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أنباء سورية

أنباء لبنانية

أنباء مصرية

بوساطة إماراتية ـ سعودية .. تبادل مسجونني بني واشنطن وموسكو
عواصم ـ وكاالت: جنحت 
الوساطة، التي قادها صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد 
رئيــس اإلمــارات وصاحــب 
الســمو امللكــي األمير محمد 
بن سلمان ولي العهد رئيس 
الســعودي،  الوزراء  مجلس 
لتبادل مسجونني بني واشنطن 
وموســكو، شــمل الروســي 
ڤيكتــور بــوت والعبــة كرة 
الســلة األميركيــة بريتنــي 

غراينر.
ونشــرت وكالــة األنبــاء 
بيانــا  (واس)  الســعودية 
مشــتركا، أعلنت فيه وزارة 
اخلارجية والتعاون الدولي في 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
ووزارة اخلارجية في اململكة 
العربية السعودية عن جناح 
الوســاطة التي قادها الشيح 
محمد بن زايد واألمير محمد 
بن ســلمان لإلفــراج وتبادل 
مسجونني اثنني بني الواليات 
املتحدة األميركية وروســيا 

االحتادية.
وقالت «واس»: أكد البيان 
املشترك الصادر عن الوزارتني 
أن جناح جهود الوساطة يأتي 
انعكاســا لعالقــات الصداقة 
املشــتركة والوطيــدة التــي 

قادمة من موسكو، وذلك بعد 
إفراج السلطات الروسية عنها، 
وذلك بالتزامن مع اســتقبال 
املواطن الروسي ڤيكتور بوت 
عبر طائرة خاصة قادمة من 
واشــنطن، وذلــك بعد إفراج 
الســلطات األميركيــة عنــه، 
وذلك بحضور املختصني من 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
واململكة العربية السعودية، 

األميركية وروسيا االحتادية 
على تعاونهما واستجابتهما 
جلهود الوساطة املشتركة التي 

بذلتها قيادتي البلدين.
أقــر  مــن جهــة اخــرى، 
الكرملني امس بوجود «خطر» 
من وقــوع هجمات أوكرانية 
على مواقعه في شبه جزيرة 
القرم التي ضمتها موسكو في 
٢٠١٤ عقب إعالن مسؤولني في 
وقت سابق عن إسقاط طائرة 
مسيرة على مقربة من قاعدة 

بحرية روسية رئيسية.
فــي األثناء، أكــد الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني امس 
أن بالده ستواصل ضرباتها 
على البنى التحتية األوكرانية 
للطاقة التي أصابتها صواريخ 
سابقا متسببة في انقطاع كبير 
للكهربــاء وامليــاه مــع تدني 

درجات احلرارة في الشتاء.
وقال بوتــني على هامش 
مراســم منــح ميداليــات في 
الكرملــني «نعــم، نحن نفعل 
ذلك، لكن من بدأ ذلك؟»، معتبرا 
أن عمليــات القصف هذه هي 
رد على انفجار أحلق أضرارا 
الذي أنشــأته  القرم  بجســر 
روســيا، وهجمــات أخــرى 

نسبتها موسكو إلى كييڤ.

وقد قام اجلانبــان األميركي 
والروسي بتسلم مواطنيهما، 

متهيدا لنقلهما إلى بلديهما.
وزارة  أعربــت  وقــد 
اخلارجيــة والتعاون الدولي 
اإلماراتية ووزارة اخلارجية 
السعودية عن شكر حكومتي 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
واململكة العربية السعودية، 
حلكومتــي الواليات املتحدة 

بوتني: روسيا ستواصل ضرباتها على البنى التحتية األوكرانية للطاقة

جندي أوكراني يطلق النار من مدفعية باجتاه مواقع روسية خارج باخموت  (أ.ف.پ)

جتمــع بلديهمــا، بالواليات 
املتحدة األميركية وروســيا 
االحتادية، وللدور املهم الذي 
تلعبه قيادتا البلدين الشقيقني 
في تعزيز احلوار بني جميع 

األطراف.
إلــى أن  البيــان  وأشــار 
امــس  أبوظبــي اســتقبلت 
املواطنــة األميركية بريتني 
غراينــر عبر طائــرة خاصة 

