ض

Arabic character set

ء آ ﺂ أ ﺄ ؤﺆ إﺈ ئ ﺋﺌﺊ اﺎ ب ﺑﺒﺐ ۃ ﺔ
ت ﺗﺘﺖ ث ﺛﺜﺚ جﺟﺠﺞ حﺣﺤﺢ
خﺧﺨﺦ دﺪذﺬ رﺮ زﺰ سﺳﺴﺲ
شﺷﺸﺶ صﺻﺼﺺ ضﺿﻀﺾ
طﻃﻄﻂ ظﻇﻈﻆ عﻋﻌﻊ غﻏﻐﻎ ف
ﻓﻔﻒ قﻗﻘﻖ كﻛﻜﻚ لﻟﻠﻞ مﻣﻤﻢ
نﻧﻨﻦ هﻫﻬﻪ وﻮ ىﯨﯩﻰ يﻳﻴﻲ
Arabic character set

ٱﭑ ٹﭨﭩﭧ پﭘﭙﭗ چﭼﭽﭻ ڈﮉ ڑﮍ ژﮋ
ڤﭬﭭﭫ کﮐﮑﮏ گﮔﮕﮓ ں ﮟ ھ
ﮪﮬﮭﮫ ۀ ﮥ ہﮨﮩﮧ ۂ  ۃ یﯾﯿﯽ ے ﺑﮯ
ۓ ﺑﮱ ە ﻪﻢ
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Basic ligatures

ﻻﻼ ﻵﻶ ﻷﻸﻹﻺ
Ligatures

       
)Numbers (Arabic, Persa, Urdu

۶ ۵ ۶ ۵۴ ٩ ٨٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١٠
Diacritical marks

ً ٌ َ ُ ّ ْ ٓ ٔ ٰ ٘ ؕ ﱞ ٍّ ًّ ﱠ ﱡ   َٔ  ُٔ ْٔ ٍ ِ ٖ  

◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌
Punctuation

، ٬ ٫ ٪؛ ؟﴿﴾ ۔٭ ❊

Arabic character set

ء آ ﺂ أ ﺄ ؤﺆ إ ﺈ ئ ﺋﺌﺊ اﺎ ب ﺑﺒﺐ ۃ ﺔ

ت ﺗﺘﺖ ث ﺛﺜﺚ جﺟﺠﺞ حﺣﺤﺢ

خﺧﺨﺦ د ﺪذﺬ رﺮ زﺰ سﺳﺴﺲ

شﺷﺸﺶ صﺻﺼﺺ ضﺿﻀﺾ
طﻃﻄﻂ ظﻇﻈﻆ عﻋﻌﻊ غﻏﻐﻎ ف

ﻓﻔﻒ قﻗﻘﻖ كﻛﻜﻚ لﻟﻠﻞ مﻣﻤﻢ
نﻧﻨﻦ هﻫﻬﻪ وﻮ ىﯨﯩﻰ يﻳﻴﻲ
Arabic character set

ٱﭑ ٹﭨﭩﭧ پﭘﭙﭗ چﭼﭽﭻ ڈﮉ ڑﮍ ژﮋ
ڤﭬﭭﭫ کﮐﮑﮏ گﮔﮕﮓ ں ﮟ ھ
ﮪﮬﮭﮫ ۀ ﮥ ہﮨﮩﮧ ۂ  ۃ یﯾﯿﯽ ے ﺑﮯ
ۓ ﺑﮱ ە ﻪﻢ

Basic ligatures

ظ

ﻻﻼ ﻵﻶﻷﻸﻹﻺ
Ligatures

        
)Numbers (Arabic, Persa, Urdu

۶۵۴ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٠

۶۵

Diacritical marks

ً◌ ٌ◌ َ◌ ُ◌ ّ◌ ْ◌ ٓ◌ ٔ◌ ٰ◌ ٘◌ ؕ◌ ﱞ◌ ٍّ◌ ًّ◌ ﱠ◌ ﱡ◌ ◌ ◌ َٔ◌ ◌ ُٔ◌ ْٔ◌ ٍ◌ ِ◌ ٖ◌ ◌ 
َ ً
Punctuation

، ٬ ٫٪؛؟ ﴿ ﴾ ۔٭ ❊

ألف ليلة وليلة

حكايات الملك شهر يار وأخيه الملك شاه الزمان
حكي والله أعلم أنه كان فيما مضى من قديم الزمان وسالف العصر واألوان ملك من ملوك
ساسان بجزائر الهند والصين صاحب جند وأعوان وخدم وحشم له ولدان أحدهما كبير
واآلخر صغير وكانا بطلين وكان الكبير أفرس من الصغير وقد ملك البالد وحكم بالعدل بين
العباد وأحبه أهل بالده ومملكته وكان اسمه الملك شهريار وكان أخوه الصغير اسمه الملك

