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شاهندة إبراهيم

رنا ممدوح

ــاد الـــمـــصـــري لــجــمــعــيــات  ــحــ ــ يــســتــعــد االت
البنك  مع  جديدة  محادثات  لبدء  المستثمرين 
ــمــركــزي حـــول مــلــف الــمــصــانــع الــمــتــعــثــرة،  ال
مــن خــال توفير إدخـــال شــرائــح جــديــدة من 
في  إطاقها  تم  التي  للمبادرة  المستثمرين 
هال  محرم  الدكتور  وفــق  الماضي،  فبراير 
الــرئــيــس الــجــديــد لــاتــحــاد، مــشــيــًرا إلــى أن 
مايين   10 مديونياتها  تتجاوز  التي  المصانع 
جنيه تعاني من أزمة حقيقية وال تجد المساندة 

التي تحتاج إليها للعودة مجدًدا إلى العمل.
أن  وأضاف في تصريحاته لجريدة »حابي« 
من  تيسيرات  تقديم  شهدت  الماضية  الفترة 
ما  للمستثمرين،  المصرفي  والقطاع  الحكومة 
وإلغاء  البنكية  األقساط  سداد  بتأجيل  يتعلق 
أدى  الــذي  األمــر  التأخير،  وغرامات  الفوائد 
أن  إال  المستثمرين،  عن  األعباء  تخفيف  إلى 
للعديد  يحتاج  يزال  المتعثرة ال  المصانع  ملف 
من المناقشات لغلقه بصورة تامة وإيجاد حلول 
إلنقاذ أي من المستثمرين ومنع غلق المنشآت 

بما ال يؤثر على العملية اإلنتاجية والبطالة.
عدد  فإن  لاتحاد  األخيرة  البيانات  ووفــق 
المصانع التي تزيد مديونياتها عن 10 مايين 
3 آالف مصنع، ومن  أكثر من  إلى  جنيه تصل 
المقرر أن يجري االتحاد حصًرا جديًدا خال 

المقبلة. األسابيع 
ــجــاري سيشهد  ال ــوع  األســب أن  ــى  إل ولــفــت 
التي  بالملفات  الــخــاصــة  األولـــويـــات  ترتيب 
جاء  والتي  جهات،  عــدة  مع  مناقشتها  سيتم 
حيث  الصناعية،  التنمية  هيئة  مقدمتها  في 
محمد  الــلــواء  رئيسها  مع  لقاء  االتــحــاد  عقد 
الزالط أمس، وتقدم األعضاء بمذكرة تضمنت 
االستفسارات والمتطلبات التي يحتاجون إليها 

من الهيئة.
بها  تــقــدم  الــتــي  االســتــفــســارات  وتضمنت 
أعضاء االتحاد لرئيس هيئة التنمية الصناعية 

للتدهور  يمكن  كيف  المستثمرون  يقيس 
أن  ترامب  دونالد  الرئيس  في صحة  المحتمل 
يؤثر على أسعار األصول في األسابيع المقبلة، 
حيث ال يزال الزعيم األمريكي في المستشفى 

بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا.
نسبًيّا:  متفائلة  األســواق  كانت  يومين،  قبل 
أدت اآلمال في تحقيق اختراق في المحادثات 
بين المشرعين األمريكيين بشأن حزمة تحفيز 
أخرى إلى التخلص من عمليات البيع في سوق 
األسهم يوم الجمعة، مع خسارة S&P 500 أقل 

من 1٪.
في  المستشفى  ترامب  دخول  أنباء  وجــاءت 
مركز طبي عسكري خارج واشنطن حيث مكث 
الجمعة،  يــوم  الــتــداول  انتهاء  بعد  السبت  يــوم 
أن  من  بالقلق  المستثمرين  من  العديد  فشعر 
التراجع الخطير في صحة ترامب قبل أقل من 
شهر من ذهاب األمريكيين إلى صناديق االقتراع 
األسهم  ســوق  يزعج  أن  يمكن  نوفمبر   3 فــي 
األمريكية التي سجلت مؤخًرا أسوأ أداء شهري 
لها منذ مارس بينما تسبب في اضطرابات في 