تنديد دولي واسع بتنفيذ إيران
أول حكم باإلعدام على متظاهر

عواصــم ـ وكاالت: نفذت إيران أول من 
أمس حكما باإلعدام على خلفية االحتجاجات 
التي أشعلتها وفاة مهسا أميني، وسط تنديد 
دولي، وشــنقت رجال أُديــن بإغالق طريق 
وجرح عنصر من قوات الباسيج، فيما ندد 
ناشطون مبا اعتبروه «محاكمات صورية».
وقــال موقع «ميــزان أوناليــن» التابع 
للســلطة القضائية إن «محســن شكاري، 
مثير الشغب الذي قطع شارع ستار خان في 
طهران في ٢٥ سبتمبر وجرح أحد عناصر 

األمن بساطور، أعدم».
ودان احلكم نشــطاء فــي مجال حقوق 
اإلنسان خارج إيران. وقال محمود أميري 
مدير منظمة حقوق اإلنسان في إيران التي 
تتخذ من النرويج مقرا إن «إعدام محســن 
شــكاري يجب أن يقابل بــردود فعل قوية 
وإال سنواجه إعدامات يومية للمتظاهرين».
وقال إن شــاكري «حكــم عليه باإلعدام 
في محاكمة صوريــة من دون أي إجراءات 
قانونية واجبة»، وأضاف في تغريدة «يتعني 
أن يكون لهذا اإلعدام عواقب دولية عملية».
وأبلغــت احملكمة الثورية في طهران أن 
شكاري اعتقل بعدما أصاب عنصر الباسيج 
في الكتف ما تطلب لعالجه ١٣ غرزة، بحسب 

«ميزان أونالين».
هذا وأعربت فرنســا عن «إدانتها بأشد 
العبارات» العملية، وقالت املتحدثة باســم 
وزارة اخلارجية آن كلير لوغوندر في إفادة 

صحافية إن «عملية اإلعدام هذه تأتي لتضاف 
إلى انتهاكات أخرى خطيرة وغير مقبولة».

كما نددت وزيرة اخلارجية األملانية أنالينا 
بيربــوك بـ «ازدراء النظام اإليراني الذي ال 
حدود له لإلنسانية»، وقالت عبر تويتر إن 
هذا الرجل محسن شكاري «حوكم وأعدم في 
إطار محاكمة خادعة وسريعة ألنه لم يتفق 
مع النظام»، مضيفة «لكن التهديد باإلعدام 

لن يخنق إرادة الناس في احلرية».
بدوره، عبر وزير اخلارجية البريطاني 
جيمس كليفرلي عن «الغضب» امس بشأن 
تنفيــذ حكم اإلعدام، وقــال على تويتر «ال 
ميكن للعالــم أن يغض الطرف عن العنف 
األعمى الذي يرتكبــه النظام اإليراني ضد 
شعبه»، مذكرا أن «اململكة املتحدة تعارض 

عقوبة اإلعدام في كل الظروف».
الــى ذلك، اتهــم القضــاء اإليراني امس 
املتهمني اخلمسة الرئيسيني باالعتداء على 
مزار شــيعي في جنوب إيران الذي أســفر 
عن ســقوط ١٣ قتيال على األقل بـ «اإلفساد 
في األرض» حســبما ذكر رئيس الســلطة 

القضائية في احملافظة.
وذكر «ميزان أونالين» أن كاظم موسوي 
أعلــن الئحــة اتهامهم بالهجــوم على مزار 
شاهشيراغ الشيعي البارز في جنوب إيران. 
وباإلضافة إلى «اإلفساد في األرض»، وجهت 
إليهم تهــم «االنتماء إلــى تنظيم «داعش» 

اإلرهابي» و«التآمر على أمن البالد».

