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عربية وعامليةاخلميس ١ ديسمبر ٢٠٢٢

أنباء مصريةأنباء لبنانية

أنباء سورية

مرت عاصفة الطبيعة وبقيت العواصف السياسية.. سيناريو 
«اخلميس» الرئاسي يتكرر اليوم.. والعني على قائد اجليش

ماكرون في واشنطن لتكريس املصاحلة الفرنسية - األميركية

بيروت - عمر حبنجر: 

الســيول  مــرت عاصفة 
التــي اجتاحــت  اجلارفــة، 
سواحل لبنان يوم الثالثاء، 
مخلفة من األضرار في املنازل 
والسيارات، ما يفوق زلزاال، 
واقتصرت ردود فعل حكومة 
تصريف األعمال، على رفع 
الصــوت مــن قبــل وزيــر 
األشغال العامة والنقل علي 
حمية، ضد البلديات واإلدارات 
املعنية، الغائبة عن السمع 
بدل تصريف مياه الســيول 
بتنظيف املجاري، ومراقبة 
التعديات على ضفاف األنهر، 
والسدود املائية املسؤولة عن 
حتويل املجــاري الطبيعية 
للسيول، باجتاه االوتوستراد 
واألحياء املأهولة، خصوصا 
في ساحل كسروان وجونية 

بالذات.
ورغم مرور العاصفة بال 
إصابات باألرواح، لكن ذلك 
ليــس مضمونا على الدوام، 
فالشــتاء في بدايته ومعظم 
املؤسسات الرسمية املعنية 
إما فــي إجــازة أو في حالة 
اعتكاف، أو يعوزها «املازوت» 

لتشغيل احملركات.
لكــن حالة الطقــس الى 
حتسن اليوم اخلميس، موعد 
اجللســة الثامنــة النتخاب 
رئيس اجلمهورية، حيث ال 
ســيول تقطع الطرقات، أو 
متنــع الوصول إلى ســاحة 
النجمة في وسط بيروت مقر 
مجلس النواب، الذي يقال انه 
«سيد نفسه»، وما هو كذلك، 
حتى يثبت العكس، قياســا 
على تراكم أعداد اجللســات 
االنتخابية بال انتخاب، وتاليا 

عواصم - وكاالت: وصل 
الرئيس الفرنســي إميانويل 
ماكرون وزوجته بريجيت إلى 
الواليات املتحــدة األميركية 
في زيارة دولة تســتغرق ٣

أيــام يلتقــي خاللهــا نظيره 
األميركي جو بايدن، يتوقع أن 
تكرس بشكل الفت املصاحلة 
الفرنســية -األميركيــة بعد 
أزمة ديبلوماسية خطرة بني 
احلليفني املقربني رغم بعض 
التجاذبــات بشــأن احلمائية 

التجارية األميركية.
وذكــرت قنــاة «فرنســا 
٢٤» اإلخبارية، في نشــرتها 
الناطقة باإلجنليزية، أن زيارة 
ماكرون إلى أميركا تهدف إلى 
تسليط الضوء على العالقات 
االســتراتيجية بني البلدين، 
ويسعى البلدان من خاللها إلى 
طي صفحة أزمة الغواصات 
األسترالية، وتقريب وجهات 
النظر حول أزمات أبرزها سبل 
إنهــاء احلرب فــي أوكرانيا، 
وأيضا أسعار الغاز األميركي 

احلوار معه أســوة بالقوى 
األساسية األخرى، في حني 
لم تتوصــل قوى املعارضة 
املدعومة من واشــنطن إلى 
انتخاب رئيس للجمهورية، 
ال يلبي طلبات احلزب، ولهذا 
دخل ملف الرئاسة اللبنانية 
فــي األدراج، منــذ تأزمــت 
املفاوضات النووية مع إيران.
وينقل موقع «لبنان ٢٤» 
عــن الفرنســيني أن هنــاك 
اقتناعا دوليا وأميركيا، بعدم 
جدوى جتاوز «حزب اهللا»، 
وأن باريــس حتــاول إقناع 
اجلانبني العربي واألميركي 
بأن يكون احلزب ممرا إلزاميا 

