرثه على طريقة التجنيس والسجع
ً
 وبقي منه، وأما شعره فقد أصابته أيدي التفرق. إضافة إلى تأمله وبحثه،عصره
 وتربز لنا بعض الظاهرات،ديوان صغري مع مقطعات متفرقة في كتب األدب المختلفة
ً
 وقد، فالظاهرة األولى أنه نظم مقطعات قصرية قلما تبلغ العشرين بيتا:في شعره
 اليت كان ينظمها ويتباهى، ولم يلجأ إلى القصائد الطويلة،تقتصر على بيت أو بيتني
." واالستثناء الوحيد لذلك قصيدته المشهورة بعنوان "الحكم،بها فحول الشعراء
11/13 pt (heavy)

 وكانت له بذلك طريقة خاصة تركت أثرها،جمع البسيت بني صناعيت الشعر والنرث
 وقد ترجمت له كتب األدب المختلفة في عصره وماتاله.في مجتمعه ورجال عصره
 "صاحب الطريقة: فريد عنه في يتيمة الدهر أنه، ويعرتف هؤالء بفضله،من العصور
 البديع التأسيس"؛ كما ذكره الكتاب المحدثون وأثىن،األنيقة في التجنيس األنيس
" وقد... له شعر جيد، "وهو أديب كبري:عليه بعضهم مثل أحمد أمني حيث يقول
 بطريقته الخاصة اليت تظهر فيها،صاغ البسيت نرثه على طريقة التجنيس والسجع
ً
 وبقي، وأما شعره فقد أصابته أيدي التفرق. إضافة إلى تأمله وبحثه،ثقافة عصره
 وتربز لنا بعض،منه ديوان صغري مع مقطعات متفرقة في كتب األدب المختلفة
 فالظاهرة األولى أنه نظم مقطعات قصرية قلما تبلغ:الظاهرات في شعره
ً
 اليت كان، ولم يلجأ إلى القصائد الطويلة، وقد تقتصر على بيت أو بيتني،العشرين بيتا
 واالستثناء الوحيد لذلك قصيدته المشهورة،ينظمها ويتباهى بها فحول الشعراء
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On architectural monuments, serifs were added to simple early Kufic
starting in the 8th century, and leaf-like vegetal ornaments at the
ends of vertical strokes appear as early as 866. These ornaments
were later added to round strokes, and the Foliate Kufic style became
the most popular style for architectural inscriptions from the 10th
century on. In the 11th century the letters themselves started to
be modified and used as ornaments, and new geometric elements
started to appear in the form of plaiting, knotting, and braiding. The
exaggerated use of such ornaments created complex compositions,
which were difficult to decipher at times (Fig. 4d). During the 13th and
14th centuries, Square Kufic developed out of the use of calligraphy
11/13 pt (medium)

On architectural monuments, serifs were added to simple early Kufic
starting in the 8th century, and leaf-like vegetal ornaments at the
ends of vertical strokes appear as early as 866. These ornaments
were later added to round strokes, and the Foliate Kufic style became
the most popular style for architectural inscriptions from the 10th
century on. In the 11th century the letters themselves started to
be modified and used as ornaments, and new geometric elements
started to appear in the form of plaiting, knotting, and braiding. The
exaggerated use of such ornaments created complex compositions,
which were difficult to decipher at times (Fig. 4d). During the 13th and
14th centuries, Square Kufic developed out of the use of calligraphy
in buildings. Its simple forms contrasted the trend to develop more
11/13 pt (bold)

On architectural monuments, serifs were added to simple early Kufic
starting in the 8th century, and leaf-like vegetal ornaments at the
ends of vertical strokes appear as early as 866. These ornaments
were later added to round strokes, and the Foliate Kufic style became
the most popular style for architectural inscriptions from the 10th
century on. In the 11th century the letters themselves started to
be modified and used as ornaments, and new geometric elements
started to appear in the form of plaiting, knotting, and braiding. The
exaggerated use of such ornaments created complex compositions,
which were difficult to decipher at times (Fig. 4d). During the 13th and
14th centuries, Square Kufic developed out of the use of calligraphy
11/13 pt (heavy)

On architectural monuments, serifs were added to simple early Kufic
starting in the 8th century, and leaf-like vegetal ornaments at the
ends of vertical strokes appear as early as 866. These ornaments
were later added to round strokes, and the Foliate Kufic style became
the most popular style for architectural inscriptions from the 10th
century on. In the 11th century the letters themselves started to
be modified and used as ornaments, and new geometric elements
started to appear in the form of plaiting, knotting, and braiding. The
exaggerated use of such ornaments created complex compositions,
which were difficult to decipher at times (Fig. 4d). During the 13th and
14th centuries, Square Kufic developed out of the use of calligraphy

Source: Al-Busti Anthology, edited by D. Khatib and L. Sakkal, 1989 and www.sakkal.com/ArtArabicCalligraphy.html (English)
www.type-together.com | © 2016 all rights reserved

awanzaman, text settings – arabic, persian

)11/13 pt (thin

)16/18 pt (thin

سالهایی بود نه چندان دور که کمانچه در ایران می رفت به فراموشی سرپده شود،
کمانچه نوازان ،سازی به عمر تاریخ ایران را کنار می گذاشتند و ویلون فرنگی به دست می
گرفتند تا از معاش نیفتند ،ویلون زن ناشی را می گفتند سازش صدای کمانچه می دهد و
این ساز می رفت تا واپسنی ناله هایش را در آغوش «تال» نوازان لرستان سر کند .تالشهای
روح هللا خالقی در هرنستان موسیقی ملی برای احیای این ساز هم ره چندانی به جایی
نمی برد و ناله درونگرای کمانچه می رفت تا زیر آوای رسای ویلون خفه شود.

سالهایی بود نه چندان دور که کمانچه در ایران می رفت به
فراموشی سرپده شود ،کمانچه نوازان ،سازی به عمر تاریخ
ایران را کنار می گذاشتند و ویلون فرنگی به دست می گرفتند
تا از معاش نیفتند ،ویلون زن ناشی را می گفتند سازش صدای

)11/13 pt (extralight

)16/18 pt (extralight

سالهایی بود نه چندان دور که کمانچه در ایران می رفت به فراموشی سرپده شود،
کمانچه نوازان ،سازی به عمر تاریخ ایران را کنار می گذاشتند و ویلون فرنگی به دست می
گرفتند تا از معاش نیفتند ،ویلون زن ناشی را می گفتند سازش صدای کمانچه می دهد و
این ساز می رفت تا واپسنی ناله هایش را در آغوش «تال» نوازان لرستان سر کند .تالشهای
روح هللا خالقی در هرنستان موسیقی ملی برای احیای این ساز هم ره چندانی به جایی
نمی برد و ناله درونگرای کمانچه می رفت تا زیر آوای رسای ویلون خفه شود.

سالهایی بود نه چندان دور که کمانچه در ایران می رفت به
فراموشی سرپده شود ،کمانچه نوازان ،سازی به عمر تاریخ
ایران را کنار می گذاشتند و ویلون فرنگی به دست می گرفتند
تا از معاش نیفتند ،ویلون زن ناشی را می گفتند سازش صدای

)11/13 pt (light

)16/18 pt (light

سالهایی بود نه چندان دور که کمانچه در ایران می رفت به فراموشی سرپده شود،
کمانچه نوازان ،سازی به عمر تاریخ ایران را کنار می گذاشتند و ویلون فرنگی به دست می
گرفتند تا از معاش نیفتند ،ویلون زن ناشی را می گفتند سازش صدای کمانچه می دهد و
این ساز می رفت تا واپسنی ناله هایش را در آغوش «تال» نوازان لرستان سر کند .تالشهای
روح هللا خالقی در هرنستان موسیقی ملی برای احیای این ساز هم ره چندانی به جایی
نمی برد و ناله درونگرای کمانچه می رفت تا زیر آوای رسای ویلون خفه شود.