باريس أدانت بأشد العبارات.. وبرلني: يُظهر «ازدراء ال حدود له لإلنسانية»

تاريخ االنتخابات الرئاسية يعيد نفسه واجللسة التاسعة كسابقاتها
بيروت ـ عمر حبنجر

التاريــخ يعيد نفســه في 
لبنان دائما، ففي ٢٠٠٧/١٢/١٧

عقد مجلس النواب جلســته 
التاســعة، النتخــاب العمــاد 
رئيســا  ســليمان  ميشــال 
للجمهورية، لكن اخلالف على 
«التسوية الدستورية»، التي 
على اساســها انتخب العماد 
سليمان دون تعديل دستوري 
يسمح له بالترشح، واستنادا 
الى نظرية «الضرورة القاهرة» 
مع املعارضــة املمثلة بالتيار 
احلر وحــزب اهللا، حال دون 
ذلك، في تلك اجللسة، ليصار 
انتخابــه الحقــا، ومبوجــب 

التسوية عينها. 
وباألمــس، عقــد مجلــس 
اللبنانــي جلســته  النــواب 
التاســعة، النتخــاب رئيــس 
للجمهورية من بني مجموعة 
مرشــحني احدهــم معلن، هو 
ميشــال معــوض وآخريــن 
مضمريــن، همــا رئيس تيار 
املردة سليمان فرجنية وقائد 
اجليش العماد جوزاف عون، 
األقرب الى اللقب، لكن عملية 
خلط األوراق أحلقت اجللسة 
التاســعة من حيــث النتيجة 

العقيمة بسابقاتها.
وقد تنعقد جلسة عاشرة 
وحادية عشرة، اخلميس املقبل 

جديد متثــل بانعكاس التوتر 
احلاصل بني التيار احلر وحليفه 
حزب اهللا، حول جلسة حكومة 
تصريف األعمال اإلثنني الفائت، 
على صندوق االقتراع، بحيث 
لم يلتزم نواب التيار بالورقة 
البيضــاء متامــا كمــا درجت 
العادة، بدليل هبوط حصيلة 
األوراق البيضاء من ٥٠ صوتا 
في اجللســة الثامنــة الى ٣٩

صوتا أمس، أي بفارق ١١ صوتا، 
هم من التيار مبعظمهم او كلهم، 
عدا صوت رئيس التيار جبران 

بغاية اضعاف حاصل الورقة 
البيضــاء التــي حتمل وصية 
احلزب. على ان الرسالة االكثر 
صراحــة ووضوحا، تلك التي 
وجهها نواب التيار الى احلزب 
عبر ثالثة اوراق حتمل اســم 
بدري ضاهر، اضافة الى ورقة 
رابعــة باســم معــوض بدري 

ضاهر.
وبــدري ضاهر هــو املدير 
العــام للجمارك، املوقوف منذ 
تفجير املرفأ في ٤ أغســطس 

.٢٠٢٠

كتلته النيابية املؤلفة من ٢٠
نائبا.

وتفســيرا تقــول مصادر 
نيابيــة، ان ما بني ٨ او ١٠ من 
اعضــاء تكتــل لبنــان القوي 
العشــرين، هــم فــي الواقــع 
ودائــع نيابيــة حلــزب اهللا 
لدى التيــار دعمهم انتخابيا، 
وبالــذات النواب املســيحيني 
فــي دوائــر البقاع الشــمالي 
والغربي واألوسط والشوف 
وعاليه وبعبدا، بعدما جير لهم 
اصوات طالل ارســالن ووئام 

وهاب واألرمن.
ان  املصــادر  وتضيــف 
التيار احلر الذي حقق نسبة 
٧٠٪ من اصوات املســيحيني 
عــام ٢٠٠٥، لم يعد على هذه 
الصــورة الصارخــة، بعــد 
خروج ميشال عون من القصر 
اجلمهوري، على ما بدا عليه، 
حتى بات باسيل يتحدث عن 
الالمركزيــة االداريــة، وعــن 

«لبنان الصغير»!.
في هذه االثناء وبعد انتهاء 
النيابية، اســتقبل  اجللســة 
رئيس مجلس النواب في عني 
التينة مساعد وزير اخلارجية 
األميركية السابق ديڤيد هيل، 
وأشار هيل بعد اللقاء إلى أن 
«اإلدارة األميركية مستاءة من 

الوضع املتأزم في لبنان».
ولفت هيل الى ان «الوضع 

باسيل الذي حضر اجللسة ولم 
يشارك بالتصويت.

