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ميناء  تشغيل  تتولى  التي  ويلمينغتون  المتحدة  الواليات  غلفتينر  شركة  استقبلت 
ويلمينغتون من مقرها في الواليات المتحدة، سفينة “دول مايا” في رحلتها األولى عبر 

محطة ويلمينغتون البحرية. 

“يسرنا الترحيب بسفينة “دول مايا” في رحلتها األولى إلى ميناء ويلمينغتون. يشهد 
هذا الحدث على عالقتنا المتينة بمجموعة “دول”، فضالً عن التزامنا المتبادل بشراكتنا 
في ويلمينغتون، مما يتيح لنا تقديم منتجات عالية الجودة، وكفاءة تشغيلية، وقيمة 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  كايسي،  إيريك  الطازجة،”  الفاكهة  توريد  مميزة لسلسلة 

غلفتينر الواليات المتحدة ويلمينغتون.

كشفت غلفتينر، إحدى الشركات الخاصة الرائدة عالمياً في تشغيل الموانئ، عن اختيار أربع 
والخدمات  الموانئ  قطاع  تحويل  مسيرة  لقيادة  التكنولوجيا  مجال  في  ناشئة  شركات 
 ،)Morpheus Networks( نتوركس”  و”مورفيوس   ،)eYard( “إي.يارد”  وبرزت  اللوجستية. 
و”ثروبوت” )Throughput(، و”زينار” )Zainar( باعتبارها الشركات الفائزة بتحدي “مستقبل 
العالم  حول  مدينة   200 من  مشاركة   2,000 من  أكثر  استقطب  والذي   ،”2021 الموانئ 
للتنافس على ابتكار وتطوير تقنيات متفوقة من شأنها إحداث تحول إيجابي وإعادة تشكيل 
مستقبل الموانئ واللوجستيات عالمياً. وتّم اختيار الفرق الفائزة وفق عملية تقييم صارمة 
شملت مختلف الفئات، بما فيها إنترنت األشياء والطب اآللي، والذكاء االصطناعي والطائرات 

من دون طيار، والبيانات الضخمة والتحليالت المتقدمة، وبلوك تشين.

غلفتينر تختار 4 شركات تكنولوجية ناشئة 
والخدمات  الموانئ  قطاع  تحويل  لقيادة 

اللوجستية

الهالل للمشاريع التطويرية 01

غلفتينر شركة تابعة للهالل للمشاريع وهي كبرى الشركات تحت مظلة الهالل للمشاريع التطويرية.

ويلمينغتون  المتحدة  الواليات  غلفتينر 
رحلتها  مايا” في  “دول  تستقبل سفينة 

األولى إلى ديالوير
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“تي في إم كابيتال هيلثكير” تبيع مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل 
مقابل 232 مليون دوالر

قامت شركة “تي في إم كابيتال هيلثكير” العالمية المتخصصة باألسهم الخاصة ضمن القطاع الصحي في 
األسواق الناشئة، ببيع إحدى شركات محفظتها االستثمارية؛ مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل، 
لصالح شركة االستثمارات اإلماراتية أمانات القابضة ش.م.ع. ويقدم المركز خدمات إعادة التأهيل والرعاية ما 
بعد الحاالت الصحية الحادة والحرجة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بينما يحفل سجل “تي في إم كابيتال 
وتطويرها من  الشركات  تنمية هذه  المتخصصة وفي  الصحية  الشركات  الناجحة في  باالستثمارات  هيلثكير” 

خالل فرق استثمارية وتشغيلية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

وتمثل هذه الصفقة التخارج الثالث الذي تنفذه بنجاح الصناديق البالغة قيمتها 134 مليون دوالر بإدارة وتدبير “تي 
في إم كابيتال هيلثكير”. وتساوي قيمة رأس المال المدفوع الموزع للمستثمرين 2.4 أضعاف المبلغ المستثمر 
العوائد الداخلية المركبة 28  حتى تاريخه، إضافة إلى شركتين ما تزاال في محفظة الشركة. ويبلغ إجمالي 
بالمئة وصافي معدل العوائد الداخلية 19.7 بالمئة، ما يعكس أداء يندرج في الربع األعلى لمثيالتها من الصناديق 
التي أنشئت في نفس العام، وذلك وفق مؤشر األسهم الخاصة ورأس المال االستثماري في األسواق الناشئة 

من قبل “كامبريدج أسوسيتس”. 