ً
مستقيما في بالدهما وكل واحد منهما في
شاه زمان وكان ملك سمرقند العجم ،ولم يزل األمر
مملكته حاكم عادل في رعيته مدة عشرين سنة وهم في غاية البسط واالنشراح .لم يزاال على
هذه الحالة إلى أن اشتاق الكبير إلى أخيه الصغير فأمر وزيره أن يسافر إليه و يحضر به فأجابه
بالسمع والطاعة وسافر حتى وصل بالسالمة ودخل على أخيه وبلغه السالم وأعلمه أن أخاه
مشتاق إليه وقصده أن يزوره فأجابه بالسمع والطاعة وتجهز

بعض األيام :يا أخي أنا في باطني جرح ،ولم يخبره بما رأى من زوجته،

ً
حاكما في
وأخرج خيامه وبغاله وخدمه وأعوانه وأقام وزيره

فقال :إني أريد أن تسافر معي إلى الصيد والقنص لعله ينشرح صدرك

ً
طالبا بالد أخيه.فلما كان في نصف الليل تذكر
بالده وخرج
حاجة نسيها في قصره فرجع ودخل قصره فوجد زوجته

فأبى ذلك فسافر أخوه وحده إلى الصيد.وكان في قصر الملك شبابيك
تطل على بستان أخيه فنظروا و إذا بباب القصر قد فتح وخرج منه
ً
عبدا وامرأة أخيه تمشي بينهم وهي غاية
عشرون جارية وعشرون

ً
عبدا أسود من العبيد ،فلما رأى هذا
راقدة في فراشه معانقة

في الحسن والجمال حتى وصلوا إلى فسقية وخلعوا ثيابهم وجلسوا

اسودت الدنيا في وجهه وقال في نفسه :إذا كان هذا األمر قد

مع بعضهم ،وإذا بامرأة الملك قالت :يا مسعود ،فجاءها عبد أسود

وقع وأنا ما فارقت المدينة فكيف حال هذه العاهرة إذا غبت
عند أخي مدة ،ثم أنه سل سيفه وضرب االثنين فقتلهما في
الفراش ورجع من وقته وساعته وسار إلى أن وصل إلى مدينة

فعانقها وعانقته وواقعها وكذلك باقي العبيد فعلوا بالجواري ،ولم
يزالوا في بوس وعناق ونحو ذلك حتى ولى النهار .فلما رأى أخو الملك
فقال :والله إن بليتي أخف من هذه البلية ،وقد هان ما عنده من القهر
والغم وقال :هذا أعظم مما جرى لي ،ولم يزل في أكل وشرب .وبعد هذا

أخيه ففرح أخيه بقدومه ثم خرج إليه والقاه وسلم عليه

جاء أخوه من السفر فسلما على بعضهما ،ونظر الملك شهريار إلى أخيه

ففرح به غاية الفرح وزين له المدينة وجلس معه يتحدث

الملك شاه زمان وقد رد لونه واحمر وجهه وصار يأكل بشهية بعدما كان

بانشراح فتذكر الملك شاه زمان ما كان من أمر زوجته

قليل األكل ،فتعجب من ذلك وقال :يا أخي ،كنت أراك مصفر الوجه واآلن

فحصل عنده غم زائد واصفر لونه وضعف جسمه ،فلما رآه
أخوه على هذه الحالة ظن في نفسه أن ذلك بسبب مفارقته
بالده وملكه فترك سبيله ولم يسأل عن ذلك.ثم أنه قال له في

قد رد إليك لونك فأخبرني بحالك ،فقال له :أما تغير لوني فأذكره لك واعف
عني إخبارك برد لوني ،فقال له :أخبرني ً
أوال بتغير لونك وضعفك حتى
أسمعه .فقال له :يا أخي ،إنك لما أرسلت وزيرك إلي يطلبني للحضور
بين يديك جهزت حالي وقد بررت من مدينتي ،ثم أني تذكرت الخرزة التي

فرفره در حال چرخش

﴿الواليات﴾
وبعد قرابة دقيقة أو اثنتين زفت الدكتورة الخبر السعيد لمريضتها ،قالت لها "أنت طبيعية" وابتسمت المرأة بسعادة

يعني وجود خاليا قبل سرطانية ،وهي

❊أنت طبيعية❊
هذه االختبارات يتم٭إجراؤها وفقا لبرنامج تجريبي بالتعاون معمستشفى تاتا ميموريال٭ومستشفى واال ووكر في ديرفان حيث تعمل الدكتورة٭سوفارنا باتيل مديرا طبيا٭

صديقاتها الالتي
يجلسن بقربها
وفي قرية ديرفان بوالية ماهراشترا أقام األطباء عيادة مؤقتة في

elämää
146308
146308 ٭
Dialecte

كتاب ألف ليلة وليلة
arquitectura mossàrab

 وذلك باستخدام مادة تتوفي،يلجأ األطباء الهنود الى طريقة جديدة للتغلب على التكلفة العالية الختبارات المسحة التي تكشف الخاليا السرطانية المسببة لسرطان عنق الرحم

لهجة
الشعر الجميل

J’ai embrassé l’aube d’été. Rien ne bougeait encore au front des palais.

Nášho kamaráta, maxipsa Fíka, už poznáme hádam všetci.

Mae’r Gymraeg, felly

Rain your kisses down upon me, rain your kisses down in storms

«One Thousand & One Nights»