سالهایی بود نه چندان دور که کمانچه در ایران می رفت به
فراموشی سرپده شود ،کمانچه نوازان ،سازی به عمر تاریخ
ایران را کنار می گذاشتند و ویلون فرنگی به دست می گرفتند
تا از معاش نیفتند ،ویلون زن ناشی را می گفتند سازش صدای

)11/13 pt (regular

)16/18 pt (regular

سالهایی بود نه چندان دور که کمانچه در ایران می رفت به فراموشی سرپده شود،
کمانچه نوازان ،سازی به عمر تاریخ ایران را کنار می گذاشتند و ویلون فرنگی به دست
می گرفتند تا از معاش نیفتند ،ویلون زن ناشی را می گفتند سازش صدای کمانچه می
دهد و این ساز می رفت تا واپسنی ناله هایش را در آغوش «تال» نوازان لرستان سر کند.
تالشهای روح هللا خالقی در هرنستان موسیقی ملی برای احیای این ساز هم ره
چندانی به جایی نمی برد و ناله درونگرای کمانچه می رفت تا زیر آوای رسای ویلون خفه

سالهایی بود نه چندان دور که کمانچه در ایران می رفت به
فراموشی سرپده شود ،کمانچه نوازان ،سازی به عمر تاریخ
ایران را کنار می گذاشتند و ویلون فرنگی به دست می گرفتند
تا از معاش نیفتند ،ویلون زن ناشی را می گفتند سازش

)11/13 pt (medium

)16/18 pt (medium

سالهایی بود نه چندان دور که کمانچه در ایران می رفت به فراموشی سرپده شود،
کمانچه نوازان ،سازی به عمر تاریخ ایران را کنار می گذاشتند و ویلون فرنگی به دست
می گرفتند تا از معاش نیفتند ،ویلون زن ناشی را می گفتند سازش صدای کمانچه می
دهد و این ساز می رفت تا واپسنی ناله هایش را در آغوش «تال» نوازان لرستان سر کند.
تالشهای روح هللا خالقی در هرنستان موسیقی ملی برای احیای این ساز هم ره
چندانی به جایی نمی برد و ناله درونگرای کمانچه می رفت تا زیر آوای رسای ویلون

سالهایی بود نه چندان دور که کمانچه در ایران می رفت
به فراموشی سرپده شود ،کمانچه نوازان ،سازی به عمر
تاریخ ایران را کنار می گذاشتند و ویلون فرنگی به دست
می گرفتند تا از معاش نیفتند ،ویلون زن ناشی را می

)11/13 pt (bold

)16/18 pt (bold

سالهایی بود نه چندان دور که کمانچه در ایران می رفت به فراموشی سرپده شود،
کمانچه نوازان ،سازی به عمر تاریخ ایران را کنار می گذاشتند و ویلون فرنگی به دست
می گرفتند تا از معاش نیفتند ،ویلون زن ناشی را می گفتند سازش صدای کمانچه می
دهد و این ساز می رفت تا واپسنی ناله هایش را در آغوش «تال» نوازان لرستان سر کند.
تالشهای روح هللا خالقی در هرنستان موسیقی ملی برای احیای این ساز هم ره
چندانی به جایی نمی برد و ناله درونگرای کمانچه می رفت تا زیر آوای رسای ویلون

سالهایی بود نه چندان دور که کمانچه در ایران می رفت
به فراموشی سرپده شود ،کمانچه نوازان ،سازی به عمر
تاریخ ایران را کنار می گذاشتند و ویلون فرنگی به دست
می گرفتند تا از معاش نیفتند ،ویلون زن ناشی را می

)11/13 pt (heavy

)16/18 pt (heavy

سالهایی بود نه چندان دور که کمانچه در ایران می رفت به فراموشی سرپده شود،
کمانچه نوازان ،سازی به عمر تاریخ ایران را کنار می گذاشتند و ویلون فرنگی به دست
می گرفتند تا از معاش نیفتند ،ویلون زن ناشی را می گفتند سازش صدای کمانچه
می دهد و این ساز می رفت تا واپسنی ناله هایش را در آغوش «تال» نوازان لرستان
سر کند .تالشهای روح هللا خالقی در هرنستان موسیقی ملی برای احیای این ساز
هم ره چندانی به جایی نمی برد و ناله درونگرای کمانچه می رفت تا زیر آوای رسای

سالهایی بود نه چندان دور که کمانچه در ایران می رفت
به فراموشی سرپده شود ،کمانچه نوازان ،سازی به عمر
تاریخ ایران را کنار می گذاشتند و ویلون فرنگی به دست
می گرفتند تا از معاش نیفتند ،ویلون زن ناشی را می
Source: www.bbc.com/persian
www.type-together.com | © 2016 all rights reserved

awanzaman, text settings – arabic, urdu

)11/13 pt (thin

ُ
مںی نے یہ فونٹ اس ایرانی سٹوڈنٹ کے کمپیوٹر مںی استعمال کیا ہے (مائکرو سافٹ ورڈ
مںی) ،اور  14کے سائز پر یہ بہت بہرتین نظر آتا ہے ،جبکہ  12کے سائز مںی خوبصورتی اتین نہںی
ُ
قابل قبول ہے)۔ اس سے قبل ،اس نے مجھے ایک اور فارسی فونٹ دیا
رہیت (مگر پھر بھی ِ
ُ
تھا (اس فونٹ مںی بھی مکمل اردو /عربی سپورٹ موجود تھی)۔ مگر مجھے وہ فونٹ اتنا
خوبصورت نہںی لگا تھا۔ مریے خیال مںی وہ پرانا فونٹ مریے کمپیوٹر مںی کہںی موجود
ہونا چاہےی۔ مجھے ذرا تالش کرنے دیں۔
)11/13 pt (extralight

ُ
مںی نے یہ فونٹ اس ایرانی سٹوڈنٹ کے کمپیوٹر مںی استعمال کیا ہے (مائکرو سافٹ ورڈ
مںی) ،اور  14کے سائز پر یہ بہت بہرتین نظر آتا ہے ،جبکہ  12کے سائز مںی خوبصورتی اتین نہںی
ُ
قابل قبول ہے)۔ اس سے قبل ،اس نے مجھے ایک اور فارسی فونٹ دیا
رہیت (مگر پھر بھی ِ
ُ
تھا (اس فونٹ مںی بھی مکمل اردو /عربی سپورٹ موجود تھی)۔ مگر مجھے وہ فونٹ اتنا
خوبصورت نہںی لگا تھا۔ مریے خیال مںی وہ پرانا فونٹ مریے کمپیوٹر مںی کہںی موجود
ہونا چاہےی۔ مجھے ذرا تالش کرنے دیں۔
)11/13 pt (light

ُ
مںی نے یہ فونٹ اس ایرانی سٹوڈنٹ کے کمپیوٹر مںی استعمال کیا ہے (مائکرو سافٹ ورڈ
مںی) ،اور  14کے سائز پر یہ بہت بہرتین نظر آتا ہے ،جبکہ  12کے سائز مںی خوبصورتی اتین نہںی
ُ
قابل قبول ہے)۔ اس سے قبل ،اس نے مجھے ایک اور فارسی فونٹ
رہیت
(مگر پھر بھی ِ
ُ
دیا تھا (اس فونٹ مںی بھی مکمل اردو /عربی سپورٹ موجود تھی)۔ مگر مجھے وہ
فونٹ اتنا خوبصورت نہںی لگا تھا۔ مریے خیال مںی وہ پرانا فونٹ مریے کمپیوٹر مںی کہںی
موجود ہونا چاہےی۔ مجھے ذرا تالش کرنے دیں۔
)11/13 pt (regular

ُ
مںی نے یہ فونٹ اس ایرانی سٹوڈنٹ کے کمپیوٹر مںی استعمال کیا ہے (مائکرو سافٹ ورڈ
مںی) ،اور  14کے سائز پر یہ بہت بہرتین نظر آتا ہے ،جبکہ  12کے سائز مںی خوبصورتی اتین
ُ
قابل قبول ہے)۔ اس سے قبل ،اس نے مجھے ایک اور فارسی
نہںی رہیت
(مگر پھر بھی ِ
ُ
فونٹ دیا تھا (اس فونٹ مںی بھی مکمل اردو /عربی سپورٹ موجود تھی)۔ مگر مجھے
وہ فونٹ اتنا خوبصورت نہںی لگا تھا۔ مریے خیال مںی وہ پرانا فونٹ مریے کمپیوٹر مںی
کہںی موجود ہونا چاہےی۔ مجھے ذرا تالش کرنے دیں۔
)11/13 pt (medium

)16/18 pt (thin

ُ
مںی نے یہ فونٹ اس ایرانی سٹوڈنٹ کے کمپیوٹر مںی استعمال
کیا ہے (مائکرو سافٹ ورڈ مںی) ،اور  14کے سائز پر یہ بہت بہرتین
نظر آتا ہے ،جبکہ  12کے سائز مںی خوبصورتی اتین نہںی رہیت
ُ
قابل قبول ہے)۔ اس سے قبل ،اس نے مجھے
(مگر پھر بھی ِ
)16/18 pt (extralight

ُ
مںی نے یہ فونٹ اس ایرانی سٹوڈنٹ کے کمپیوٹر مںی استعمال
کیا ہے (مائکرو سافٹ ورڈ مںی) ،اور  14کے سائز پر یہ بہت بہرتین
نظر آتا ہے ،جبکہ  12کے سائز مںی خوبصورتی اتین نہںی رہیت
ُ
قابل قبول ہے)۔ اس سے قبل ،اس نے مجھے
(مگر پھر بھی ِ
)16/18 pt (light

ُ
مںی نے یہ فونٹ اس ایرانی سٹوڈنٹ کے کمپیوٹر مںی استعمال
کیا ہے (مائکرو سافٹ ورڈ مںی) ،اور  14کے سائز پر یہ بہت
بہرتین نظر آتا ہے ،جبکہ  12کے سائز مںی خوبصورتی اتین نہںی
ُ
قابل قبول ہے)۔ اس سے قبل ،اس نے
رہیت (مگر پھر بھی ِ

)16/18 pt (regular

ُ
مںی نے یہ فونٹ اس ایرانی سٹوڈنٹ کے کمپیوٹر مںی استعمال
کیا ہے (مائکرو سافٹ ورڈ مںی) ،اور  14کے سائز پر یہ بہت
بہرتین نظر آتا ہے ،جبکہ  12کے سائز مںی خوبصورتی اتین نہںی
ُ
قابل قبول ہے)۔ اس سے قبل ،اس نے
رہیت (مگر پھر بھی ِ
)16/18 pt (medium