ألي حل في لبنان!
وفي معلومــات املصادر 
املتابعة، إنه مع اقناع الرئيس 
بايدن بوجهة نظر ماكرون، 
ميكن إقناع األطراف الدولية 
والعربيــة املعنية بالشــأن 
اللبنانــي القبــول برئيــس 
ال يناصــب احلــزب العداء، 
وضمن ســلة شــروط تبدأ 

بــني البلدين، وكذلــك الدور 
احلاســم الذي لعبته باريس 
داخل االحتــاد األوروبي في 
التحالف الذي يواجه روسيا 
بشــأن أوكرانيــا. وتعد هذه 
هي الزيارة الرسمية الثانية 
للرئيس الفرنسي إلى الواليات 

وبحســب املصادر املراقبة، 
ليس من قوى وازنة ميكن أن 
تواجه ترشيحه عندما يجد 
اجلد، مبن فيهم باسيل الذي 
قــد يجد نفســه مجبرا على 
ترك حرية االختيار لبعض 
نواب تياره من قبيل «ربط 

النزاع» على األقل.
فــي هــذا الوقــت يدرس 
رئيــس حكومــة تصريــف 
األعمال جنيب ميقاتي جديا، 
عقد جلسة ملجلس الوزراء، 
املاليــة  الشــؤون  ملعاجلــة 

امللحة.
وحــث وزيــر الصحــة 
العامة فــراس األبيض على 
اجتماع مجلس الوزراء إلقرار 
الزيادة املطروحة على موازنة 
االستشفاء، ألن هناك خطرا 
داهما على صحــة املواطن، 
وقبــل ان يقع باحملظور مع 

أصحاب املستشفيات.
وفي معلومات «األنباء» 
أن اتصــاالت حثيثة جتري 
لعقد جلسة تخصص لألمور 
املعيشــية والكهربائيــة مع 
جتنب مقاطعة اي من الوزراء 

املعنيني، كي ينجح العمل.
وكان «التيــار احلــر» 
لــوح مبقاطعة اي اجتماع 
حلكومة تصريف األعمال، 
لكن االتصاالت جتري على 
أساس، مقاطعة وزير تياري 
او اكثر، شــرط أن يحضر 
الــوزراء املعنيون باألمور 
املعيشــية والكهربائيــة، 
خصوصا كونهم ذوي شأن 
باملواضيــع املطروحة، مع 
التركيز على وزير الطاقة 
وليد فياض الذي بات بينه 
وبــني الرئيــس ميقاتي ما 

صنع احلداد.

ڤيــروس كورونا دون القيام 
بزيارات مماثلة في السابق. 
والشق الشائك في هذه الزيارة 
يتعلق علــى األرجح بامللف 
التجــاري، من أســعار الغاز 
األميركــي الــذي تســتورده 
أوروبا مرورا باملنافســة مع 
الصني ووصوال إلى اإلجراءات 

احلمائية األميركية.
وبينما تخطــط الواليات 
املتحــدة الســتثمارات ودعم 
ضخم مبوجب قانون خفض 
يخشــى   ،(IRA) التضخــم 
األوروبيــون مــن تأثيــرات 
هذا التشــريع السلبية على 
منافسة شركاتهم في قطاعات 
الكهربائية  الســيارات  مثــل 
والبطاريات والطاقة النظيفة.

ويسعى الرئيس الفرنسي 
من خــالل هذه الزيــارة إلى 
تعزيز «شراكة عبر األطلسي»، 
ترســم عواقــب احلــرب في 
أوكرانيــا وتضمــن ألوروبا 
مكانا في املنافســة العاملية، 

السيما مع الصني.

برئاسة احلكومة وتنتهي عند 
ضمانة أن ال يأتي اخللف على 

صورة السلف.
ويبــدو أن رئيس التيار 
احلر النائب جبران باسيل 
فــي هــذه األجــواء. وينقل 
املقربون منه أنه ال انتخابات 
رئاســية قبل أبريل املقبل، 
وخلفية هذا التاريخ قد تكون 
مرتبطــة باملوعد املفترض 
العقوبــات األميركية  لرفع 
عنــه، اســتنادا ملراجعــة 
قضائية تقدم بها، عبر مكتب 
محاماة دولي، وهذا ما يفسر 
الكثيفة  الدوليــة  تنقالتــه 
مؤخرا، علمــا أن العقوبات 
فرضت على باسيل بقانون 
من الكونغرس، ومن الصعب 