وكانت مصــادر قريبة من 
التيار توقعت اعطاء ١٠ اصوات 
للمرشــح ميشــال معــوض، 
نكاية باحلزب احلليف، وترك 
العشــرة الباقيــة التي ميلكها 
التيار للورقة البيضاء جتنبا 
لكسر اجلرة مع حزب اهللا، لكن 
اوراق ميشال معوض بقيت عند 
حدودها السابقة (٣٩ صوتا) ما 
يعني ان التيار وزع االصوات 
العشــر، على اســماء ورموز، 

ويبــدو ان باســيل اكتفى 
بهذين الردين، غير املباشرين 
حفاظــا منــه علــى قواعــد 
االشــتباك مع احلــزب، الذي 
رد عليه ببيان مفصل أمس، 
متجنبا أي باسيل الذهاب الى 
القطيعة النهائية مع احلزب، 
ومن ثم تقدمي اوراق اعتماده 
الى القــوات اللبنانية، أو أي 
فريق سياســي لبناني آخر، 
حيــث قد ال يجد مســتجيبا، 
كما حصل مع القوات اللبنانية 
بالــذات، ولرمبــا فقد نصف 

في لبنان غيــر ميؤوس منه 
ولكــن ما ينقص هــو االرادة 

السياسية باالصالح».
وأضاف «أنا هنا هذه املرة 
لالســتماع والتعــرف علــى 
الوضــع. كنــت هنــا بالفعل 
منذ عام وأعتقد أنني أشــعر 
مبســتوى مــن خيبــة األمل 
واإلحباط خالل العام املاضي 
متامــا كما حدث خــالل العام 
الــذي ســبقه والعــام الــذي 

سبقه».
وقــال: «لقد متكــن لبنان 
مــن إجراء انتخابــات نيابية. 
الطريق إلى اإلصالح االقتصادي 
واملالي واضح ومباشر إلى حد 
ما. أعتقد أن كيفية القيام بهذه 
اإلصالحات متت دراستها جيدا. 
الدعم الدولي موجود وجاهز 
حاملا يتم اتخاذ هذه اخلطوات. 
القطعة املفقودة حتى اآلن هي 
اإلرادة اللبنانيــة وما إذا كان 
اللبنانيون وقيادتهم سيكونون 
قادريــن على اتخاذ اخلطوات 
الالزمة الستعادة ثقة الشعب 
اللبناني أوال وقبل كل شيء، 
ولكن أيضا املجتمع الدولي في 
املؤسسات هنا والقطاع املالي 
وقدرة الدولة على التعامل مع 
هذه املشاكل. وإذا وجدت هذه 
اإلرادة السياســية، فأنا واثق 
ومتفائل متاما بشأن مستقبل 

لبنان».

باسيل رد على احلزب احلليف بتقليص حصيلة األوراق البيضاء.. وهيل ينقل لبري استياء واشنطن من وضع لبنان املتأزم

(محمود الطويل) رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال مساعد وزير اخلارجية األميركي السابق ديڤيد هيل 

ومــا بعــده دون أن ينتخــب 
رئيس، قبل وصــول الضوء 
االخضــر االقليمــي والدولي، 
املمســك بزمام لعبة الرئاسة 
اللبنانية، التي ستحضر في 
قمة «بغــداد٢» في عمان يوم 

٢٠ اجلاري.
وفــي ضــوء نتائــج هــذا 
املؤمتر، يقرر الرئيس الفرنسي 
اميانويل ماكرون زيارة لبنان، 
لتفقد كتيبة بالده العاملة مع 
قوات األمم املتحدة في جنوب 
لبنان، واجــراء محادثات مع 
املسؤولني اللبنانيني، او يكتفي 
مبعايدة جنود حاملة الطائرات 
الفرنسية الراسية في خليج 

العقبة األردني.
وبحســب منابــر االعــالم 
الفرنسية، ليس لدى باريس 
للرئاســة  محــدد  مرشــح 
اللبنانيــة، وهــي ال تعارض 
او  وصــول قائــد اجليــش، 
فرجنية، ومــا يهمها انتخاب 
رئيس ميثــل وحــدة لبنان، 
وميتلك قدرة العمل مع رئيس 
احلكومة ويضع االصالحات 
املطلوبة قيد التنفيذ، ويعمل 
على انعاش االقتصاد الذي لم 
يسبق ان وصل الى هذا الدرك 