ُ
مںی نے یہ فونٹ اس ایرانی سٹوڈنٹ کے کمپیوٹر مںی استعمال کیا ہے (مائکرو سافٹ ورڈ
مںی) ،اور  14کے سائز پر یہ بہت بہرتین نظر آتا ہے ،جبکہ  12کے سائز مںی خوبصورتی اتین
ُ
قابل قبول ہے)۔ اس سے قبل ،اس نے مجھے ایک اور فارسی
نہںی رہیت
(مگر پھر بھی ِ
ُ
فونٹ دیا تھا (اس فونٹ مںی بھی مکمل اردو /عربی سپورٹ موجود تھی)۔ مگر مجھے
وہ فونٹ اتنا خوبصورت نہںی لگا تھا۔ مریے خیال مںی وہ پرانا فونٹ مریے کمپیوٹر مںی
کہںی موجود ہونا چاہےی۔ مجھے ذرا تالش کرنے دیں۔

ُ
مںی نے یہ فونٹ اس ایرانی سٹوڈنٹ کے کمپیوٹر مںی استعمال
کیا ہے (مائکرو سافٹ ورڈ مںی) ،اور  14کے سائز پر یہ بہت
بہرتین نظر آتا ہے ،جبکہ  12کے سائز مںی خوبصورتی اتین نہںی
ُ
قابل قبول ہے)۔ اس سے قبل ،اس نے
رہیت (مگر پھر بھی ِ

)11/13 pt (bold

)16/18 pt (bold

ُ
مںی نے یہ فونٹ اس ایرانی سٹوڈنٹ کے کمپیوٹر مںی استعمال کیا ہے (مائکرو سافٹ
ورڈ مںی) ،اور  14کے سائز پر یہ بہت بہرتین نظر آتا ہے ،جبکہ  12کے سائز مںی خوبصورتی
ُ
قابل قبول ہے)۔ اس سے قبل ،اس نے مجھے ایک اور
اتین نہںی رہیت (مگر
پھر بھی ِ
ُ
فارسی فونٹ دیا تھا (اس فونٹ مںی بھی مکمل اردو /عربی سپورٹ موجود تھی)۔
مگر مجھے وہ فونٹ اتنا خوبصورت نہںی لگا تھا۔ مریے خیال مںی وہ پرانا فونٹ مریے
کمپیوٹر مںی کہںی موجود ہونا چاہےی۔ مجھے ذرا تالش کرنے دیں۔

)11/13 pt (heavy

ُ
مںی نے یہ فونٹ اس ایرانی سٹوڈنٹ کے کمپیوٹر مںی استعمال کیا ہے (مائکرو سافٹ
ورڈ مںی) ،اور  14کے سائز پر یہ بہت بہرتین نظر آتا ہے ،جبکہ  12کے سائز مںی خوبصورتی
ُ
قابل قبول ہے)۔ اس سے قبل ،اس نے مجھے ایک اور
اتین نہںی رہیت (مگر
پھر بھی ِ
ُ
فارسی فونٹ دیا تھا (اس فونٹ مںی بھی مکمل اردو /عربی سپورٹ موجود تھی)۔
مگر مجھے وہ فونٹ اتنا خوبصورت نہںی لگا تھا۔ مریے خیال مںی وہ پرانا فونٹ مریے
کمپیوٹر مںی کہںی موجود ہونا چاہےی۔ مجھے ذرا تالش کرنے دیں۔

ُ
مںی نے یہ فونٹ اس ایرانی سٹوڈنٹ کے کمپیوٹر مںی
استعمال کیا ہے (مائکرو سافٹ ورڈ مںی) ،اور  14کے سائز پر
یہ بہت بہرتین نظر آتا ہے ،جبکہ  12کے سائز مںی خوبصورتی
قابل قبول ہے)۔ اس سے قبل،
اتین نہںی رہیت (مگر پھر بھی ِ
)16/18 pt (heavy

ُ
مںی نے یہ فونٹ اس ایرانی سٹوڈنٹ کے کمپیوٹر مںی
استعمال کیا ہے (مائکرو سافٹ ورڈ مںی) ،اور  14کے سائز پر
یہ بہت بہرتین نظر آتا ہے ،جبکہ  12کے سائز مںی خوبصورتی
قابل قبول ہے)۔ اس سے قبل،
اتین نہںی رہیت (مگر پھر بھی ِ
Source: www.urduweb.org/mehfil/
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awanzaman, text settings – latin, english

18/20 pt (thin)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and
of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister
was reading, but it had no pictures or conversations in it, “and what is the
18/20 pt (extralight)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and
of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister
was reading, but it had no pictures or conversations in it, “and what is the
18/20 pt (light)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and
of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister
was reading, but it had no pictures or conversations in it, “and what is the use
18/20 pt (regular)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and
of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister
was reading, but it had no pictures or conversations in it, “and what is the use
18/20 pt (medium)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and
of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister
was reading, but it had no pictures or conversations in it, “and what is the use
18/20 pt (bold)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and
of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister
was reading, but it had no pictures or conversations in it, “and what is the use
18/20 pt (heavy)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and
of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister
was reading, but it had no pictures or conversations in it, “and what is the use

Source: Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll
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awanzaman, text settings – latin, english

16/18 pt (thin)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having
nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but
it had no pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,” thought Alice
”without pictures or conversations?” So she was considering in her own mind (as well as
16/18 pt (extralight)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having
nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but
it had no pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,” thought Alice
”without pictures or conversations?” So she was considering in her own mind (as well as
16/18 pt (light)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having
nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but
it had no pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,” thought Alice
”without pictures or conversations?” So she was considering in her own mind (as well as
16/18 pt (regular)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having
nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but
it had no pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,” thought Alice
”without pictures or conversations?” So she was considering in her own mind (as well as
16/18 pt (medium)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having
nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but
it had no pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,” thought Alice
”without pictures or conversations?” So she was considering in her own mind (as well as
16/18 pt (bold)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having
nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but
it had no pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,” thought Alice
”without pictures or conversations?” So she was considering in her own mind (as well as
16/18 pt (heavy)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having
nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but
it had no pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,” thought Alice
”without pictures or conversations?” So she was considering in her own mind (as well as

Source: Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll
www.type-together.com | © 2016 all rights reserved

awanzaman, text settings, stylistic sets alternates – latin, english

16/18 pt (thin, ss01)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having
nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading,
but it had no pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,” thought
Alice ”without pictures or conversations?” So she was considering in her own mind
16/18 pt (extralight, ss01)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having
nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading,
but it had no pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,” thought
Alice ”without pictures or conversations?” So she was considering in her own mind
16/18 pt (light, ss01)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having
nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading,
but it had no pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,” thought
Alice ”without pictures or conversations?” So she was considering in her own mind
16/18 pt (regular, ss01)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having
nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading,
but it had no pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,” thought
Alice ”without pictures or conversations?” So she was considering in her own mind
16/18 pt (medium, ss01)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having
nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading,
but it had no pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,” thought
Alice ”without pictures or conversations?” So she was considering in her own mind
16/18 pt (bold, ss01)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having
nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but
it had no pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,” thought Alice
”without pictures or conversations?” So she was considering in her own mind (as
16/18 pt (heavy, ss01)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and of having
nothing to do: once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but
it had no pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,” thought Alice
”without pictures or conversations?” So she was considering in her own mind (as
Source: Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll
www.type-together.com | © 2016 all rights reserved

awanzaman, text settings – latin, english

10/12 pt (thin)

12/14 pt (thin)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank,
and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the
book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in
it, “and what is the use of a book,” thought Alice ”without pictures or
conversations?” So she was considering in her own mind (as well as she
could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the
pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting
up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes
ran close by her. There was nothing so very remarkable in that; nor did
Alice think it so very much out of the way to hear the Rabbit say to itself,
“Oh dear! Oh dear! I shall be late!” (when she thought it over afterwards, it
occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time
it all seemed quite natural); but when the Rabbit actually took a watch out
of its waistcoat-pocket, and looked at it, and then hurried on, Alice started

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister
on the bank, and of having nothing to do: once or twice she
had peeped into the book her sister was reading, but it had no
pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,”
thought Alice ”without pictures or conversations?” So she
was considering in her own mind (as well as she could, for the
hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the
pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble
of getting up and picking the daisies, when suddenly a White
Rabbit with pink eyes ran close by her. There was nothing so
very remarkable in that; nor did Alice think it so very much
out of the way to hear the Rabbit say to itself, “Oh dear! Oh

10/12 pt (extralight)

12/14 pt (extralight)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank,
and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the
book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in
it, “and what is the use of a book,” thought Alice ”without pictures or
conversations?” So she was considering in her own mind (as well as she
could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the
pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting
up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes
ran close by her. There was nothing so very remarkable in that; nor did
Alice think it so very much out of the way to hear the Rabbit say to itself,
“Oh dear! Oh dear! I shall be late!” (when she thought it over afterwards, it
occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time it
all seemed quite natural); but when the Rabbit actually took a watch out
of its waistcoat-pocket, and looked at it, and then hurried on, Alice started