أصول أخرى.
في  استثماري  محلل  ديلويتش،  ويلي  وقــال 
خطر،  في  الرئيس  صحة  كانت  إذا  إنه  بيرد، 
الوضع  في  اليقين  من عدم  كبير  “قدر  فهناك 

أمــام  تراجعه  الـــدوالر  واصــل سعر صــرف 
ليفقد  األحــد،  أمــس  تعامات  خــال  الجنيه 
3 قروش، مقارنة مع مستويات الخميس  حتى 

الماضي. 
وانخفض المتوسط المرجح لسعر الصرف 
للشراء  جنيه   15.6841 ليبلغ  قرشين،  بنحو 
و15.7841 جنيه للبيع أمس األحد، في مقابل 
جنيه  و15.8014  لــلــشــراء  جنيه   15.7014
البنك  لبيانات  وفًقا  الماضي،  الخميس  للبيع 

المركزي.
ومن جانبه أرجع أبو بكر إمام، رئيس قطاع 
كابيتال،  سيجما  االستثمار  ببنك  الــبــحــوث 
الــتــراجــع الـــذي شــهــده الـــدوالر أمـــام الجنيه 
الدين  أوراق  على  األجانب  إقبال  تزايد  إلــى 

الحكومية ونمو التدفقات الخارجية.
العملة  على  الطلب  معدالت  أن  إلى  وأشــار 
قبل  ما  مستويات  تبلغ  لم  زالت  ما  األمريكية 
بتكوين  ما يسمح  كورونا، وهو  جائحة فيروس 

احتياطات دوالرية جيدة.
ورهن رئيس قطاع البحوث ببنك االستثمار 
سيجما كابيتال، توقعاته للفترة القادمة بحركة 
أكبر  السياحة  أن  موضًحا  والطلب،  العرض 
إلى  متأثرة  ــت  زال مــا  األجنبي  للنقد  مصدر 
تماسكت  حين  في  كورونا،  بفيروس  كبير  حد 
وفًقا  بالخارج  العاملين  المصريين  تحويات 

الرسمية. للبيانات 
ــال تــعــامــات األمــــس، انــخــفــض سعر  وخـ
ــــدوالر فــي بــنــوك األهــلــي المصري  صــرف ال

رئيس  عــمــران،  محمد  الــدكــتــور  أصـــدر 
مقابل  بتخفيض  قراًرا  المالية  الرقابة  هيئة 
المستحق  والـــدراســـة  الــفــحــص  خـــدمـــات 
المتوسطة  للشركات   50% بنسبة  للهيئة 
والــصــغــيــرة عــنــد تــقــدمــهــا لــلــحــصــول على 
العام  االكتتاب  نشرات  على  الهيئة  موافقة 
المال،  رأس  زيـــادة  أو  التأسيس  بمناسبة 
أو  االندماج  بمناسبة  األسهم  إصــدار  وعند 
االنقسام أو إصدار أسهم الزيادة من األرباح 
أو االحتياطات أو بأرصدة دائنة للمساهمين 
أو بحصص عينية أو تعديل القيمة االسمية 
السندات  إلصـــدار  تقدمها  وعــنــد  للسهم، 
أو  العام  االكتتاب  حــاالت  في  الصكوك  أو 
قدامى  دعوة  على  الموافقة  وعند  الخاص، 
حق  وتداول  المال  رأس  لزيادة  المساهمين 
أو  الــشــراء  عــروض  عند  وكذلك  االكتتاب، 
االستثناء منها أو مقابل طرح األوراق المالية 

بالبورصة.
وقال د. عمران إن المبادرة بمنح التخفيض 
تنويع  لسياسة  الهيئة  تبني  ضوء  في  جاءت 
التمويل أمام القطاعات االقتصادية  مصادر 
المختلفة، وتحفيز تلك النوعية من الشركات 
والتوجه  االنفتاح  على  والصغيرة  المتوسطة 
لمساعدتها  تمويل  أداة  باعتبارها  للبورصة 

