
אותיות בערבית

פונטים בערבית

הקליגרפיה בערבית היא אמנות בפני עצמה הקיימת זה אלף שנים. הכשרון, הקולמוס 
והדיו המיוחד של הקליגרף הערבי הם בעלי משקל חשוב בתקשורת, בעיצוב ובאמנות 
של העולם הערבי המודרני. הסגנונות הקליגרפיים העיקריים הם: רוקעה, נסחי, טאליק, 

דיוואני, טולוס וקופי.

קליגרפים  צוות  ידי  על  כולה  עוצבה  מסטרפונט  של  בערבית  הפונטים  ספריית 
על  קפדנית  שמירה  תוך  הטכנולוגיות  בהתפתחויות  בהתחשב  ערביים,  וטיפוגרפים 
כללי הקליגרפיה המסורתית. מן הרוקעה ועד הקופי, כולם נועדו לתת מענה לצרכים 

המשתנים של המעצב והמפרסם, לכל פרוייקט, דפוס, פרסום והוצאה לאור.



ExtraBold

Boutros Asifa

108
Bold

يف مطلع املوقع املخّصص إلحدى أشد 

نتيجة   اعالن  أعقاب  في 

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  
س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  
غ  ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  
د  ذ  ر  ز  س  ش  ص  
ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  

ك  ل  م  ن  ه  و  ي

ثقافة دوت كوم ... تفرض العودة اىل موقع جائزة 
»غونكور« الفرنسّية نفسها علينا، بعدما مت حتديثه 
على حنو يتالءم مع متطّلبات املنطق االفرتاضي. يف 
مطلع املوقع املخّصص إلحدى أشد اجلوائز األدبّية 

بات املوقع اجلديد املرجع في كل سعي ملتابعة 
نشاطات اللجنة والتح ضيرات املواكبة والالحقة 
عن  فضال  الفائزين،  والرواية  الروائي  إسم  العالن 
اجلوائز  إيراد  أيضا  مت  والتصويت.  اجلائزة  شروط 



אותיות בערבית

Bold

 Boutros Farah
Condensed

Medium Italic

Condensed

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  
س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  
ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي )؟ !(

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  
س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  
ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي )؟ !(

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  
س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  
ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي )؟ !(

بات املوقع اجلديد املرجع يف كل سعي ملتابعة نشاطات 
اللجنة والتح ضريات املواكبة والالحقة العالن إسم الروائي 
والرواية الفائزين، فضال عن شروط اجلائزة والتصويت. مت 

ملتابعة  سعي  كل  يف  املرجع  اجلديد  املوقع  بات 
والالحقة  املواكبة  ضريات  والتح  اللجنة  نشاطات 
عن  فضال  الفائزين،  والرواية  الروائي  إسم  العالن 

ثقافة دوت كوم ... تفرض العودة اىل موقع جائزة »غونكور« 
مع  يتالءم  على حنو  بعدما مت حتديثه  علينا،  نفسها  الفرنسّية 
متطّلبات املنطق االفرتاضي. يف مطلع املوقع املخّصص إلحدى 
أشد اجلوائز األدبّية ألقًا، صورة فوتوغرافية ألفراد جلنة التحكيم 

تفرض  كوم...  دوت  ثقافة 

ثقافة دوت كوم... تفرض العودة 

ثقافة دوت كوم... تفرض العودة 

Boutros Farah

108
Medium

أشد  إلحدى  املخّصص  املوقع  مطلع  يف 
ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  
س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  
ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي  )؟ !(

ثقافة دوت كوم ... تفرض العودة اىل موقع جائزة »غونكور« 
الفرنسّية نفسها علينا، بعدما مت حتديثه على حنو يتالءم 
مع متطّلبات املنطق االفرتاضي. يف مطلع املوقع املخّصص 
إلحدى أشد اجلوائز األدبّية ألقًا، صورة فوتوغرافية ألفراد 