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister
on the bank, and of having nothing to do: once or twice she
had peeped into the book her sister was reading, but it had no
pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,”
thought Alice ”without pictures or conversations?” So she
was considering in her own mind (as well as she could, for the
hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the
pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble
of getting up and picking the daisies, when suddenly a White
Rabbit with pink eyes ran close by her. There was nothing so
very remarkable in that; nor did Alice think it so very much
out of the way to hear the Rabbit say to itself, “Oh dear! Oh

10/12 pt (light)

12/14 pt (light)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank,
and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the
book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in
it, “and what is the use of a book,” thought Alice ”without pictures or
conversations?” So she was considering in her own mind (as well as she
could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the
pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting
up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes
ran close by her. There was nothing so very remarkable in that; nor did
Alice think it so very much out of the way to hear the Rabbit say to itself,
“Oh dear! Oh dear! I shall be late!” (when she thought it over afterwards, it
occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time it
all seemed quite natural); but when the Rabbit actually took a watch out
of its waistcoat-pocket, and looked at it, and then hurried on, Alice started

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister
on the bank, and of having nothing to do: once or twice she
had peeped into the book her sister was reading, but it had no
pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,”
thought Alice ”without pictures or conversations?” So she
was considering in her own mind (as well as she could, for the
hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the
pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble
of getting up and picking the daisies, when suddenly a White
Rabbit with pink eyes ran close by her. There was nothing so
very remarkable in that; nor did Alice think it so very much
out of the way to hear the Rabbit say to itself, “Oh dear! Oh

Source: Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll
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awanzaman, text settings – latin, english

10/12 pt (regular)

12/14 pt (regular)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank,
and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the
book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in
it, “and what is the use of a book,” thought Alice ”without pictures or
conversations?” So she was considering in her own mind (as well as she
could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the
pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting
up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes
ran close by her. There was nothing so very remarkable in that; nor did
Alice think it so very much out of the way to hear the Rabbit say to itself,
“Oh dear! Oh dear! I shall be late!” (when she thought it over afterwards, it
occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time it

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister
on the bank, and of having nothing to do: once or twice she
had peeped into the book her sister was reading, but it had no
pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,”
thought Alice ”without pictures or conversations?” So she
was considering in her own mind (as well as she could, for the
hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the
pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble
of getting up and picking the daisies, when suddenly a White
Rabbit with pink eyes ran close by her. There was nothing so

10/12 pt (medium)

12/14 pt (medium)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank,
and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her
sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, “and what
is the use of a book,” thought Alice ”without pictures or conversations?”
So she was considering in her own mind (as well as she could, for the hot
day made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of making
a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the
daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.
There was nothing so very remarkable in that; nor did Alice think it so very
much out of the way to hear the Rabbit say to itself, “Oh dear! Oh dear!
I shall be late!” (when she thought it over afterwards, it occurred to her
that she ought to have wondered at this, but at the time it all seemed quite
natural); but when the Rabbit actually took a watch out of its waistcoat-

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister
on the bank, and of having nothing to do: once or twice she
had peeped into the book her sister was reading, but it had no
pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,”
thought Alice ”without pictures or conversations?” So she
was considering in her own mind (as well as she could, for the
hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the
pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble
of getting up and picking the daisies, when suddenly a White
Rabbit with pink eyes ran close by her. There was nothing so
very remarkable in that; nor did Alice think it so very much out

10/12 pt (bold)

12/14 pt (bold)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank,
and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her
sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, “and what
is the use of a book,” thought Alice ”without pictures or conversations?”
So she was considering in her own mind (as well as she could, for the hot
day made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of making
a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the
daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.
There was nothing so very remarkable in that; nor did Alice think it so very
much out of the way to hear the Rabbit say to itself, “Oh dear! Oh dear!
I shall be late!” (when she thought it over afterwards, it occurred to her
that she ought to have wondered at this, but at the time it all seemed quite

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister
on the bank, and of having nothing to do: once or twice she
had peeped into the book her sister was reading, but it had no
pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,”
thought Alice ”without pictures or conversations?” So she was
considering in her own mind (as well as she could, for the hot day
made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of
making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up
and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink
eyes ran close by her. There was nothing so very remarkable in

10/12 pt (heavy)

12/14 pt (heavy)

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank,
and of having nothing to do: once or twice she had peeped into the book her
sister was reading, but it had no pictures or conversations in it, “and what
is the use of a book,” thought Alice ”without pictures or conversations?”
So she was considering in her own mind (as well as she could, for the hot
day made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of making
a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the
daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.
There was nothing so very remarkable in that; nor did Alice think it so very
much out of the way to hear the Rabbit say to itself, “Oh dear! Oh dear!
I shall be late!” (when she thought it over afterwards, it occurred to her
that she ought to have wondered at this, but at the time it all seemed quite

Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister
on the bank, and of having nothing to do: once or twice she
had peeped into the book her sister was reading, but it had no
pictures or conversations in it, “and what is the use of a book,”
thought Alice ”without pictures or conversations?” So she was
considering in her own mind (as well as she could, for the hot day
made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of
making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up
and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink
eyes ran close by her. There was nothing so very remarkable

www.type-together.com | © 2016 all rights reserved

awanzaman, text settings – latin, czech

9/11 pt (thin)
Obor takzvaného lokálu neboli lokálkářů, deničkářů nebo též reportérů není nikterak
jednoduchý; náleží do něho všechno, co se aktuálně přihodilo v našem městě
a okolním vesmíru a co nenáleží do jiných, výše uvedených rubrik: tedy schůze
a oslavy, policejní kronika a městské záležitosti, první hříbky na trhu a pohřby
národních velikánů, bouřky, povodně, zprávy ze společnosti, různé nepřístojnosti,
valné hromady všelikých grémií, společností, jednot a svazů, veškeré demonstrace,
manifestace a požáry, odhalování pomníků, interviewy s vynikajícími cizinci,

11/13 pt (thin)

9/11 pt (extralight)
Obor takzvaného lokálu neboli lokálkářů, deničkářů nebo též reportérů není nikterak
jednoduchý; náleží do něho všechno, co se aktuálně přihodilo v našem městě
a okolním vesmíru a co nenáleží do jiných, výše uvedených rubrik: tedy schůze
a oslavy, policejní kronika a městské záležitosti, první hříbky na trhu a pohřby
národních velikánů, bouřky, povodně, zprávy ze společnosti, různé nepřístojnosti,
valné hromady všelikých grémií, společností, jednot a svazů, veškeré demonstrace,
manifestace a požáry, odhalování pomníků, interviewy s vynikajícími cizinci,

11/13 pt (extralight)

9/11 pt (light)
Obor takzvaného lokálu neboli lokálkářů, deničkářů nebo též reportérů není nikterak
jednoduchý; náleží do něho všechno, co se aktuálně přihodilo v našem městě
a okolním vesmíru a co nenáleží do jiných, výše uvedených rubrik: tedy schůze
a oslavy, policejní kronika a městské záležitosti, první hříbky na trhu a pohřby
národních velikánů, bouřky, povodně, zprávy ze společnosti, různé nepřístojnosti,
valné hromady všelikých grémií, společností, jednot a svazů, veškeré demonstrace,
manifestace a požáry, odhalování pomníků, interviewy s vynikajícími cizinci,

11/13 pt (light)

9/11 pt (regular)
Obor takzvaného lokálu neboli lokálkářů, deničkářů nebo též reportérů není nikterak
jednoduchý; náleží do něho všechno, co se aktuálně přihodilo v našem městě
a okolním vesmíru a co nenáleží do jiných, výše uvedených rubrik: tedy schůze
a oslavy, policejní kronika a městské záležitosti, první hříbky na trhu a pohřby
národních velikánů, bouřky, povodně, zprávy ze společnosti, různé nepřístojnosti,
valné hromady všelikých grémií, společností, jednot a svazů, veškeré demonstrace,
manifestace a požáry, odhalování pomníků, interviewy s vynikajícími cizinci,

Obor takzvaného lokálu neboli lokálkářů, deničkářů nebo též
reportérů není nikterak jednoduchý; náleží do něho všechno,
co se aktuálně přihodilo v našem městě a okolním vesmíru a co
nenáleží do jiných, výše uvedených rubrik: tedy schůze a oslavy,
policejní kronika a městské záležitosti, první hříbky na trhu a pohřby
národních velikánů, bouřky, povodně, zprávy ze společnosti, různé
Obor takzvaného lokálu neboli lokálkářů, deničkářů nebo též
reportérů není nikterak jednoduchý; náleží do něho všechno,
co se aktuálně přihodilo v našem městě a okolním vesmíru a co
nenáleží do jiných, výše uvedených rubrik: tedy schůze a oslavy,
policejní kronika a městské záležitosti, první hříbky na trhu a pohřby
národních velikánů, bouřky, povodně, zprávy ze společnosti, různé
Obor takzvaného lokálu neboli lokálkářů, deničkářů nebo též
reportérů není nikterak jednoduchý; náleží do něho všechno,
co se aktuálně přihodilo v našem městě a okolním vesmíru a co
nenáleží do jiných, výše uvedených rubrik: tedy schůze a oslavy,
policejní kronika a městské záležitosti, první hříbky na trhu a pohřby
národních velikánů, bouřky, povodně, zprávy ze společnosti, různé
11/13 pt (regular)