من املوت االقتصادي.
وباالنتظــار، كــرر اعضاء 
النــواب أنفســهم في  مجلس 
اجللســة التاســعة أمس، مع 

تأجيل التطبيق اإللزامي للفاتورة اإللكترونية ألصحاب الكيانات الفردية
القاهرة ـ ناهد إمام 

وجه الدكتور محمد معيط وزير املالية، مبد فترة تسجيل 
الكيانات الفردية مبنظومة الفاتورة اإللكترونية من ١٥ ديسمبر 
٢٠٢٢، إلى ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ كمهلة أخيرة، على أن يتم تشــكيل 
جلان مشتركة بني مصلحة الضرائب ومختلف الفئات املستهدفة، 
مبن فيهم أعضاء النقابات املهنية، لدراسة وتذليل كل التحديات 
التي تواجه تســجيل الشرائح املســتهدفة مبنظومة الفاتورة 
اإللكترونيــة، على نحو ميكنهم من ســرعة توفيق أوضاعهم، 
والتســجيل باملنظومة قبل انتهاء املهلة األخيرة بنهاية أبريل 
املقبــل، عبــر آليات تنفيذية أكثر تيســيرا، وذلــك على ضوء 
استفساراتهم التي تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية الستيعاب 
اإلجراءات والقواعد املقررة، وما يعود عليهم من مزايا مهمة طاملا 
طالبوا بإقرارها، مبا فيها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، 
واالعتماد على األنظمة اإللكترونية بالشــكل الذي تنتهى معه 
التقديرات اجلزافية. كما وجه الوزير، بتعظيم جهود التوعية 
الضريبية عن منظومة الفاتورة اإللكترونية للكيانات الفردية، 
وملختلف الفئات املستهدفة، خالل هذه املهلة، التي تنتهى بنهاية 
أبريل املقبل، عبر عدة مسارات مبا فيها الندوات، وورش العمل 
واملؤمترات املتخصصة، لشــرح آليــات العمل بهذه املنظومة، 

وإجراءات االنضمام إليها.
من جهته، قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب املصرية، 
إنه ميكــن للممولني احلصول على الدعم الفني الالزم لتيســير 
انضمامهــم ملنظومة الفاتورة اإللكترونية من خالل مراكز الدعم 
اخلاصة باملنظومة مبركز كبار املمولني باحلي العاشــر مبدينة 
نصر، أو قطاع احلصر واإلقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات 
املساهمة، أو مأمورية االستثمار، أو املقر اإلداري إلدارة التعامالت 
اإللكترونية بصالح ســالم، أو من خالل الزيارات امليدانية، ومن 
خالل مركز االتصاالت املتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خالل البريد 
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اإلغالق والتعطيل يتمدد بسبب نقص 
«احملروقات» بانتظار احلل اجلذري

وكاالت: وسعت احلكومة السورية دائرة 
قرارات االغالق ووقف دوام العديد من اجلهات 
احلكومية والرسمية والتعليمية، بسبب أزمة 
احملروقات احلادة التي تفاقمت بشكل غير 
مســبوق منذ نحو شهرين، بانتظار ايجاد 
حل جذري يجنب البالد املزيد من االنهيارات. 
وفي قرار لن يكون األخير على األغلب، 
أعلنت محافظة دمشق وقف الدوام في مركز 
«خدمة املواطن» الرئيسي مببنى احملافظة 
أيام الســبت األربعة املقبلــة، بتواريخ ١٠

و١٧ و٢٤ و٣١ من ديســمبر احلالي، على أن 
يســتمر مركز «خدمة املواطن» في منطقة 
بــاب مصلى بالعمل، وذلــك بعد ان اعلنت 
احلكومة يومي االحد املقبلني عطلة رسمية 
بســبب نقص الوقود، فيما االحدان اللذان 
يليانهما هما عطلة في االســاس ملناسبتي 
امليالد ورأس السنة، وبذلك تصبح العطلة 
الرسمية ثالثة أيام في االسبوع طوال الشهر 