وقامت “تي في إم كابيتال هيلثكير” التي تعد مستثمراً حيوياً في رأس مال المتنامي، باالستثمار في مركز 
كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل وتطويره ليصبح مؤسسة صحية مستدامة ذات أثر اجتماعي ملموس 

في المجتمعات التي يخدمها. 

وتعليقاً على هذه الصفقة، قال الدكتور هيلميت شيوسلر، رئيس مجلس إدارة “تي في إم كابيتال هيلثكير” ورئيسها التنفيذي: “في 2010، حددنا ثغرة حرجة في قطاع الرعاية الصحية 
في المنطقة والتزمنا منذ ذلك الحين بتوفير خدمات رعاية صحية وتأهيلية تخصصية طويلة األمد، وحققنا ذلك من خالل أول شركة رعاية صحية طويلة األمد نستثمر بها – مركز “بروفيتا” 
الطبي الدولي الذي تخارجنا منه في عام 2015 بعائد على رأس المال المستثمر يبلغ 10.7 ضعف، والحقاً خالل مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل الذي استثمرنا به في عام 
2012. واليوم، يعترينا الفخر بالقيمة الهائلة التي حققناها مع المركز خدمًة للمرضى وأسرهم، وللنظام الصحي المحلي ولمستثمرينا أيضاً، وذلك ببناء مركز للتميز الصحي يقوم على 
أكثر من 35 عام من الخبرات الصحية ويستند إلى شبكتنا العالمية وخبرات شركائنا مثل “سبولدينغ ريهابيليتيشن نتوورك” الذي يعد الشريك التثقيفي الرسمي لقسم الطب الفيزيائي 

وإعادة التأهيل لدى كلية الطب بجامعة هارفارد.” 

الهالل للمشاريع االستثمارية شريك محدود في “تي في إم كابيتال هيلثكير”.

الهالل للمشاريع االستثمارية 02
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“هيبو للتأمين” تعتزم إدراج أسهمها 
للتداول بقيمة 5 مليارات دوالر ضمن 

شركة استحواذ ذات أغراض خاصة
تكاتفت شركة “هيبو للتأمين” الناشئة في مجال الخدمات الذكية للتأمين المنزلي مع 
شركة استحواذ ذات أغراض خاصة )SPAC( بهدف إدراج أسهمها في سوق المال، ما 
وقوة.  بعزم  التقليدية  التأمين  شركات  ومنافسة  األسهم  أسواق  دخول  من  يمكنّها 
وستدرج هذه الشركة، التي تأسست في كاليفورنيا منذ ست سنوات، أسهمها في 
الشركة  تقّدر  بارتنرز زي” في صفقة  تيكنولوجي  “ريإنفنت  باالندماج مع  المال  سوق 

بقيمة 5 مليارات دوالر.

وتجدر اإلشارة إلى أن المديران الشريكان لـ “ريإنفنت تيكنولوجي بارتنرز زي” هما ريد 
هوفمان، المؤسس الشريك لشركة “لينكدإن”، ومارك بينكاس، مؤسس شركة ألعاب 
الهواتف المتحركة “زينغا”. وتقدم شركة “هيبو للتأمين” خدمات تقييم المخاطر المنزلية 
بواسطة تكنولوجيا التأمين عبر اإلنترنت التي توظف تقنية التصوير الجوي لتقييم حالة 

األسقف وتستخدم تصاريح البناء لتوفير تفصيالت عن خصائص المنازل. 