Bold

Bold  Boutros Farah
Inline

 Boutros Farah
Light

 Boutros Farah
Outline

 Boutros Farah
Shadow

Light

Bold

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  
س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  
ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي )؟ !(

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  
س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  
ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي  )؟ !(

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  
ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  
غ  ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  
س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  
ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي  )؟ !(

ملتابعة  سعي  كل  يف  املرجع  اجلديد  املوقع  بات 
والالحقة  املواكبة  ضريات  والتح  اللجنة  نشاطات 
عن  فضال  الفائزين،  والرواية  الروائي  إسم  العالن 

تفرض  كوم...  دوت  ثقافة 

»غونكور«  جائزة  موقع  اىل  العودة  تفرض   ... كوم  دوت  ثقافة 
مع  يتالءم  حنو  على  حتديثه  مت  بعدما  علينا،  نفسها  الفرنسّية 
متطّلبات املنطق االفرتاضي. يف مطلع املوقع املخّصص إلحدى 
أشد اجلوائز األدبّية ألقًا، صورة فوتوغرافية ألفراد جلنة التحكيم 

ملتابعة  سعي  كل  يف  املرجع  اجلديد  املوقع  بات 
والالحقة  املواكبة  ضريات  والتح  اللجنة  نشاطات 
عن  فضال  الفائزين،  والرواية  الروائي  إسم  العالن 

ملتابعة  سعي  كل  يف  املرجع  اجلديد  املوقع  بات 
والالحقة  املواكبة  ضريات  والتح  اللجنة  نشاطات 
عن  فضال  الفائزين،  والرواية  الروائي  إسم  العالن 

تفرض  كوم...  دوت  ثقافة 

تفرض  كوم...  دوت  ثقافة 

العودة  تفرض  ثقافة دوت كوم... 



אותיות בערבית

Boutros Farasha
Boutros Farasha 

108
Medium

MediumItalic

Bold

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  
ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  

ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي  )؟ !(

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  
ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  

ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي  )؟ !(

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  
ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  

ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي  )؟ !(

 Boutros Farasha
Condensed

Bold

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  
س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  
ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي )؟ !(

املرجع يف كل سعي ملتابعة  اجلديد  املوقع  بات 
نشاطات اللجنة والتح ضريات املواكبة والالحقة العالن 
الفائزين، فضال عن شروط اجلائزة  والرواية  الروائي  إسم 

ملتابعة  سعي  كل  يف  املرجع  اجلديد  املوقع  بات 
نشاطات اللجنة والتح ضريات املواكبة والالحقة العالن إسم 
الروائي والرواية الفائزين، فضال عن شروط اجلائزة والتصويت. 

إلحدى  املخّصص  املوقع  مطلع  يف 

بات املوقع اجلديد املرجع يف كل سعي ملتابعة نشاطات اللجنة 
والتح ضريات املواكبة والالحقة العالن إسم الروائي والرواية الفائزين، 
فضال عن شروط اجلائزة والتصويت. مت أيضا إيراد اجلوائز األخرى اليت 
مثل  من  حمدود،  إعالمي  بانتشار  وحتظى  االكادميية  متنحها 

جائزة  موقع  اىل  العودة  تفرض   ... كوم  دوت  ثقافة 
»غونكور« الفرنسّية نفسها علينا، بعدما مت حتديثه على 
مطلع  يف  االفرتاضي.  املنطق  متطّلبات  مع  يتالءم  حنو 
ألقًا، صورة  األدبّية  املوقع املخّصص إلحدى أشد اجلوائز 

تفرض  كوم...  دوت  ثقافة 

تفرض  ثقافة دوت كوم... 