في تحقيق النمو والتوسع.
مقابل  لتخفيض  الهيئة  مــبــادرة  أن  كما 
ــة لــلــشــركــات  ــدراســ ــ خـــدمـــات الــفــحــص وال
القيمة  نصف  لتصبح  والصغيرة  المتوسطة 
المقيدة  األخــرى  الشركات  على  المستحقة 
الدولة  توجه  مع  يتماشى  الرئيسية  بالسوق 
من   2030 مصر  رؤيــة  تحقيق  في  المصرية 
الصغيرة  لــلــشــركــات  الــدعــم  تــقــديــم  خــال 
االقتصاد  في  دورهــا  وتعزيز  والمتوسطة، 

الوطني وزيادة قدرتها التنافسية.
التوصيات  أن  الرقابة  هيئة  رئيس  وألمح 
الدولية  المنظمة  عــن  ــصــادرة  ال الحديثة 
طالبت  )األيــوســكــو(  الــمــال  أســـواق  لهيئات 
وتشجيعية  تــحــفــيــزيــة  ــراءات  ــ ــ إج بــتــقــديــم 
لــلــشــركــات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة وإزالـــة 

عقبات التمويل من أمامها.
بما  عــمــران  د.  ــوه  ن آخــر  صعيد  وعــلــى 
الجمعيات  النعقاد  العملي  الــواقــع  أفــرزه 
ــة أو غــيــر الــعــاديــة  ــعــادي الــعــامــة ســـواء ال
مساهمي  قــيــام  مــن  التحقق  ــرورة  ضـ مــن 
تجميد  من  بالبورصة  المقيدة  الشركات 

المركزي. اإليداع  شركة  لدى  أسهمهم 

إلى  بواقع قرش واحد،  السويس  ومصر وقناة 
في  للبيع،  جنيه  و15.79  للشراء  جنيه   15.69
مقابل 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع 

الخميس الماضي.
كما خفض بنكا التجاري الدولي وإتش إس 
بي سي سعر صرف الدوالر بواقع قرش واحد، 
للشراء  جنيه   15.68 مستوى  عند  لــيــتــداول 
جنيه   15.69 مــن  ــداًل  ب للبيع،  جنيه  و15.78 

للشراء و15.79 جنيه للبيع.
بنك  في  وحــًدا  قرًشا  أيًضا  الــدوالر  وهبط 
كريدي أجريكول، ليسجل 15.70 جنيه للشراء، 
و15.80 جنيه للبيع، مقارنة بنحو  15.71 جنيه 

للشراء و15.81 جنيه للبيع.
صرف  سعر  اإلسكندرية  بنك  خفض  فيما 
جنيه   15.68 ليبلغ  قرشين،  بــواقــع  الـــدوالر 
 15.70 من  بداًل  للبيع،  جنيه  و15.78  للشراء 

جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
ونزل الدوالر 3 قروش دفعة واحدة في بنك 
األهلي الكويتي، مامًسا مستوى  15.68 جنيه 
 15.71 من  بداًل  للبيع،  جنيه  و15.78  للشراء 

جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.
من:  كل  في  قرشين  أيًضا  ــدوالر  ال وخسر 
والتعمير  وعـــوده  الخليجي  المصري  البنك 
جنيه   15.69 إلى  لينخفض  وبلوم،  واإلسكان 
للشراء و15.79 جنيه للبيع، مقابل 15.71 جنيه 

للشراء و15.81 جنيه للبيع.
العربي  الدوالر قرشين في بنك  كما تراجع 
اإلفريقي الدولي، ليسجل  15.67 جنيه للشراء 
و15.77 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.69 جنيه 

للشراء و15.79 جنيه للبيع.