Obor takzvaného lokálu neboli lokálkářů, deničkářů nebo též
reportérů není nikterak jednoduchý; náleží do něho všechno,
co se aktuálně přihodilo v našem městě a okolním vesmíru a co
nenáleží do jiných, výše uvedených rubrik: tedy schůze a oslavy,
policejní kronika a městské záležitosti, první hříbky na trhu a pohřby
národních velikánů, bouřky, povodně, zprávy ze společnosti, různé

9/11 pt (medium)
Obor takzvaného lokálu neboli lokálkářů, deničkářů nebo též reportérů není nikterak
jednoduchý; náleží do něho všechno, co se aktuálně přihodilo v našem městě
a okolním vesmíru a co nenáleží do jiných, výše uvedených rubrik: tedy schůze
a oslavy, policejní kronika a městské záležitosti, první hříbky na trhu a pohřby
národních velikánů, bouřky, povodně, zprávy ze společnosti, různé nepřístojnosti,
valné hromady všelikých grémií, společností, jednot a svazů, veškeré demonstrace,
manifestace a požáry, odhalování pomníků, interviewy s vynikajícími cizinci,

11/13 pt (medium)

9/11 pt (bold)
Obor takzvaného lokálu neboli lokálkářů, deničkářů nebo též reportérů není nikterak
jednoduchý; náleží do něho všechno, co se aktuálně přihodilo v našem městě
a okolním vesmíru a co nenáleží do jiných, výše uvedených rubrik: tedy schůze
a oslavy, policejní kronika a městské záležitosti, první hříbky na trhu a pohřby
národních velikánů, bouřky, povodně, zprávy ze společnosti, různé nepřístojnosti,
valné hromady všelikých grémií, společností, jednot a svazů, veškeré demonstrace,
manifestace a požáry, odhalování pomníků, interviewy s vynikajícími cizinci,

11/13 pt (bold)

9/11 pt (heavy)
Obor takzvaného lokálu neboli lokálkářů, deničkářů nebo též reportérů není
nikterak jednoduchý; náleží do něho všechno, co se aktuálně přihodilo v našem
městě a okolním vesmíru a co nenáleží do jiných, výše uvedených rubrik: tedy schůze
a oslavy, policejní kronika a městské záležitosti, první hříbky na trhu a pohřby
národních velikánů, bouřky, povodně, zprávy ze společnosti, různé nepřístojnosti,
valné hromady všelikých grémií, společností, jednot a svazů, veškeré demonstrace,
manifestace a požáry, odhalování pomníků, interviewy s vynikajícími cizinci,

11/13 pt (heavy)

Source: www.mlp.cz/karelcapek
www.type-together.com | © 2016 all rights reserved

Obor takzvaného lokálu neboli lokálkářů, deničkářů nebo též
reportérů není nikterak jednoduchý; náleží do něho všechno,
co se aktuálně přihodilo v našem městě a okolním vesmíru a co
nenáleží do jiných, výše uvedených rubrik: tedy schůze a oslavy,
policejní kronika a městské záležitosti, první hříbky na trhu a pohřby
národních velikánů, bouřky, povodně, zprávy ze společnosti, různé
Obor takzvaného lokálu neboli lokálkářů, deničkářů nebo též
reportérů není nikterak jednoduchý; náleží do něho všechno,
co se aktuálně přihodilo v našem městě a okolním vesmíru a co
nenáleží do jiných, výše uvedených rubrik: tedy schůze a oslavy,
policejní kronika a městské záležitosti, první hříbky na trhu a pohřby
národních velikánů, bouřky, povodně, zprávy ze společnosti, různé
Obor takzvaného lokálu neboli lokálkářů, deničkářů nebo též
reportérů není nikterak jednoduchý; náleží do něho všechno, co se
aktuálně přihodilo v našem městě a okolním vesmíru a co nenáleží
do jiných, výše uvedených rubrik: tedy schůze a oslavy, policejní
kronika a městské záležitosti, první hříbky na trhu a pohřby
národních velikánů, bouřky, povodně, zprávy ze společnosti, různé
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صحيفة يومية ،سياسية ،اقتصادية واجتماعية
تصدرفي الكويت عن شركة حوارلإلعالم

األمير :بذرة الوفاق العربي تثمر
ّ
من دارسلوى إلى قصرالسيف سموه يتابع القمة والوضع االقتصادي
«أوان» وكونا
«ب ��ذرة ال��وف��اق العربي أثمرت
ف��ي قمة ال �ك��وي��ت» ،ب�ه��ذا الشعور
املصاحب البتسامة أميرية ،حتدّث
س�م��و أم�ي��ر ال �ب��اد ال�ش�ي��خ صباح
األح� �م ��د أم� ��س ع ��ن ن �ت��ائ��ج القمة
العربية التي احتضنتها الكويت
مؤخرا.
وم ��ن دار س �ل��وى ح�ت��ى قصر
ال� �س� �ي ��ف ت���اب���ع س � �م � � ّوه ال� �ش ��أن
االق�ت�ص��ادي احمل�ل��ي ،حيث أك��د أن
ح��زم��ة ال�ت�ش��ري�ع��ات االقتصادية
ت�ن�ت�ظ��ر اإلجن� ��از م��ن ق �ب��ل مجلس
األمة ،موضحا سم ّوه أن «املوازنة
الكويتية ل��ن تنخفض ،والكويت
غير مدينة ألحد».
وب�ع��د ت ��رؤس س �م � ّوه اجتماع
مجلس ال��وزراء أم��س ،حت��دث إلى
الصحافة احمللية م��ن خ��ال لقاء
رؤس ��اء ال�ت�ح��ري��ر ،ش��ارح��ا هدف
ال �ك��وي��ت م��ن امل� �ب ��ادرة التنموية،
ال� �ت ��ي ت� �ه ��دف ،وب �ح �س��ب إع ��ان
الكويت في القمة االقتصادية ،إلى
توفير املوارد املتاحة لدعم القطاع
اخلاص برأس مال ملياري دوالر،
وم �س��اه �م��ة ال �ك��وي��ت مب �ب �ل��غ 500
مليون دوالر في هذه املبادرة.
وع� �بّ��ر س� �م� � ّوه ف ��ي ال �ل �ق��اء مع
رؤس� ��اء ال �ت �ح��ري��ر ،ال���ذي استمر
حوالي ساعة ،عن اعتزازه وإشادته
ب��ال��دور ال�ف��اع��ل ل��وس��ائ��ل اإلع��ام
احمل��ل��ي��ة ،امل �س �م��وع��ة وامل� �ق���روءة
واملرئية ،خ��ال تغطيتها فعاليات
مؤمتر القمة العربية االقتصادية

(كونا)

سمو األمير يترأس اجتماع مجلس الوزراء أمس بحضور سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية و الشيخ علي الجراح

والتنموية واالجتماعية والتضامن
مع الشعب الفلسطيني في غزة.
وأشار سم ّوه إلى ما مت حتقيقه
ف��ي ال �ق �م��ة م��ن إجن � ��ازات مثمرة،
س�ت�ك��ون ل�ه��ا ب�ص�م��ة ب� ��ارزة على
صعيد ال�ع�م��ل ال�ع��رب��ي املشترك،
سياسيا ً واقتصاديا ً ،حيث سادت
روح اإلخ ��اء ون�ب��ذ اخل��اف��ات بني

خالد فتحي
قالت مصادر مسؤولة في شركة مجموعة
الصناعات الوطنية ل� «أوان» أم��س ،إن سهم
املجموعة يتعرض لضغوط ف��ي البورصة،
وعمليات تسريب إشاعات مغرضة لتكسير
س �ع��ره ب �ه��دف ال� �ش ��راء ب��أب �خ��س األس��ع��ار.
وأكدت املصادر أن «هذه األساليب االلتوائية
تُبرز النية في الشراء بثمن بخس».
وأوضحت املصادر أن «من يضغط على
السهم ،إمنا يضغط على الكويت بأكملها ،ألن
الصناعات الوطنية (اسم على مسمى) ،وألن
هناك أكثر من  3000عائلة كويتية مستثمرة
في السهم».

األش� �ق ��اء ،وال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى وح��دة
الصف ،والسيما فيما يتعلق بدعم
وم �س��ان��دة ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية
واحل � �ق� ��وق امل� �ش ��روع ��ة للشعب
الفلسطيني الشقيق.
وق ��ال س �م � ّوه :إن ال�ك��وي��ت لن
تألو جهدا في متابعة هذه املبادرة
التي وجد فيها القادة العرب خطوة

وج� ��اء ك���ام امل� �ص ��ادر ب �ع��د أن حتركت
أم��س معظم األسهم القيادية في البورصة،
خصوصا ال�ب�ن��وك ،إال أن سهم الصناعات
ت��راج��ع  10ف�ل��وس ،وس��ط كمية ت��داول بلغت
 28.3مليون سهم ،رغم أن مؤشرات إيجابية
وصلت للسوق أمس ،ورفعت مؤشره العام.
وبالنسبة لإلشاعة األخيرة ،التي تعرضت
لها ال�«صناعات» بشأن شركة محطة كهرباء
ك��رات �ش��ي (أح� ��د اس �ت �ث �م��ارات �ه��ا) ،أك� ��دت أن
الصناعات باقية في كراتشي ،قائلة «باقون
في كراتشي ولو بلغت قيمة احملطة بأكملها
صفرا».