ثقافة دوت كوم... تفرض العودة 



Bold

Regular

 Boutros Farasha
Inline

 Boutros Farasha
Outline

 Boutros Farasha
Light

 Boutros Farasha
Shadow

Bold

Bold

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  
ذ  ر  ز  س  ش  ص  ض  
ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ك  

ل  م  ن  ه  و  ي )?!(

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  
س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  
غ  ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  
ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  

ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي  )؟ !(

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  
س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  
غ  ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي

بات املوقع اجلديد املرجع يف كل سعي ملتابعة 
نشاطات اللجنة والتح ضريات املواكبة والالحقة العالن 
إسم الروائي والرواية الفائزين، فضال عن شروط اجلائزة 

املرجع يف كل سعي ملتابعة  اجلديد  املوقع  بات 
نشاطات اللجنة والتح ضريات املواكبة والالحقة العالن 
الفائزين، فضال عن شروط اجلائزة  والرواية  الروائي  إسم 

بات املوقع اجلديد املرجع يف كل سعي ملتابعة نشاطات 
الروائي  إسم  العالن  والالحقة  املواكبة  ضريات  والتح  اللجنة 
والرواية الفائزين، فضال عن شروط اجلائزة والتصويت. مت أيضا 
بانتشار  االكادميية وحتظى  اليت متنحها  األخرى  اجلوائز  إيراد 

بات املوقع اجلديد املرجع يف كل سعي ملتابعة 
نشاطات اللجنة والتح ضريات املواكبة والالحقة العالن 
إسم الروائي والرواية الفائزين، فضال عن شروط اجلائزة 

ثقافة دوت كوم... تفرض 

تفرض  ثقافة دوت كوم... 

تفرض  كوم...  دوت  ثقافة 

ثقافة دوت كوم... تفرض 



אותיות בערבית

Boutros Fares
Boutros Fares 

108
Medium

Medium Italic

Bold

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  
ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  

ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي  )؟ !(

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  
ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  

ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي  )؟ !(

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  
ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  

ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي  )؟ !(

 Boutros Fares
Condensed

Bold

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  
س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  
ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي )؟ !(

بات املوقع اجلديد املرجع يف كل سعي ملتابعة 
نشاطات اللجنة والتح ضريات املواكبة والالحقة 
العالن إسم الروائي والرواية الفائزين، فضال عن 

ملتابعة  سعي  كل  يف  املرجع  اجلديد  املوقع  بات 
والالحقة  املواكبة  ضريات  والتح  اللجنة  نشاطات 
العالن إسم الروائي والرواية الفائزين، فضال عن شروط 

إلحدى  املخّصص  املوقع  مطلع  يف 

بات املوقع اجلديد املرجع يف كل سعي ملتابعة نشاطات 
اللجنة والتح ضريات املواكبة والالحقة العالن إسم الروائي 
والتصويت.  اجلائزة  شروط  عن  فضال  الفائزين،  والرواية 
االكادميية  متنحها  اليت  األخرى  اجلوائز  إيراد  أيضا  مت 

جائزة  موقع  اىل  العودة  تفرض   ... كوم  دوت  ثقافة 
»غونكور« الفرنسّية نفسها علينا، بعدما مت حتديثه 
على حنو يتالءم مع متطّلبات املنطق االفرتاضي. يف 
األدبّية  اجلوائز  أشد  مطلع املوقع املخّصص إلحدى 

ثقافة دوت كوم... تفرض 

ثقافة دوت كوم... تفرض 

تفرض  كوم...  دوت  ثقافة 



Bold

Regular

 Boutros Fares
Inline

 Boutros Fares
Outline

 Boutros Fares
Light

 Boutros Fares
Shadow

Bold

Bold

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  
ذ  ر  ز  س  ش  ص  ض  
ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ك  

ل  م  ن  ه  و  ي 

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  
ذ  ر  ز  س  ش  ص  
ض  ط  ظ  ع  غ  ف  
ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  
ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  

ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي  )؟ !(

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  
ذ  ر  ز  س  ش  ص  
ض  ط  ظ  ع  غ  ف  
ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي

سعي  كل  يف  املرجع  اجلديد  املوقع  بات 
ملتابعة نشاطات اللجنة والتح ضريات املواكبة 
والالحقة العالن إسم الروائي والرواية الفائزين، 

سعي  كل  يف  املرجع  اجلديد  املوقع  بات 
ملتابعة نشاطات اللجنة والتح ضريات املواكبة 
والالحقة العالن إسم الروائي والرواية الفائزين، 

ملتابعة  سعي  كل  يف  املرجع  اجلديد  املوقع  بات 
اللجنة والتح ضريات املواكبة والالحقة العالن  نشاطات 
إسم الروائي والرواية الفائزين، فضال عن شروط اجلائزة 
متنحها  اليت  األخرى  اجلوائز  إيراد  أيضا  مت  والتصويت. 