رفعها بسهولة.
وفي هــذا اخلضم، تبقى 
عني املتابعني على قائد اجليش 
العماد جــوزاف عون، الذي 
يبدو األكثر أهلية وصدقية 
لتسلم الدفة، في هذه املرحلة 
اللبنانية الصعبة واملعقدة، 

املتحدة، حيث كانت الزيارة 
األولى عــام ٢٠١٨ خالل حكم 
الســابق  الرئيــس األميركي 
دونالد ترامــب، كما أنها أول 
زيارة لــه في عهد جو بايدن 
بعدمــا حالــت القيــود التي 
فرضــت ملكافحــة جائحــة 

اجتماع قريب ملجلس الوزراء حتت عنوان الضرورات املعيشية والكهربائية

يبحث امللف األوكراني واحلمائية األميركية

رئيس احلكومة جنيب ميقاتي مستقبال السفير السعودي وليد البخاري في السراي الكبير            (محمود الطويل)

الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون خالل لقائه نائبة الرئيس األميركي كاماال هاريس ومستشار األمن القومي فيل غوردون (رويترز)

بال رئيس، والسيناريو ذاته 
للجلسات السابقة من املتوقع 
أن يتكرر اليوم أيضا، إال إذا 
احتوت جعبة رئيس املجلس 
النيابــي نبيه بــري جديدا 

مفيدا، سبق اإليحاء به..
اجللســة  وبانتظــار 
االنتخابيــة الثامنــة اليوم، 
ومــا ميكــن أن يظهــر مــن 
جديد الرئيس بــري، يبقى 
الرهان على محادثات الرئيس 
األميركي جو بايدن، والرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون 
فــي واشــنطن، واملعطيات 
املتوفرة توحي بأن االنتصار 
«املونديالي» األميركي، على 
إيــران في الدوحة، ميكن أن 
يســاعد الرئيس الفرنســي 
ماكرون على إقناع الرئيس 
األميركــي بايــدن، بكــون 
«حزب اهللا» العب أساســي 
في املعادلة اللبنانية، ليس 
من السهل جتاوزه، انطالقا 
مــن التــوازن القائــم علــى 
الســاحة، وبالتالي البد من 

الذي تستورده أوروبا مرورا 
باملنافسة مع الصني ووصوال 
إلــى اإلجــراءات احلمائيــة 

األميركية.
وقال مسؤولون أميركيون 
إن اختيار فرنسا لهذه الزيارة 
التاريخية  الروابــط  يعكس 

موسكو تهدد باستهداف األقمار االصطناعية «املدنية» الغربية
وأوروبا تسعى إلعادة إعمار أوكرانيا باألموال الروسية املجمدة

عواصــم ـ وكاالت: أمرت أوكرانيا 
أمــس «بتشــديد اإلجــراءات األمنية» 
لكل ســفاراتها بعــد إصابة «موظفة» 
في بعثتهــا في مدريد بجروح طفيفة 

عندما انفجرت «رسالة مفخخة».
وقال الناطق باسم وزارة اخلارجية 
األوكرانية أوليغ نيكولنكو على تويتر 
إن وزير اخلارجية دميترو كوليبا «أمر 
بتعزيز أمن كل السفارات األوكرانية. 
كمــا دعــا الســلطات اإلســبانية إلى 
التحقيق بشكل عاجل في هذا الهجوم» 

األول من نوعه.
وفي وقت صعدت واشنطن لهجتها 
ضد موسكو، هدد مدير منع االنتشار 
والسيطرة على األسلحة في اخلارجية 
الروسية ڤالدميير يرماكوف، باستهداف 

األقمار االصطناعية املدنية الغربية.
وقال يرماكوف «تســتخدم الدول 
الغربيــة األقمــار االصطناعيــة ذات 

املدار املنخفض لدعم عمليات القوات 
األوكرانية للكشف عن املواقع، ومسارات 
حتركات وأعمــال القوات الروســية، 
والتحكم بالطائرات املســيرة، وكذلك 

توجيه األسلحة املوجهة بدقة».
وأشــار إلى أن مثل هذا االستخدام 
االســتفزازي لألقمــار االصطناعيــة 
املدنيــة يجعلهــا عرضــة ألن تصبح 
«هدفا مشروعا للقوات اجلوفضائية 
الروســية». من جهتــه، وصف وزير 
اخلارجية األميركي أنتوني بلينكن أمس 
الضربات الروسية على البنى التحتية 