واكتمل اكتتاب بنك الخليج

عامر التميمي
هبة القدسي
د .إمحمد مالكي
سامي شورش
إبراهيم لقمان حماده
عمر كوش
د .شفيق ناظم الغبرا
عبد احملسن تقي مظفر
د .ابتهال اخلطيب
أنور الرشيد
هيثم حسني
أحمد فرحات
د .علي الزعبي
د .محمد حسني اليوسفي
عبدالله الفضلي
ماضي اخلميس
مطلق مساعد العجمي

عبدالله الراشد وكونا
تتضح الرؤية احلكومية حلل األزمة االقتصادية
من خال جلسة مجلس ال��وزراء التي ستعقد ظهر
اليوم برئاسة سمو الشيخ ناصر احملمد.
وأف��اد مصدر وزاري رفيع ب��أن املجلس ينتظر
احل��ل املتكامل ال��ذي سيقدمه رئيس فريق اإلنقاذ
االق�ت�ص��ادي محافظ البنك امل��رك��زي الشيخ سالم
عبدالعزيز الصباح ،مبينا أن هناك حزمة من احللول
لتجاوز آثار األزمة.
ول �ف��ت إل��ى أن امل�ج�ل��س س�ي��أخ��ذ ب�ع��ني االعتبار
ماحظات النواب في هذا الشأن ،ملمحا إلى إمكانية
أن ت��درس احلكومة ض��م قضية ش��راء مديونيات
املواطنني إلى هذه احللول.
وك��ان مجلس ال ��وزراء عقد اجتماعا استثنائيا
أم��س ،ت��رأس��ه سمو األم�ي��ر الشيخ ص�ب��اح األحمد
بحضور سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد،
ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ،ونائب وزير
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.
وق��ال نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الدولة
ل�ش��ؤون مجلس ال���وزراء فيصل احلجي إن سمو
األمير ع��رض على املجلس نتائج اجتماعات القمة
االقتصادية التنموية واالجتماعية التي استضافتها

التفاصيل ص5.

«الكويتية» 300 :مليون دوالر
من «العراقية» تسوية غير نهائية
إيجابية لل ّم الشمل العربي.
وأوض � ��ح س� �م� � ّوه أن املرحلة
املقبلة تتطلب املزيد من التعاون بني
السلطتني التشريعية والتنفيذية،
وتوحيد اجلهود الازمة ملواجهة
هذه الظروف ،خصوصا ً الظروف
االقتصادية التي متر بها الباد،
مؤكدا سم ّوه في الوقت ذاته قدرة

االقتصاد الوطني على جتاوزها.
وث � ّم��ن رؤس ��اء التحرير عاليا
اجلهد الذي ُبذل في القمة ،شاكرين
ل�س�م��و األم� �ي ��ر امل� �ب���ادرة واجلهد
االستثنائي الذي قام به لل ّم الشمل
العربي.
التفاصيل ص4.

ضغوط على سهم الصناعات لتكسير سعره

يكتبون اليوم في

الحكومة تبحث مديونيات المواطنين
ال �ك��وي��ت أخ �ي��را ،وال �ت��ي ُع �ق��دت ف��ي ظ ��روف بالغة
التعقيد يتعرض فيها أهلنا في غ��زة ملختلف أنواع
القتل والتنكيل والتخريب على أيدي اآللة العسكرية
اإلسرائيلية.
وأضاف أن سمو األمير شرح ما انتهت إليه القمة
من ق��رارات إيجابية في هذا الشأن عكست حرص
القادة العرب على نصرة إخوانهم في غزة وتخفيف
م�ع��ان��ات�ه��م امل��ري��رة م��ن ج���راء ال� �ع ��دوان الوحشي
واملمارسات الاإنسانية التي تعرضوا لها ،وأشاد
سمو األم�ي��ر ب��روح املسؤولية العالية التي حتل ّى
بها القادة العرب ،واستجابتهم الطيبة للمصاحلة
التاريخية التي قادها سموه بحكمته وبعيد رؤيته.
ونقل احلجي ع��ن سمو األم�ي��ر خالص تقديره
للموقف الكبير خل ��ادم احل��رم��ني الشريفني امللك
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ،عاهل اململكة العربية
السعودية الشقيقة ،في حتقيق املصاحلة العربية،
وملبادرته الكرمية باملساهمة السخية بإعادة إعمار
غزة املنكوبة ،كما نوه سموه بالدور املهم والتح ّرك
اإليجابي املسؤول على مختلف املستويات الذي قام
به رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ،محمد
حسني مبارك ،إليقاف العدوان على غزة.

التفاصيل ص7.

ص7.

ديوان الخدمة ينتصر للعمالة الكويتية

محمد الشمري

اإلنقاذ  ..تعددت المشاريع واألزمة واحدة
أيمن نبيل غانم
بــعــد ســاعــات مــن الــصــرخــات التي
أطلقتها الشركات عبر تقاريرها األسبوعية
املنشورة ،طرحت أمس جهات عدة رؤيتها
لــعــاج األزمـــة االقــتــصــاديــة فــي الــبــاد،
مستبقة بذلك اخلطة التفصيلية التي
يعرضها البنك املركزي على مجلس الوزراء
اليوم .الرؤى املطروحة ،وإن اختلفت في
وسائل العاج ،اتفقت على حتمية ّ
تدخل
املال العام إلنقاذ الشركات .وأبرز النقاط
التي تناولتها اخلطط املقترحة ،الصادرة

فاطمة الزهراء محمد وكونا
أك� ��د م��دي��ر إدارة ال �ع��اق��ات
ال �ع��ام��ة ف��ي م��ؤس �س��ة اخلطوط
اجلوية الكويتية ،عادل بورسلي،
أن م��ا مت ت��داول��ه ع��ن م�ب�ل��غ 300
مليون دوالر ،ال ميثل سوى جزء
من التسوية مع اخلطوط العراقية
البالغة  1.3مليار دوالر .وجاء
ذلك على خلفية ق��رار احلكومة

ال�ع��راق�ي��ة دف��ع مبلغ  300مليون
دوالر إل� ��ى اخل� �ط ��وط اجل��وي��ة
الكويتية ،ضمن تسوية زعمت
انها «نهائية مللف الدعوى املقدمة
ضد اخلطوط اجلوية العراقية».
وقال املتحدث باسم احلكومة
العراقية د.علي الدباغ ،في بيان
أم � ��س ،إن احل �ك��وم��ة العراقية
ق��ررت ف��ي جلستها التي عقدت
أمس «املوافقة على تسوية نهائية

وشاملة مللف ال��دع��اوى املختلفة
ب��ني اخل �ط��وط اجل��وي��ة العراقية
ودولة العراق ،واخلطوط اجلوية
ال �ك��وي �ت �ي��ة م �ق��اب��ل  300مليون
دوالر».
وأوضح الدباغ أنه سيتم إخطار
وزارة ال �ع��دل ال �ع��راق �ي��ة التخاذ
اإلج�� � ��راءات ال� ��ازم� ��ة ،ووزارة
املالية لتوفير املبلغ وطريقة دفعه
واجلهة التي تتحمله.

عــن غرفة التجارة والصناعة والهيئة
العامة ملجموعة الشركات املدرجة وكلية
العلوم اإلدارية في جامعة الكويت ،وكذلك
االمتناع عن مكافأة املسؤولني الذين كانوا
جــزءا من األزمـــة ،وتأسيس صندوق أو
محفظة للعمل على استقرار قيَم األصول
في السوق ،وتقدمي حوافز لاندماج بني
الشركات ،إلى جانب استحواذ الدولة على
الشركات املشرفة على اإلفاس ،مع عدم
استبعاد احتماالت الدمج بشكل قسري.

التفاصيل ص9-7.