ولو كان بشكل غير رسمي.
بدورها، قــررت وزارة التعليم العالي، 
وقف الدوام في جميع برامج التعليم املفتوح 
في كل من جامعات «دمشق، حلب، تشرين، 
البعث، الفرات، حماة، طرطوس» أيام اجلمعة 
والسبت في تواريخ ٩ و١٠ و١٦ و١٧ من الشهر 
اجلــاري، على أن يتم تعويض الطالب عن 
احملاضرات في أوقات الحقة بإشراف عمادة 

الكلية املعنية.
وأمس األول، طلب رئيس احلكومة حسني 

عرنــوس، إيقاف التكليف بســاعات العمل 
اإلضافي والعمل اإلضافي املقطوع جلميع 
العاملــني في الــوزارات واجلهــات التابعة 
واملرتبطة بها، وذلك حتى نهاية العام احلالي.
وذكر موقع «أثر برس» احمللي، ان عدة 
أفران كبيرة عاملة في دمشق، أوقفت عملها 
نتيجــة عدم توافر احملروقــات، األمر الذي 
أكــده رئيس «اجلمعيــة احلرفية لصناعة 
احللويات»، بسام قلعجي، موضحا أن الكمية 
التــي يتم إعطاؤها لألفــران لهم ال تكفيهم 
إال ألسبوع فقط، في حني يبقون باقي أيام 

الشهر بدون عمل لعدم توافر املادة.
وأربكت هذه االيقافات والعطل، العملية 
التعليمية وخاصة لطالب شهادتي التعليم 
األساســي والثانويــة العامــة علــى وجه 
اخلصــوص. ونقل موقع «أثــر» عن مدير 
التعليــم فــي وزارة التربيــة عمــاد هزمي، 
قوله انه ســيتم تعويض الفاقد التعليمي 
للطالب وخاصة الشهادات «التعليم األساسي 
والثانوية العامة»، وأن الوزارة تلجأ أثناء 
وضع اخلطة الدراسية وتوزيع املنهاج على 
أيام الفصل الدراسي إلى إعطاء هامش من 
احلرية للمعلم للتكيف مع الظروف الطارئة.
وأضــاف ان مــن وســائل التعويــض 
«احلصص اإلضافية بعد الدوام، باإلضافة 
إلى تعويض الفاقد التعليمي باالســتعانة 
بالدروس التعليمية على الفضائية واملنصات 

التربوية».

احلكومة تنفي تقدمها مبشروع قانون يسمح 
باالطالع على احلسابات البنكية للمواطنني

القاهرة - هالة عمران

املركز اإلعالمي  كشــف 
ملجلس الوزراء املصري عن أنه 
وفي ضوء ما تردد من معلومات 
بشأن تقدم احلكومة مبشروع 
قانون بتعديل قانون اإلجراءات 
الضريبيــة املوحد، يتضمن 
الضرائب  الســماح ملصلحة 
باالطالع على احلسابات البنكية 
للمواطنني، تواصل املركز مع 
وزارة املالية، التي نفت ذلك، 

مؤكدة أن مشروع التعديل التشريعي املقترح 
على قانون اإلجراءات الضريبية املوحد، الذي 
يناقشــه مجلس النواب حاليا، ال ميس سرية 
احلســابات البنكية للمصريني، وال الشركات 
وال املؤسســات العاملة في مصر، ويقتصر 
فقط على مســاعدة بعض الدول األجنبية في 
التحقق من املعامالت التجارية لرعاياها، للتعامل 
مع احتماالت التهرب الضريبي، حيث يسمح 
باإلفصاح عن معلومات لدى البنوك ألغراض 
تبادل املعلومات تنفيذا ألحكام االتفاقيات الدولية 

الضريبية النافذة في مصر.
 وقامت مصر عام ٢٠١٦، بالوفاء بالتزاماتها 
الدولية في مكافحة التهرب الضريبي، باالنضمام 
إلى عضوية املنتدى العاملي للشفافية وتبادل 
املعلومات لألغراض الضريبية الذي تأســس 
من قبل مجموعة العشــرين ومنظمة التعاون 
االقتصادي، بهدف مكافحة التهرب من الضرائب، 
وإخفاء املتهربني ثرواتهم وأصولهم املالية، عن 
طريق تطبيق الــدول للمعايير العاملية لتبادل 

املعلومات لألغراض الضريبية.