سعي  كل  يف  املرجع  اجلديد  املوقع  بات 
ملتابعة نشاطات اللجنة والتح ضريات املواكبة 
والالحقة العالن إسم الروائي والرواية الفائزين، 

ثقافة دوت كوم... تفرض 

ثقافة دوت كوم... تفرض 

تفرض  كوم...  دوت  ثقافة 

ثقافة دوت كوم... تفرض 



אותיות בערבית

Boutros MB
Boutros MB

108
Medium

Medium Italic

Bold

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  
س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  
)؟    غ  ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي 

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  
س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  
)؟    غ  ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي 

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  
س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  

ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي  )؟ !(

 Boutros MB
Condensed

Light

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  
س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  
ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي )؟ !(

نشاطات  ملتابعة  سعي  كل  في  املرجع  اجلديد  املوقع  بات 
الروائي  إسم  العالن  والالحقة  املواكبة  والتح ضيرات  اللجنة 
والرواية الفائزين، فضال عن شروط اجلائزة والتصويت. مت أيضا 

بات املوقع اجلديد املرجع في كل سعي ملتابعة نشاطات اللجنة والتح 
ضيرات املواكبة والالحقة العالن إسم الروائي والرواية الفائزين، فضال 
متنحها  التي  األخرى  اجلوائز  إيراد  أيضا  مت  والتصويت.  اجلائزة  عن شروط 

اجلوائز  أشد  إلحدى  املخّصص  املوقع  مطلع  في 

والتح ضيرات  اللجنة  ملتابعة نشاطات  املرجع في كل سعي  اجلديد  املوقع  بات 
املواكبة والالحقة العالن إسم الروائي والرواية الفائزين، فضال عن شروط اجلائزة 
بانتشار  وحتظى  االكادميية  متنحها  التي  األخرى  اجلوائز  إيراد  أيضا  مت  والتصويت. 

إعالمي محدود، من مثل »غونكور الشعر« و«غونكور الرواية األولى«.

... تفرض العودة الى موقع جائزة »غونكور« الفرنسّية  ثقافة دوت كوم 
نفسها علينا، بعدما مت حتديثه على نحو يتالءم مع متطّلبات املنطق 
االفتراضي. في مطلع املوقع املخّصص إلحدى أشد اجلوائز األدبّية ألقًا، 
صورة فوتوغرافية ألفراد جلنة التحكيم الى جوار أخرى للروائي األفغاني 

العودة  تفرض  كوم...  دوت  ثقافة 

العودة  تفرض  كوم...  دوت  ثقافة 

الى  العودة  تفرض  كوم...  دوت  ثقافة 
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ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  
د  ذ  ر  ز  س  ش  ص  
ض  ط  ظ  ع  غ  ف  

ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي 

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  
س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  

ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي )?!(

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  
د  ذ  ر  ز  س  ش  ص  
ض  ط  ظ  ع  غ  ف  

ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  
ذ  ر  ز  س  ش  ص  ض  
ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ك  

ل  م  ن  ه  و  ي

والتح  اللجنة  نشاطات  ملتابعة  سعي  كل  في  املرجع  اجلديد  املوقع  بات 
عن  فضال  الفائزين،  والرواية  الروائي  إسم  العالن  والالحقة  املواكبة  ضيرات 
شروط اجلائزة والتصويت. مت أيضا إيراد اجلوائز األخرى التي متنحها االكادميية 
وحتظى بانتشار إعالمي محدود، من مثل »غونكور الشعر« و«غونكور الرواية 