رأت  قــد  الهيئة  أن  عــمــران  د.  وأوضـــح 
المالية  األوراق  وشطب  قيد  قواعد  تعديل 
الصادر  التنفيذي  للقرار  -وفًقا  بالبورصة 
سبتمبر  بنهاية   2020 لسنة   )160( بــرقــم 
الماضي– بإضافة فقرة ثانية للمادة 41 من 
قواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة 
إلى  بالتوجه  الشركة  يلزم  وبما  المصرية، 
والقيد  ــداع  ــ واإليـ للمقاصة  مــصــر  شــركــة 
العامة  الجمعية  انعقاد  موعد  قبل  المركزي 
بيان  لموعد االجتماع( لطلب  السابق  )اليوم 
بتجميد  قاموا  الذين  المساهمين  يتضمن 

أسهمهم لغرض حضور الجمعية العامة.
أضاف أنه يجب أن تلتزم الشركة بتسليم 
الحاضر  الشركة  حسابات  لمراقب  البيان 
التجميد  للتأكد من صحة كشوف  بالجمعية 
المقدمة من المساهمين الحاضرين الجتماع 
الجمعية ومطابقتها بالبيان الوارد من شركة 
المركزي،  والقيد  واإليــداع  للمقاصة  مصر 
للمقاصة  مصر  شركة  قيام  إلــى  باإلضافة 
بإرسال  بدورها  المركزي  والقيد  ــداع  واإلي
للشركة لكل  الُمسلم  البيان  صورة مبلغة من 
والهيئة  المالية  للرقابة  العامة  الهيئة  من 
العامة لاستثمار والمناطق الحرة لمراعاتها 
عند التصديق على قرارات الجمعية العامة.

بالنسبة لألسواق لمجرد تجاهلها”.
النتائج المختلفة التي يتصورها المستثمرون 
يعزز  ــذي  ال السريع  التعافي  مــن  تمتد  حالًيا 
األمد  طويل  مرض  إلى  كمقاتل  ترامب  صــورة 
أو الموت الذي يغذي حالة عدم اليقين ويجفف 

الرغبة في المخاطرة عبر األسواق.
استمرت  إذا  إنــه  المستثمرين  بعض  وقــال 
حالة عدم اليقين، فقد تكون أسهم التكنولوجيا 
-والزخم- التي قادت صعود هذا العام معرضة 

بشكل خاص لعمليات البيع. 
ــاســداك صــاحــب أسهم  وانــخــفــض مــؤشــر ن
الجمعة،  يوم  بأكثر من 2٪  الثقيلة  التكنولوجيا 

.S&P 500 وهو ضعف انخفاض مؤشر
قال ديلويتش: “إذا شعر الناس بالتوتر اآلن، 
التداوالت  في  ذلــك  يتجلى  أن  المحتمل  فمن 
الضخم  والقطاع  التكنولوجيا  مثل  المزدحمة 

الذي يتم التخلص منه قليًا”.
قال ٪80 من مديري الصناديق الذين شملهم 
BofA Glob�  االستطاع الشهر الماضي من قبل
كان  التكنولوجيا  أسهم  شراء  إن   al Research

التجارة “األكثر ازدحاًما” في السوق.
شركات  أسهم  على  المستثمرين  تركيز  أثار 
بشأن  مــخــاوف  ــًضــا  أي الــكــبــرى  التكنولوجيا 
السوق  في  التحركات  على  الضخم  تأثيرهم 

األوسع.
وتمثل أكبر خمس شركات أمريكية - الشركة 
و   Amazon و   Google Alphabet لشركة  األم 

Microsoft - ما يقرب  و   Facebook و   Apple
 ،S&P 500  من ٪25 من القيمة السوقية لمؤشر

وفًقا لشركة األبحاث أكسفورد إيكونوميكس.
محادثات التحفيز المالية

الضوء  تسليط  إلــى  تــرامــب  تشخيص  أدى 
 ، واشنطن  في  المالي  التحفيز  محادثات  على 
حزمة  على  االتفاق  إن  المستثمرون  قال  حيث 
مساعدات أخرى قد يكون بمثابة قوة استقرار 
اليقين  عــدم  حالة  مواجهة  فــي  ــواق  األسـ فــي 

المتعلقة باالنتخابات.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب 
إن  الجمعة  يــوم  ديمقراطية،  وهــي  األمريكي، 
ا من البيت  المفاوضات مستمرة، لكنها تنتظر رّدً