اعتمد دي ��وان اخل��دم��ة امل��دن�ي��ة آل �ي��ات وضوابط
جديدة ،تلزم اجلهات احلكومية احلد من تعيني غير
الكويتيني على بند املكافأة ،على حساب الراغبني في
العمل من الكويتيني.
وم �ن��ع ت�ع�م�ي��م ل��ل��دي��وان ب �ه��ذا ال� �ص ��دد ،تعيني
املؤهات أقل من اإلجازة اجلامعية ،فيما نص على
ضرورة حصول املوظف على مؤهل جامعي نادر
غير متوافر في الكويت ،إلى جانب سنوات اخلبرة.
وق��ال مصدر في الديوان ل� «أوان» إن «مراقبي
التوظيف في الديوان ،شرعوا بالتدقيق في القرارات
الصادرة عن اجلهات احلكومية وال��وزارات خال
العام املنصرم « »2008وتخص التعيينات والترقيات
ومنح ال�ب��دالت املالية واالنتقال وال�ن��دب والبعثات
وامل �ش��ارك��ة ف��ي ال � ��دورات اخل��ارج �ي��ة والداخلية،
لدراستها والتأكد من سامتها القانونية ،ومطابقتها
لقوانني ولوائح اخلدمة املدنية ،متهيدا ً لرفع تقريرها

نصف السنوي إلى مجلس الوزراء».
وأوض��ح املصدر أن مراقبي التوظيف اكتشفوا
أرقاما ً تسلسلية لقرارات وهمية ،ميكن استخدامها
بأثر رجعي في حال احلاجة ألي ق��رار ،مبعنى أنه
ف��ي ح��ال ح��اج��ة ال� ��وزارة أو اجل�ه��ة احلكومية إلى
ق��رار م�ع��ني ،يتم إص ��داره حت��ت ال��رق��م التسلسلي
ال��وه�م��ي إث �ب��ات �ا ً ل �ص��دوره ف��ي ت��اري��خ س��اب��ق ،كما
كشف املراقبون أيضا ً وجود بدالت مالية تصرف
للموظفني ،إضافة إلى ال ��« 50دينارا» التي صدرت
قبل فترة ،علما ً أن قرار منحها يحظر اجلمع بينها
وأي بدالت مالية أخرى.
وتوقع املصدر ،على صعيد الترشيحات ،إعان
دفعة جديدة من املرشحني اجلدد للعمل لدى اجلهات
احلكومية ووزارات ال��دول��ة ،يقدر ع��دده��ا ب � 1000
مواطن ومواطنة يتوقع ترشيح جلهم إلى وزارتي
التربية والصحة.
التفاصيل ص2.

نداء إغاثة غزة ..حيادية مهنية أم خضوع؟
عبدالله الزعبي

خيط رفيع هو ذاك الذي يفصل بني املوضوعية واالنحياز
األع �م��ى ف��ي وس��ائ��ل اإلع���ام ،عندما يتعلق األم��ر مبسألة
إنسانية يكاد العالم كله يجمع على أولويتها.
إذ يشير مراقبون م ّطلعون على ما يجري خلف الكواليس
إلى أنه في ظروف مثل تلك التي مير بها الناس في قطاع غزة،
ال ميكن فهم رفض هيئة اإلذاعة البريطانية «بي بي سي» بثّ
مناشدة جلمع التبرعات إلغاثة الضحايا واملنكوبني ،إال في
سياق االنحياز أو اخلضوع لضغوط «اللوبي الصهيوني»
ف��ي بريطانيا .يأتي ه��ذا امل��وق��ف م��ن جانب الهيئة ف��ي ظل
ضغوط وانتقادات كبيرة تعرضت لها من منظمات املجتمع
املدني ومسؤولني في احلكومة البريطانية نفسها.
القصة ب��دأت عندما ق��ررت «جلنة الكوارث الطارئة» في
بريطانيا بثّ نداء إغاثة لصالح ضحايا احلرب اإلسرائيلية
على غزة .بداية ترددت بعض اإلذاعات واحملطات التلفزيونية
في بث النداء ،لكنها عادت للموافقة .لكن املوقف الصادم جاء

من هيئة اإلذاع��ة البريطانية (بي بي سي) التي رفضت بث
النداء .وب ّرر مدير الهيئة مارك تومسون الرفض ب� «وجود
عامات استفهام على وصول املساعدات ملستحقيها» ،وما
أسماه «ع��دم املخاطرة بثقة الناس بالهيئة ،وحياديتها في
تغطية األخ �ب��ار» .لكن امل�ع��روف أن الهيئة بثت في السابق
ن��داءات مشابهة لصالح املنكوبني في الكونغو والسودان
ولبنان ورواندا وسواها.
وبقيت ال�«بي بي سي» على موقفها في مواجهة ضجة
شعبية ورسمية وضغوط وم�ن��اش��دات .وج��رت تظاهرات
أم��ام مبنى الهيئة ،ومت إط��اق شعارات تتهمها باخلضوع
لضغوط «ال�ل��وب��ي الصهيوني» ف��ي بريطانيا .االنتقادات
أت��ت م��ن رج��ال سياسة ووزراء ف��ي احلكومة البريطانية،
مثل وزي��ر الصحة بن ب��رادش��و ال��ذي اتهم الهيئة باخلوف
من احلكومة اإلسرائيلية ،قائاً «أخشى على بي بي سي
أن تواجه السلطات اإلسرائيلية أحيانا ً» .وكان الفتا ً موقف
النائب البريطاني ج��ورج غ��االوي ،ال��ذي ذ ّك��ر هيئة اإلذاعة
البريطانية بأنها شكرت حماس وإسماعيل هنية على إنقاذ

مراسلها «آالن جونستون» في غزة .ولم تنفع محاوالت ثني
الهيئة عن موقفها عبر التشديد على أن بوسعها التأكد من
مصير املساعدات عبر املنظمات اإلنسانية البريطانية العاملة
في غزة.
وأم��ام إص��رار ال�«بي بي سي» على موقفها ،دخلت قناة
اجلزيرة اإلجنليزية على اخلط ،وأبدت استعدادها لبث النداء
وإيصاله إلى كل مستمعي ومشاهدي قنوات هيئة اإلذاعة
البريطانية في بريطانيا ،باإلضافة إلى مشاهدي اجلزيرة
في العالم ،والذين يصل عددهم إلى  130مليونا ً .وقال مدير
القناة توني ب��ورم��ان إن اإلدارة ق��ررت ب��ث ال �ن��داء التزاما ً
بواجبها جتاه دعم ضحايا الكوارث من املدنيني ،وتنفيذا ً ملبدأ
تؤمن به ،ويتمثل في كونها «صوت من ال صوت له» .ومن
هنا جاء قرار القناة بالبدء في بث النداء اعتبارا ً من صباح
اليوم ،باإلضافة إلى توفير منوذج التبرع لضحايا غزة في
موقعها على شبكة اإلنترنت .ولعل ذلك دفع القناة الرابعة
في التلفزيون البريطاني ومحطة «سكاي نيوز» إلى التراجع
عن موقفهما السابق وبثّ النداء.

فلسطيني يوزع الطعام على سكان في بيت الهيا أمس

(أ ب)

السعودية  1ريال  -العراق  500دينار  -اإلمارات  1درهم  -عمان  150بيزا  -قطر  1.5ريال  -البحرين  150فلسا ً  -اليمن  25رياال ً  -لبنان  1000ليرة  -سورية  10ليرات  -األردن  200فلس  -مصر  3جنيه  -بريطانيا جنيه استرليني االشتراكات والشكاوى تلفون22583007:

Source: Awan Newspaper, Jan. 26, 2009
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awanzaman, opentype features – arabic

كا كحـ كق ككـ كل كال كو كهـ كے
با يا ببا ييا رب رب رب رتا
حكـ چگ دي ذى الح إلخ
يــيب بيابي إلي رباي ربابي ربي
يـچ ہا ہل ہب ہج

كا كحـ كق ككـ كل كال كو كهـ كے
بـا يـا بـبـا يـيـا رب رب رب رتا
حكـ چگ دي ذى الح إلخ
ييب بيابي إلي رباي ربابي ربي
يچ ہا ہل �ـب �ـج

حل حلـ ﷼

لح لحـ ريال

discretionary ligatures

بـ جـ سـ ضـ عـ فـ كـ ...

ب ج س ض ع ف ك ...

initial forms

�ه

ـۂ ە

isolated forms

كـ ـكـ گـ ـگـ ب س ف ك ...

كـ ـكـ گـ ـگـ ب س ف ك ...

justification alternates

ـبـ ـجـ ـسـ ـضـ ـعـ ـفـ ـكـ ...

ب ج س ض ع ف ك ...

medial forms

س الحـ ص الحـ ...

س الحـ ص الحـ ...

overlaps

آل أل إل ال ٱل ـآل ـأل ـإل ـال ـٱل
ـرى ـرئ ـرب ـرت ـرث ـرن ـري ـرپ ـزى ـژى
ـنى ـنئ ـنب ـنت ـنث ـنن ـني ـنپ ـںى
ـيى ـيئ ـيب ـيت ـيث ـين ـيي ـيپ ـئى
ـيى ـيئ ـيب ـيت ـيث ـين ـيي ـيپ ـئى
لج لح لخ لچ لجـ لحـ لخـ لچـ

لـآ لـأ لـإ لـا لـٱ ـلـآ ـلـأ ـلـإ ـلـا ـلـٱ
ـىر ـئر ـبر ـتر ـثر ـنر ـير ـپر ـىز ـىژ
ـىن ـئن ـبن ـتن ـثن ـنن ـين ـپن ـىں
ـىي ـئي ـبي ـتي ـثي ـني ـيي ـپي ـىئ
ـىي ـئي ـبي ـتي ـثي ـني ـيي ـپي ـىئ
لج لح لخ لچ لجـ لحـ لخـ لچـ

required ligatures

ب س ي ج د ص ط ـهـ ال لج ...
بسصفكلي
بسصفكلي

ب س ي ج د ص ط ـهـ ال لج ...
بسصفكلي
بسصفكلي

1234567890

1234567890

proportional figures

1234567890

1234567890

tabular figures

ـب ـج ـس ـض ـع ـف ـك ...