نشاطات  ملتابعة  سعي  كل  في  املرجع  اجلديد  املوقع  بات 
الروائي  اللجنة والتح ضيرات املواكبة والالحقة العالن إسم 
والرواية الفائزين، فضال عن شروط اجلائزة والتصويت. مت أيضا 

نشاطات  ملتابعة  سعي  كل  في  املرجع  اجلديد  املوقع  بات 
اللجنة والتح ضيرات املواكبة والالحقة العالن إسم الروائي 
والرواية الفائزين، فضال عن شروط اجلائزة والتصويت. مت أيضا 

نشاطات  ملتابعة  سعي  كل  في  املرجع  اجلديد  املوقع  بات 
اللجنة والتح ضيرات املواكبة والالحقة العالن إسم الروائي 
والرواية الفائزين، فضال عن شروط اجلائزة والتصويت. مت أيضا 

الى  العودة  تفرض  كوم...  دوت  ثقافة 

العودة  تفرض  كوم...  دوت  ثقافة 

ثقافة دوت كوم... تفرض العودة الى 

ثقافة دوت كوم... تفرض العودة الى 
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ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  
س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  
غ  ف  ق  ك  ل  م  ن  ه  و  ي )؟ !(

ملتابعة  سعي  كل  يف  املرجع  اجلديد  املوقع  بات 
نشاطات اللجنة والتح ضريات املواكبة والالحقة العالن 
إسم الروائي والرواية الفائزين، فضال عن شروط اجلائزة 

بات املوقع اجلديد املرجع يف كل سعي ملتابعة نشاطات اللجنة 
والرواية  الروائي  إسم  والالحقة العالن  والتح ضريات املواكبة 
إيراد  أيضا  مت  والتصويت.  اجلائزة  شروط  عن  فضال  الفائزين، 

يف مطلع املوقع املخّصص إلحدى أشد اجلوائز 

نشاطات  ملتابعة  سعي  كل  يف  املرجع  اجلديد  املوقع  بات 
الروائي  إسم  العالن  والالحقة  املواكبة  ضريات  والتح  اللجنة 
والرواية الفائزين، فضال عن شروط اجلائزة والتصويت. مت أيضا 
إيراد اجلوائز األخرى اليت متنحها االكادميية وحتظى بانتشار 

»غونكور«  جائزة  موقع  اىل  العودة  تفرض   ... دوت كوم  ثقافة 
مع  يتالءم  حنو  على  حتديثه  مت  بعدما  علينا،  نفسها  الفرنسّية 
متطّلبات املنطق االفرتاضي. يف مطلع املوقع املخّصص إلحدى 
أشد اجلوائز األدبّية ألقًا، صورة فوتوغرافية ألفراد جلنة التحكيم 

ثقافة دوت كوم... تفرض العودة 

ثقافة دوت كوم... تفرض العودة 

ثقافة دوت كوم... تفرض العودة 
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ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  
د  ذ  ر  ز  س  ش  ص  
ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  

ك  ل  م  ن  ه  و  ي 

ا  ب  ت  ث  ج  ح  خ  د  
ذ  ر  ز  س  ش  ص  ض  
ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ك  

ل  م  ن  ه  و  ي

بات املوقع اجلديد املرجع يف كل سعي ملتابعة نشاطات 
اللجنة والتح ضريات املواكبة والالحقة العالن إسم الروائي 
والتصويت.  اجلائزة  شروط  عن  فضال  الفائزين،  والرواية 

ملتابعة  سعي  كل  يف  املرجع  اجلديد  املوقع  بات 
نشاطات اللجنة والتح ضريات املواكبة والالحقة العالن 
إسم الروائي والرواية الفائزين، فضال عن شروط اجلائزة 

ثقافة دوت كوم... تفرض العودة 

ثقافة دوت كوم... تفرض العودة 