األبيض بشأن المجاالت الرئيسية.
قال مستثمرون إن التحفيز الجديد يمكن أن 
يسرع التعافي االقتصادي من تأثير الوباء، الذي 
العمل،  األمريكيين عن  توقف مايين  إلى  أدى 
ويفيد الشركات الحساسة اقتصادّيًا التي تأخر 

أداء أسهمها هذا العام.
قال كيث ليرنر، كبير استراتيجيي السوق في 
بالنسبة  إنه  االستشارية،   Truist / SunTrust
وزن  فــي  انخفاض  مــن  يعانون  الــذيــن  ألولــئــك 
األسهم، “سنستخدم هذا التقلب كفرصة لزيادة 
من  مبكرة  مرحلة  في  أننا  نعتقد  ألننا  األسهم 

التعافي االقتصادي”.
أن  إلى  الجمعة  يوم  السوق  أشارت تحركات 
بعض المستثمرين ربما كانوا يستعدون إلعان 

تحفيز في خضم عمليات البيع.
ارتفع قطاعا ستاندرد آند بورز 500 اللذان 
وهما  والمالية،  الصناعية  القطاعات  يمثان 
مجموعتان أكثر حساسية لانتعاش االقتصادي 
الواسع ، ٪1.1 و ٪0.7 على التوالي، في حين 

انخفض المؤشر األوسع.
الماكرو  دفـــاع  محلل  هــولــزر،  أرنــيــم  وقـــال 
إنفستمنت  بي  إيه  إي  مجموعة  في  واالرتباط 
ــود مــخــاوف بشأن  ــروب، إنـــه حــتــى مــع وجـ جــ
حالة ترامب ، فإن “البرنامج المالي كان أعلى 

ضوضاء في السوق”.
قال كريستوفر ستانتون من صندوق التحوط
Sunrise Capital Partners LLC ، إن تحوطات 
المتعلقة  الــســوق  تقلبات  ضــد  المستثمرين 
باالنتخابات التي تم وضعها على مدار األشهر 
القليلة الماضية ربما تكون قد خففت من تراجع 
من  ما  حد  إلى  تخفف  أن  ويمكن  الجمعة  يوم 

التقلبات المستقبلية.
استمرت  ــرامــب،  ت مــرض  مــن  الــرغــم  على 
في   Cboe تقلب  مــؤشــر  على  اآلجــلــة  العقود 
تصويت  بعد  التقلبات  بارتفاع  التوقعات  إظهار 
المخاوف من  يتوافق مع  نوفمبر، وهو نمط   3

انتخابات متنازع عليها.

االستثمارية  الخريطة  تفعيل  عدم  أسباب  في 
مصر،  بصعيد  الصناعية  المناطق  بعض  في 
مستثمرين  جذب  من  المناطق  تلك  يحرم  ما 
تعاني  التي  األزمات  حل  وأيًضا  إليها،  أجانب 
المحافظات  في  الهيئة  مكاتب  منح  مع  منها، 
من  بــداًل  اإلجـــراءات  جميع  إنهاء  صاحيات 
البعيدة  المحافظات  في  المستثمرين  إجبار 

على التوجه للمقر الرئيسي للهيئة.
تضمنت  المطالب  أن  االتحاد  رئيس  وتابع 
أيًضا منح تيسيرات لمستثمري الصعيد، بداًل 
وذلك  إلغاؤها  تم  التي  السابقة  الحوافز  من 

بإعفاء الشركات والمصانع من رسوم استئناف 
والشركات  المصانع  مساعدة  بهدف  التعامل 
من  عدد  أكبر  وتشغيل  التعثر  مشكلة  حل  في 

المصانع التي توقفت عن العمل.
من  العديد  هناك  أن  إلــى  هــال  وأشــار 
الحكومة  مــع  فتحها  سيتم  التي  الملفات 
مع  ــك  وذل المقبلة،  القليلة  الــفــتــرة  خــال 
الفًتا  نشاطه،  الجديد  اإلدارة  مجلس  بدء 
الــتــي  إلـــى أن اإلعــــان عــن االجــتــمــاعــات 
ســيــتــم عــقــدهــا مــع الــمــســؤولــيــن ســـواء من 
فور  وذلك  المصرفي  القطاع  أو  الحكومة 