الهالل للمشاريع ُتضاعف استثماراتها في 
الشركات الناشئة لتبلغ مليار درهم بحلول 

عام 2022 
أعلنت الهالل للمشاريع الناشئة عن عزمها مضاعفة حجم استثماراتها في الشركات الناشئة 
لتصل إلى مليار درهم إماراتي )272 مليون دوالر أمريكي( بحلول عام 2022. استثمرت الهالل 
للمشاريع الناشئة منذ إنشائها في عام 2017 أكثر من 500 مليون درهم إماراتي )136 مليون 
دوالر أمريكي( في 32 من الشركات الناشئة وصناديق رأس المال االستثماري عبر الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا، والواليات المتحدة، والهند وجنوب شرق آسيا. 

وفي األشهر القليلة الماضية، استثمرت الهالل للمشاريع الناشئة في خمس شركات ناشئة 
 Tarabut) ترابط”  “بوابة  وهي  والعالم،  الخليج  منطقة  في  المالية  التكنولوجيا  مجال  في 
 China Union( الصين”  باي  “يونيون  و   ،)Hippo Insurance( للتأمين”  “هيبو  و   ،)Gateway

 .)Turtlemint( ”و”تيرتل مينت ،)Nerdwallet( ”و “نيرد واليت ،)Pay

لتكنولوجيا  “تيرتلمينت”   حصلت 
من  تمويل  على  مؤخراً  التأمين 
فينتشرز”  “جانغل  صندوق 
السنغافوري، وهو االستثمار األول 
لهذا الصندوق في شركة من هذه 
التمويالت  الفئة، ما وصل بمجموع 
في  “تيرتلمينت”  حصدتها  التي 
 D السلسلة  من  التمويلة  جولتها 
جانب  وإلى  دوالر.  مليون   46 إلى 
استثمارها في “تيرتلمينت”، تعتبر 
شريكاً  الناشئة  للمشاريع  الهالل 

محدوداً في “جنغل فينشرز”. 

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في “هيبو للتأمين”.

الهالل للمشاريع الناشئة  03
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تقّدر القيمة الحالية لـ “كوهيسيتي”، شركة تطوير البرمجيات التي تمكن العاملين في مجال 
تكنولوجيا المعلومات من إنشاء نسخ احتياطية للبيانات وإدارتها واالستفادة منها عبر عدة 
نظم أو مقدمي سحابات، بـ 3.7 مليار دوالر، محققة بذلك زيادة بقيمة 1.2 مليار دوالر في 
أقل من عام. ويستمر هذا النمو المذهل في إبراز التقدم الزِخم الذي تحققه “كوهيسيتي” 

بصفتها الشركة الحديثة المتخصصة بالسحابات المتعددة إلدارة البيانات. 

ويستند هذا التقييم إلى عرض قدمه مستثمرون لموظفي “كوهيسيتي” بقيمة 145 مليون 
المخفضة  غير  الصفقة  هذه  وقاد  السيولة.  لتوفير  أسهمهم  من  صغير  جزء  لبيع  دوالر 
“ستيدفاست كابيتال فينشرز” بدعم من مجموعة من المستثمرين الجدد والحاليين، منهم 

“برمجي إنفست”. 

التي  الفرصة  بهذه  “نرحب  آرون:  التنفيذي موهيت  ورئيسها  “كوهيسيتي”  وقال مؤسس 
تخولنا توفير السيولة لموظفينا، ونحن على يقين بأن هذا العرض السخي الذي ُقدم إلينا بناء 
الواعد  ومستقبلها  “كوهيسيتي”  أداء  على  واضح  دليل  هو  الشركة،  قيمة  ارتفاع  على 

كشركة رائدة في إدارة البيانات.”

“كوهيسيتي” تقّدر بـ 3.7 مليار دوالر؛ 
محققة زيادة بقيمة 1.2 مليار دوالر في 

أقل من عام

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في “كوهيسيتي”.

كبير  توسع  عن  البيانات  إعداد  مجال  في  عالمياً  الرائدة  “ترايفاكتا”  شركة  أعلنت 
“ترايفاكتا”  القطاع. وتسعى  البيانات عبر  لهندسة  أول سحابة  توفير  بهدف  لمنصتها 
إلى تمكين العاملين في مجال البيانات لتحقيق أعلى مستويات اإلنتاجية. لتحقيق 
لمهندسي  الكامل  الدعم  تقديم  مجال  في  إمكانياتها  الشركة  عززت  الهدف،  هذا 
البيانات الحديثة العاملين في تطوير البرمجيات والفاعلين في الممارسات التي تجمع 
بين تطوير البرمجيات والعمليات، وذلك بهدف إنشاء منتجات البيانات الُمجّمعة سهلة 

االستخدام والتي توفر لهم تحليالت وتصورات متقدمة.