املدنية في أوكرانيا بأنها «همجية».
وقال بلينكن بعد اجتماع اســتمر 
يومــني مــع نظرائه في حلف شــمال 
األطلسي (ناتو) في بوخارست «خالل 
األســابيع القليلــة املاضيــة، قصفت 
روســيا أكثر مــن ثلث نظــام الطاقة 
األوكراني، مــا أدى إلى إغراق املاليني 

في البرد والظالم». واعتبر أن الرئيس 
الروسي ڤالدميير بوتني صب «نيرانه 
وغضبــه» على الســكان املدنيني بعد 
فشل حتقيق االهداف العسكرية، قائال 
إن «هذا التعامل العنيف جتاه الشعب 
األوكراني همجي.. واســتراتيجية لم 

ولن تنجح».
وتعهد بـ «جعل الكرملني يدفع الثمن 

بسبب عدوانه على أوكرانيا».
بــدوره، حــث وزيــر اخلارجيــة 
األوكراني دميترو كوليبا «الناتو» على 
اتخاذ قرار بشــأن كيفية التعامل مع 
طلب كييڤ االنضمام إلى احللف. وجدد 
التأكيد على حاجة أوكرانيا للحصول 
على دبابات من حلف األطلسي بشكل 

عاجل.
مــن ناحيتهــا، أعلنــت رئيســة 
املفوضيــة األوروبية أورســوال فون 
ديــر اليني امــس أن االحتاد األوروبي 

سيعمل على إقامة محكمة خاصة للنظر 
في «اجلرائم الروســية» في أوكرانيا، 
داعية إلى استخدام األصول الروسية 
املجمدة لتمويل أعادة إعمار هذا البلد.

وأكدت فون دير اليني في ڤيديو نشر 
على تويتر «نقترح إنشاء محكمة خاصة 
مدعومة من األمم املتحدة للتحقيق في 
جرائم العدوان التي ارتكبتها روسيا».

واذ قــدرت األضــرار التــي حلقت 
بأوكرانيا بـ ٦٠٠ مليار يورو، تعهدت 
دير اليني بالعمل «مع شركائنا على أن 
تدفع روسيا ثمن املآسي التي تسببت 
بها من خالل األموال املجمدة التي ميلكها 
أوليغارش (الروس) وأصول املصرف 
املركزي الروسي». وذكرت أن االحتاد 
األوروبــي جمد حتــى اآلن ٣٠٠ مليار 
يورو من احتياطات املصرف املركزي 
الروسي و١٩ مليار يورو من األصول 

التي ميلكها أوليغارش روس.

تشديد اإلجراءات حول السفارات األوكرانية بعد انفجار «رسالة مفخخة» في مدريد

أنقرة تدعو واشنطن لوقف متويل األكراد 
و«الپنتاغون» تقّلص الدوريات مع «قسد»

عشرات القتلى واجلرحى في انفجار 
مبدرسة قرآنية في أفغانستان

«داعش» يعلن مقتل زعيمه القرشي 
ويكشف هوية خليفته

مصر واليونان تنفذان التدريب اجلوي 
املشترك «مينا ٢»

نيويوركـ  وكاالت: طالب وزير اخلارجية 
التركي، مولود تشاووش أوغلو، الواليات 
املتحدة وحلف شــمال األطلسي «الناتو» 
بالكف عن دعم ومتويل التنظيمات اإلرهابية 
املعادية لتركيا في سورية، في إشارة الى 
وحدات حماية الشعب الكردية التي تهيمن 

على قوات سوريا الدميوقراطية «قسد».
وأكد أوغلو، خالل مشاركته في اجتماع 
وزراء خارجيــة حلف الناتو في العاصمة 
الرومانية بوخارســت، أن تركيا ال تلمس 
تضامنــا حقيقيا من احللف ضد الهجمات 

اإلرهابية التي استهدفتها.
وأشــار إلى أن دعم الواليــات املتحدة 
للتنظيمات الكردية «اإلرهابية» في سورية 
واضح للعيان، وأنه طالب نظيره األميركي 
أنتونــي بلينكن، خالل لقائهما بالكف عن 
ذلك، عوضا عن مطالبة بالده بعدم تنفيذ 
العملية العسكرية البرية في شمال سورية، 
أكدت مصادر أنها انهت االستعدادات لها.