ب ج س ض ع ف ك ...

terminal forms

ـهـ

ـهـ

persian

� �٦

۷۶۴

contextual alternates

ligatures
stylistic alternates

swash

urdu
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stylistic set 1

consists of the combination of ss03+ss04+ss05+ss06+ss07+ss08+ss14

stylistic set 2

الـ اال

الـ اال

stylistic set 3

ا ط ظ ك لـ ل ال لحـ لح

ا ط ظ ك لـ ل ال لحـ لح

stylistic set 4

بسصفقكلني

بسصفقكلني

stylistic set 5

ححح ح لحـ لح

ححح ح لحـ لح

stylistic set 6

ح ـح ح ـح ع ـع لح لح

ح ـح ح ـح ع ـع لح لح

stylistic set 7

دـذ

دـذ

stylistic set 8

سسس ش

سسس ش

stylistic set 8

صصص ض ططط ظ

صصص ض ططط ظ

stylistic set 10

ككل

ككل

stylistic set 11

ـهـ

ـهـ

stylistic set 12

ـهـ

ـهـ

stylistic set 13

ـهـ

ـهـ

stylistic set 14

ـه

ـه

stylistic set 15 (not available in urdu)

ني نى قي فى لي لى

ني نى قي فى لي لى

stylistic set 16

ال ـال
ب س ص ف ق ك كـ ل ن ي
بسصفقكلني

ال ـال
ب س ص ف ق ك كـ ل ن ي
بسصفقكلني

stylistic set 18

س الـ ص الـ ل الـ ـن الـ ـني الـ

س الـ ص الـ ل الـ ـن الـ ـني الـ

stylistic set 19

ينبت ينبت

يـنـبـت يـنـبـت

stylistic set 20

ينبت ينبت

ي ـن ـبــت ي ـن ـبــت

stylistic set 17
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الـ اال

الـ اال

الـ اال

stylistic set 2 + stylistic set 3

اال

اال

اال

ss02+ss16

كل

كل

كل

ss03+ss04

لح لحـ

لح لحـ

لح لحـ

ss03+ss05

ططط ط

ططط ط

ططط ط

ss03+ss09

لي لى

لي لى

لي لى

ss03+ss15

كل

كل

كل

ss03+ss17

كل

كل

كل

كل

ss03+ss04+ss17

ل الـ

ل الـ

ل الـ

ل الـ

ss03+ss04+ss18

لح

لح

لح

لح

ss03+ss05+ss06

سسس س

سسس س

سسس س

ss04+ss08

صصص ص

صصص ص

صصص ص

ss04+ss09

ـص ص ـس س

ـص ص ـس س

ـص ص ـس س

ss04+ss17

سسس س

سسس س

سسس س

سسس س

ss04+ss08+ss17

سسس الـ س الـ

سسس الـ س الـ

سسس الـ س الـ

سسس الـ س الـ

ss04+ss08+ss18
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ss04+ss09+ss17

صصص ص

صصص ص

صصص ص

ss05+ss06

ححح ح لح

ححح ح لح

ححح ح لح

ss08+ss17

سسس ش

سسس ش

سسس ش

ss08+ss18

سسس الـ س الـ

سسس الـ س الـ

سسس الـ س الـ

ss09+ss17

صصص ض

صصص ض

صصص ض

ss09+ss18

صصص الـ ض الـ

صصص الـ ض الـ

صصص الـ ض الـ

ss19

ينبت ينبت

يـنـبـت يـنـبـت

stylistic sets 19 and 20 combine with most other sets are not shown

www.type-together.com | © 2016 all rights reserved

صصص ص

awanzaman, opentype features – latin

ligatures
old style figures
proportional / tabular figures
numerator / denominator
fractions
superior / inferior
ordinals
turkish/azeri/crimean tatar
romanian/moldovian
catalonian

fl fi ff ffi ffl ft fj Ĳ ĳ fl
fi ff ffi ffl � � ĳ

fl fi ff ffi ffl ft fj Ĳ ĳ fl
fi ff ffi ffl � � ĳ

0123456789£$¢€¥ƒ			 0123456789£$¢€¥ƒ
0123456789/0123456789			

0123456789/0123456789

1/2 3/4 1/46 5/7 217/985		

1/2 3/4 1/46 5/7 217/985

H2O xb8 y35 				

H2O xb8 y35

1o Prof.a				

1o Prof.a

findik FINDIK		
findik FINDIK
Mulţumesc MULŢUMESC 		
Mulţumesc MULŢUMESC
NOVEL·LA, cal·ligrafia 		
NOVEL·LA, cal·ligrafia
adefghiklmnuvwxyz
AEFGHKMNRTVWXYZ
œÆŊŒə
fl fi ff ffi ffl ft fj Ĳ ĳ

adefghiklmnuvwxyz
AEFGHKMNRTVWXYZ
œÆŊŒə
fl fi ff ffi ffl ft fj Ĳ ĳ

stylistic set 2

AEFGHKMNRTVWXYZxz
ÆŊŒ

AEFGHKMNRTVWXYZxz
ÆŊŒ

stylistic set 3

adefhiklmnuœə
fl fi ff ffi ffl ft fj Ĳ ĳ

adefhiklmnuœə x
fl fi ff ffi ffl ft fj Ĳ ĳ

gvwy

gvwy

stylistic set 1 (ss02+ss03+ss04)

stylistic set 4

stylistic sets ss05-ss20 apply only to arabic script, they will have no effect in latin.
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awanzaman, character set – upright, bold
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language support

Lat
		Supported
languages include (Latin):
Afrikaans, Albanian, Asu, Basque, Bemba, Bena, Bosnian, Catalan, Chiga, Congo Swahili,
Cornish, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Embu, English, Esperanto, Estonian, Faroese, Filipino,
Finnish, French, Galician, Ganda, German, Gusii, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish,
Italian, Jola-Fonyi, Kabuverdianu, Kalenjin, Kamba, Kikuyu, Kinyarwanda, Latvian, Lithuanian,
Luo, Luyia, Machame, Makhuwa-Meetto, Makonde, Malagasy, Malay, Maltese, Manx, Maori,
Meru, Morisyen, North Ndebele, Norwegian Bokmål, Norwegian Nynorsk, Nyankole, Oromo,
Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Romansh, Rombo, Rundi, Rwa, Samburu, Sango, Sangu,
Sena, Serbian (Latin), Shambala, Shona, Slovak, Slovenian, Soga, Somali, Spanish, Swahili,
Swedish, Swiss German, Taita, Teso, Vunjo, Welsh, Zulu …

available font sets:
AwanZaman

Pro

Lat

عرب

عرب
		Supported
languages include (arabic):
Arabic, Farsi, and Urdu languages
Pro
		
extended typographic features:
Latin: 2 sets of figures (old-style and tabular old-style), arbitrary fractions, superiors &
inferiors, discretionary ligatures, ordinals, class kerning, case sensitive characters, contextual
alternates …
Arabic: 2 sets of figures (old-style and tabular old-style) discretional ligatures, initial forms,
isolated forms, justification alternates, medial forms, overlaps, ligatures, stylistic alternates,
swashes, terminal forms, …

the designer

Dr Mamoun Sakkal is founder and principal
of Sakkal Design in Bothell, Washington.
After a career as an artist and architect, his
firm has focused on Arabic calligraphy and
typography since the 1990s. Sakkal Design
was commissioned to design the corporate
Arabic typefaces for Dubai’s Burj Khalifa
and Armani Hotel, and several of his Arabic
fonts are now widely used as Windows
system fonts. He has received several awards
for calligraphy, graphics, and type design,
including four awards of excellence from the
Type Directors Club of New York and one from
IRCICA in Istanbul.
Juliet Shen (MA in Typeface Design, University
of Reading) is a typeface designer and artist
living in Seattle, Washington. She designed
the typeface Bullen, as well as custom fonts
for Oxford University Press’s early learning
publications and the Lushootseed-speaking
Tulalip Tribes of Washington. Her dissertation,
“Searching for Morris Fuller Benton,” was
published by Sherwin Beach Press in a
handset letterpress edition. Shen taught
typography for 17 years at Seattle’s School of
Visual Concepts, and served on SOTA’s Board
of Directors for five years.
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Upgrade from single weight
to full bundle

Buy a single weight (or more) now and get
reimbursed if you buy the whole font bundle
later at any time. This is a great way to explore
a new typeface without full commitment.
To take advantage of this, please write and
email to info@type-together.com

custom work

AwanZaman, Type Design:
Mamoun Sakkal and Juliet Shen
www.type-together.com/awanzaman
© TypeTogether
AwanZaman® is a registered trademark
of TypeTogether. All rights reserved.
For further information, pricing and ordering,
please visit www.type-together.com

We offer custom type solutions tailored to
the customer’s needs. This may include new
typefaces developed from scratch, font modifications of existing typefaces, extension of
language support or creation of logotypes.
Please contact us for details.

webfonts

We have partnered up with Fonts.com and
Typekit that are able to reliably serve our fonts
to your websites and provide you with the
necessary technical support.
Self-hosting is available for websites with over
1 million pageviews per month. Please contact
us, if you wish to use this service.

info@type-together.com