تحقيق  بات  الزمنية،  الدورات  وانخفاض  البيانات  منتجات  كميات  بارتفاع  توقعات  ومع 
المستخدمين  من  أوسع  لنطاق  المجال  إتاحة  على  يعتمد  الشركات  ضمن  القيمة 
للتعاون وإجراء التجارب بسرعة، وتنفيذ مشاريع علوم البيانات والتحليالت. وفي هذا 
إذ  البيانات،  بدمج  المعنية  تعزيزها إلمكانيات منصتها  “ترايفاكتا” عن  أفصحت  اإلطار، 
العالم.  للبيانات على مستوى  180 مصدر  بالبيانات ألكثر من  االتصال  إمكانية  وفرت 
البيانات أكثر سهولة وسرعة  االتصال بالمزيد من  الروابط المبنية مسبقاً  تجعل هذه 

لشريحة أوسع من المستخدمين في المنظمات باختالف أحجامها.  

“ترايفاكتا” تكشف عن السحابة األولى 
لهندسة البيانات على مستوى القطاع

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في “ترايفاكتا”.
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“آيون” توفر أولى محطات الشحن شديدة 
السرعة للمركبات الكهربائية بالمنطقة 

في أبو ظبي
تلبيًة للطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وفرت “آيون” اإلماراتية 
االبتكارية، محطات شحن  للمشاريع  والهالل  بيئة  بين شركة  المشتركة  المستدام  للنقل 
عالية الطاقة وشديدة السرعة بسعة إمداد إجمالية تصل إلى 350 كيلو واط ضمن جزيرة 

ياس في أبو ظبي. 

وتتيح هذه المحطات إمكانية الشحن باالتصال بوحدة واجهة المستخدم للمركبات الكهربائية 
أنواع  جميع  مع  المحطات  هذه  خصائص  وتتوافق  المشترك.  الشحن  بنظام  تعمل  التي 
المركبات بما فيها الحافالت، وهو أمر كانت تفتقر له البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية. 
المركبات  تشحن  إذ  اإلمارات  مستوى  على  األسرع  الشحن  فترات  “آيون”  محطات  تقدم 
بالكامل خالل أقل من 15 دقيقة بالمتوسط، مقللة فترات االنتظار، وتعتبر أسرع بـ 25 مرة من 

الشاحن المنزلي التقليدي الذي ال تتجاوز سعة إمداده 7 كيلو واط.

الهالل للمشاريع االبتكارية 04

“آيون” مشروع مشترك بين الهالل للمشاريع االبتكارية وشركة بيئة.

الثقافة والتقاليد العربية وزهائها، فرعاً  افتتحت “كافا آند تشاي” التي تجسد عراقة 
جديداً ضمن نادي ضباط شرطة دبي في منطقة الجداف، حيث سيقدم الفرع خدماته 

لرواده من أعضاء الشرطة والزوار.

تمتلك “كافا آند تشاي” حالياً خمسة فروع في دبي والشارقة، وتحديداً في مركز دبي 
والجامعة  والسيف،  دبي،  شرطة  ضباط  ونادي  اإلمارات،  ومول  العالمي،  المالي 
األمريكية في الشارقة، مقدمًة لروادهها بيئة دافئة للتواصل وتبادل األفكار واالستمتاع 

بالذائقة الثقافية العربية.

“كافا آند تشاي” تفتتح فرعاً جديداً في 
نادي ضباط شرطة دبي

“كافا أند تشاي” شركة تابعة للهالل للمشاريع اإلبتكارية.
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Corporate Citizenship

جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة تلقي الضوء على 
الهالل للمشاريع ضمن صنّاع التغيير في سبيل “تعافي األرض”

بمناسبة يوم األرض 2021، أبرزت جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، الدور الذي تلعبه الهالل للمشاريع في مساعيها البيئية بوصفها كإحدى صنّاع التغيير 
في سبيل “تعافي األرض” - وهو المحور الذي تناولته المناسية هذا العام في 22 أبريل.