وفــي محاولة على ما يبدو المتصاص 
الغضــب التركــي، أعلنــت وزارة الدفــاع 
األميركيــة (الپنتاغــون) أمــس، تقليص 

عدد الدوريات املشــتركة شــمالي سورية 
مع «قسد».

وبرر املتحدث باسم «الپنتاغون» العميد 
باتريك رايدر، اخلطوة بأن «قسد» خفضت 
عدد الدوريات اخلاصة بها، وهذا ما استدعى 

تقليض الدوريات األميركية. 
وكان املبعــوث اخلاص لــألمم املتحدة 
لسورية غير بيدرسون، دعا إلى ضرورة 
وقــف التصعيد وضبط النفس، مؤكدا أن 
الديناميكيات املؤدية إلى تصاعد العنف في 
سورية «مازالت موجودة بالفعل ومستمرة، 

وهو أمر خطير يدعو للقلق».
وبحسب مركز إعالم األمم املتحدة، شدد 
بيدرســون على أن الدعوة لضبط النفس 
وخفــض التصعيــد تنطبق علــى جميع 
املناطــق، وأضاف «دعونــي أحذر مجلس 
األمن من ســيناريو قد تؤدي فيه عمليات 
عسكرية واسعة النطاق من قبل أحد األطراف 
الفاعلة إلى آثار غير مباشرة على اجلبهات 
األخرى» مما قد يؤدي إلى زوال حالة اجلمود 
االستراتيجي التي جلبت قدرا من الهدوء 

النسبي ملا يقرب من ثالث سنوات.

عواصمـ  وكاالت: قتل ١٦ شخصا على 
األقل وأصيب ٢٤ بجروح جراء انفجار وقع 
في مدرســة دينية في مدينة أيبك، وفق 
ما أفاد طبيب في مستشفى محلي وكالة 
«فرانس برس». وقــال طبيب في أيبك، 
الواقعة شمال كابول، إن معظم الضحايا 
مــن صغار الســن، وأضاف لـــ «فرانس 
بــرس»، طالبا عدم الكشــف عن هويته، 
«جميعهــم أطفال وأشــخاص عاديون». 
وأكد مسؤول محلي أن االنفجار وقع في 
مدرســة اســمها «اجلهاد» لكنه لم يذكر 

عدد الضحايا.
وذكرت طالبان التي ال تفصح عادة عن 

العدد الفعلي للضحايا أن ١٠ طالب قتلوا 
وأصيب «كثر» بجروح. وقال الناطق باسم 
وزارة الداخلية عبدالنافع تاكور «يعمل 
محققونــا وقوات األمن ســريعا لتحديد 
هوية مرتكبي هذه اجلرمية التي ال ميكن 
الصفح عنها ومعاقبتهم على أفعالهم».

وأظهرت صور وتســجيالت مصورة 
علــى وســائل التواصــل االجتماعي، لم 
يكن من املمكن التحقق فورا من صحتها، 
مقاتلي طالبان يحاولون شــق طريقهم 
وسط اجلثث املنتشرة على أرض املبنى. 
وتناثرت سجادات الصالة والزجاج احملطم 

وغير ذلك من قطع الركام في املكان.

بيروت ـ أ.ف.پ: أعلن تنظيم «داعش» 
أمس مقتل زعيمه أبي احلســن الهاشــمي 
القرشــي من دون أن يحدد مكان أو تاريخ 
مقتله، في تسجيل صوتي نسبه إلى املتحدث 

باسمه.
وقال املتحدث باســم التنظيم أبو عمر 
املهاجر في التسجيل الذي نشرته حسابات 
تابعة للتنظيم إن القرشي «قتل وهو يراغم 
أعداء اهللا ويجالدهم فقتل منهم ما شاء اهللا 
أن يقتل ثم قتل كما يقتل الرجال في سوح 
الوغى والنزال»، معلنا تعيني الشيخ أبي 
احلسني احلسيني القرشي زعيما للتنظيم.
ولّقــب أبو احلســن الهاشــمي، أو زيد 

العراقي، بأستاذ داعش، حيث كان يتولى 
إمارة ديوان التعليم في التنظيم وقت بسط 
ســيطرته على مناطق واسعة من سورية 

والعراق وإعالن خالفة مزعومة.
وعادة ما يعرف زعماء داعش بأكثر من 
كنية، فأبو بكر البغدادي هو نفسه إبراهيم 
عواد البدري وأبو دعاء السامرائي. كما أن 
«أبو إبراهيم الهاشمي القرشي» هو نفسه 
حجي عبداهللا قرادش، وأبو عمر قرادش.