وفي رسالة عبر الفيديو، تحدثت غادة عبد القادر، نائبة الرئيس في الهالل للمشاريع، عن الشراكة القائمة بين الهالل للمشاريع وجمعية اإلمارات للطبيعة لحماية كوكب األرض وجميع 
قاطنيه. 

يمكنكم مشاهدة الفيديو عبر هذا الرابط.         

المواطنة المؤسسية 05

https://www.youtube.com/watch?v=gUOHeUYQPLQ
https://www.youtube.com/watch?v=gUOHeUYQPLQ
https://www.youtube.com/watch?v=gUOHeUYQPLQ
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Corporate Citizenship
الهالل للمشاريع تدعم معرض الوظائف 

االفتراضي للجامعة األمريكية في 
الشارقة للسنة الثانية على التوالي

بشراكة استراتيجية مع الهالل للمشاريع، نظمت الجامعة األمريكية في الشارقة معرضها 
مع  للتواصل  فرصة  وخريجيها  الجامعة  لطالب  قدم  الذي   2021 لعام  للوظائف  االفتراضي 

الشركات الباحثة عن المواهب. 

تتعاون الهالل للمشاريع والجامعة األمريكية في الشارقة منذ 2016 في توفير فرص النمو 
الهادف لشباب المنطقة. وقد قدمت الهالل للمشاريع فرص التدريب والتوظيف لرواد المعرض 
التي  المؤسسية  المواطنة  باستراتيجية  وعمالً  لتقدمهم  ودعماً  لهم  تنميًة  الشباب  من 
تنتهجها الشركة. وسيمهد هذا الدعم الطريق نحو مستقبل يزدهي باالستدامة االجتماعية 

واالقتصادية في المنطقة. 

ومن خالل رسالة عبر الفيديو، تحدث مدير الموارد البشرية لدى الهالل للمشاريع ديميتريس 
تسوروبليس خالل الفعالية عن سوق العمل الحالية والتحديات التي يتعين على الخريجين 
نصائح عن  والخريجين  للطالب  وقدم  البحث عن وظائف،  للتعامل معها عند  التأهب  الجدد 

سبل اكتساب مهارات جديدة لمواكبة سوق التوظيف المتغيرة. 

يمكنكم مشاهدة الفيديو عبر هذا الرابط.

احتفلت الهالل للمشاريع بيوم المرأة العالمي عن طريق إقامة ورشة عمل افتراضية 
تفاعلت فيها المدربة التنفيذية ورياضية التحّمل ألكسندرا بانايوتو مع مجتمع الهالل 
الصعيدين  على  الذاتي  التمكين  مهارات  تعزيز  إلى  هدفت  متنوعة  نشاطات  عبر 
الشخصي والمهني والتعاون المثمر ضمن أعضاء الفريق الواحد وبين الفرق المؤسسية 

كافة. 

الموظفين على  الجماعي، ساعد  والعمل  الفريق  روح  لتنمية  تمرين  الورشة  وتخلل 
البحث في أهم الخطوات لبلوغ السعادة وتقبل التغيير والتحديات بعزة وقوة، وإدراك قوة 
الروح اإليجابية وطرق التغلب على الخوف وتحقيق المرونة والقدرة على الصمود، كما 
قبل  المهنية  وااللتزامات  الشخصية  الحياة  بين  الموازنة  كيفية  المشاركون  استطلع 

الجائحة وفي أعقابها. 

تعد ألكسندرا بانايوتو متحدثة تحفيزية تتمتع بشخصية ملهمة تخولها العمل في مجال 
التطوير الشخصي والمهني في إسبانيا وعلى المستوى الدولي، حيث تقوم بتحفيز 

اآلخرين على السعي لتحقيق المزيد في حياتهم ولتطوير أنفسهم.

الهالل للمشاريع تحتفي بيوم المرأة 
العالمي

https://www.youtube.com/watch?v=zKtIPkEzX-c
https://www.youtube.com/watch?v=zKtIPkEzX-c
https://www.youtube.com/watch?v=zKtIPkEzX-c
https://www.alexandrapanayotou.com/
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ليس  متين  مرن  مجتمع  لبناء  السبيل  “إن 
مقتصراً على تأمين فرص العمل ألفراده، بل 
وبضمان أن يكون في حياتهم مغزى وهدف 
الرئيس  جعفر،  بدر  لتحقيقه،”  يسعون 
التنفيذي للهالل للمشاريع في مقابلة مع 
مجلة “ليدرز”. يمكنكم قراءة المقابلة كاملة 

عبر هذا الرابط.
 

شارك بدر أيضاً في جلسة نظمها مهرجان 
كيف  الستطالع  األعمال  لريادة  الشارقة 
يمكن للجميع المساهمة في صنع التغيير، 
وتحدث فيها إلى جانب محمد يونس، الحائز 
ومؤسس   2006 في  نوبل  جائزة  على 
نوفوغراتز،  وجاكلين  بانك”،  “جرامين 
ورئيستها  “أكيومين”  شركة  مؤسسة 
قسم  رئيسة  القرق،  ومنى  التنفيذية، 
التجزئة لدى مجموعة عيسى صالح القرق. 

ناقش المتحدثون كيف تتمخض الحلول المبتكرة من التحديات، وكيف ينبع التغيير اإليجابي 
السليم.  النقدي  والتفكير  واإلصرار  العزم  إلى  استندت  إذا  صغيرة  كانت  مهما  األفكار  من 

يمكنكم مشاهدة الجلسة عبر هذا الرابط.

بناء مجتمع مرن: بدر جعفر في مقابلة مع 
مجلة “ليدرز”

الرؤية المؤسسية 06
الهالل للمشاريع تشارك في منتدى 

“تك وادي” السنوي لعام 2021
انضم توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير االستثمارات في الهالل للمشاريع، 
الشرق  السيليكون ومنطقة  وادي  والمستثمرين من  األعمال  رواد  إلى مجموعة من 
األوسط وشمال أفريقيا، للمشاركة في جلسة نقاش بعنوان “االستثمار من منظورين” 

ضمن منتدى “تيك وادي” السنوي لعام 2021. 

تبادل متحدثو الجلسة آراءهم عن االستثمارات من منظور الشركات الناشئة من جهة، 
مشاهدة  يمكنكم  أخرى.  جهة  من  االستثماري  المال  رأس  مستثمري  منظور  ومن 

الجلسة عبر هذا الرابط.

http://www.leadersmag.com/issues/2021.2_Apr/Purpose/LEADERS-Badr-Jafar-Crescent-Enterprises.html
https://bit.ly/31SKU5Q
http://www.leadersmag.com/issues/2021.2_Apr/Purpose/LEADERS-Badr-Jafar-Crescent-Enterprises.html
https://www.youtube.com/watch?v=fi-GxAhIsls
https://www.youtube.com/watch?v=fi-GxAhIsls
https://www.youtube.com/watch?v=fi-GxAhIsls
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تنمية رأس المال البشري في أفق الثورة الصناعية الخامسة حماية ألهم أصولنا

هارفارد بزنس ريفيو العربية 07
وّسعت شركة الهالل للمشاريع إطار شراكتها االستراتيجية مع مجلة هارفارد بزنس ريفيو العربية بهدف تقديم الدعم لبرنامج “شركاء النهضة” الذي يوفر للقرّاء العرب بمختلف إمكانياتهم 

المادية محتوى متميزاً يتناول أهم القضايا المتداولة في مجال األعمال.

تساهم الهالل للمشاريع عبر دعمها لبرنامج شركاء النهضة التابع للمجلة في تمكين مجتمع رواد األعمال والطلبة التابعين لشركائنا المجتمعيين.

تعرف على برنامج شركاء النهضة التابع لهارفارد بزنس ريفيو العربية وباقات االشتراك المجانية.

https://hbrarabic.com/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A/
https://hbrarabic.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9/
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