فــي األثنــاء، قــال منســق االتصاالت 
االســتراتيجية في مجلــس األمن القومي 
األميركــي جون كيربي، إن البيت األبيض 
يرحب مبقتل زعيم آخر لتنظيم «داعش».

القاهرة - خديجة حمودة

نفذت القوات اجلوية املصرية واليونانية 
التدريب اجلوي املشترك «مينا ٢» مبشاركة 
تشكيالت من الطائرات املقاتلة متعددة املهام 
لكال اجلانبني بإحدى القواعد اجلوية املصرية، 
وذلك في إطار دعم وتعزيز عالقات التعاون 

العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.
وتضمن التدريب تنفيذ عدد من احملاضرات 
النظريــة لتوحيد املفاهيــم وصقل املهارات 
والتنســيق على إدارة العمليات املشــتركة 

مبختلف أســاليب القتال اجلــوي احلديث، 
كذلك قيام املقاتالت متعددة املهام من اجلانبني 
بتنفيذ العديد من الطلعات اجلوية املشتركة 
للتدريب على مهاجمة األهداف املعادية والدفاع 

عن األهداف احليوية بكفاءة واقتدار.
وأظهــر التدريــب مــدى ما وصلــت إليه 
العناصر املشاركة من مستوى راق واحترافية 
عاليــة في تنفيذ كافة املهام مبا يعكس مدى 
ما متتلكه القوات اجلوية لكلتا الدولتني من 
إمكانات بشرية وفنية متطورة تؤهلها للعمل 

املشترك حتت مختلف الظروف.

األمم املتحدة حتّذر من انهيار «اجلمود اإلستراتيجي»

ربيع: قناة السويس تقترب من حتقيق 
٧٫٨ مليارات دوالر إيرادات بنهاية ٢٠٢٢

القاهرة - ناهد إمام

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة 
السويس أن الهيئة تتبنى استراتيجية طموحة 
لتعزيز التوجه نحو التحول األخضر، وذلك 
من خالل عدة محاور أبرزها حتويل محطات 
اإلرشاد املمتدة بطول املجرى املالحي لالعتماد 
على الطاقة املتجددة، وتعزيز إمكانيات أسطول 
الهيئة ملكافحة االنسكاب البترولي، عالوة على 
مضــي الهيئة قدما في ملف التحول الرقمي، 
وسعيها لتبني مبادرات لتقدمي حوافز للسفن 

الصديقة للبيئة.
جــاء ذلك خالل اســتقباله امس وفدا من 
سفراء دول أميركا الالتينية، برئاسة السفير 
جوزيه أوكتافيو فيالنوفا ســفير املكســيك 

وعميد السلك الديبلوماسي الالتيني يرافقه 
السفير حازم فهمي مساعد وزير اخلارجية 
للشؤون األميركية والسفير أشرف منير نائب 
مساعد وزير اخلارجية للشؤون الالتينية، 
وذلــك مبركز احملــاكاة والتدريــب البحري 
باإلسماعيلية. كما استعرض رئيس الهيئة 
تطور معــدالت عبور الســفن بالقناة خالل 
اآلونة األخيرة والذي شهد ارتفاعا ملحوظا 
على صعيد أعداد وحموالت الســفن العابرة 
وحصيلة اإليرادات احملققة خالل العام املالي 
املنصرم ٢٠٢٢/٢٠٢١، كما كشف الفريق ربيع 
عن ما تشــير إليه إحصائيات املالحة خالل 
العام امليالدي اجلــاري من توقعات حتقيق 
طفرة غير مســبوقة في اإليرادات السنوية 

تصل لنحو ٧٫٨ مليار دوالر بنهاية ٢٠٢٢.