الجديدة. األجندة  تنظيم  من  االنتهاء 
ــاد الـــمـــصـــري لــجــمــعــيــات  ــحــ ــ وأعـــلـــن االت
عقدت  التي  العاجلة  جلسته  في  المستثمرين 
بعد  اإلدارة  مجلس  هيكلة  إعـــادة  عــن  أمــس 
وفاة رئيس االتحاد محمد فريد خميس، حيث 
تمثلت القرارات في تولي الدكتور محرم هال 
ابنة  خميس،  ياسمين  وتولي  االتحاد،  رئاسة 
خميس  فريد  محمد  الــراحــل  األعــمــال  رجــل 
لاتحاد،  والفخري  الشرفي  الرئيس  منصب 
وتعيين كل من أسامة حفيلة، نائًبا أول لرئيس 
والدكتور  التنفيذي،  للمكتب  ورئيًسا  االتحاد، 

ا لاتحاد. محمد خميس شعبان، أميًنا عاّمً
الــدكــتــور  تعيين  ــرارات  ــقـ الـ تضمنت  كــمــا 
كل  وتعيين  للصندوق،  أميًنا  نصر،  صبحي 
الشندويلي،  ومحمود  المرشدي،  محمد  من 
عــاء  والــمــهــنــدس  ــارف،  عــ ــور سمير  ــت ــدك وال
لرئيس  نواًبا  سعد  محمد  والدكتور  السقطي، 
عضوية  أيــًضــا  التشكيل  شمل  كما  االتــحــاد، 
الله  عبد  والمهندس  حمزة،  علي  المهندس 
الغزالي بمجلس إدارة االتحاد، والدكتور عادل 
رسمّيًا  ومتحدًثا  إعامّيًا،  مستشاًرا  اليماني، 

لاتحاد.
وأوضح أن االتحاد يولي أهمية كبيرة للقطاع 
التصديري من خال عقد جلسات مع المجالس 
بــالــزيــارات  يتعلق  فيما  للتنسيق  التصديرية 
المقبلة مع عودة حركة  الفترة  الخارجية خال 
ياتي  ــك  ذل أن  ــى  إل الفــًتــا  لطبيعتها،  الــطــيــران 
قبل  من  إلكترونية  منصة  إطــاق  مع  بالتزامن 

االتحاد للترويج للمنتجات المصرية بالخارج.
أسبوعين  قبل  المستثمرين  اتحاد  وأطلق 
المصانع  منتجات  لتسويق  إلكترونية  منصة 
ــهــدف تــنــشــيــط حــركــة  ــه، ب الــتــابــعــة ألعــضــائ
الــعــمــاء عبر  ــات  ــب ــبــيــة طــل الــمــبــيــعــات وتــل
ــواق جــديــدة  ــن، والـــوصـــول إلـــى أســ األونـــايـ
سنوية  مبيعات  مستهدًفا  وخارجّيًا،  داخلّيًا 
يتم  أن  على  جنيه،  مليار   20 نحو  إلى  تصل 
تشغيلها خال الربع األول من العام المقبل.

أهم األخبار
اضغط على العناوين

 حصر مبدئي باألراضي المناسبة 
إلقامة تجمعات سكنية على 

غرار األسمرات في المحافظات

 المنطقة االقتصادية لقناة السويس 
تصدر قواعد النظام الجمركي التابع لها 

وإطالق منصة إلكترونية للخدمات

 البورصة تنشر بيانا 
بالمؤشرات المالية 

لشركات السوق الرئيسي

 مؤشر البورصة الرئيسي 
يتماسك عند 11071 نقطة بدعم 

مشتريات العرب واألجانب

 مصر واألردن والعراق يحددون 
4 قطاعات صناعية بالمرحلة 
األولى لتعزيز التعاون الثالثي

اتحاد المستثمرين يسعى لضم شرائح 
جديدة من المتعثرين لمبادرة المركزي

محرم هالل في أول تصريحاته بعد خالفة فريد خميس:

رفع مذكرة لهيئة التنمية الصناعية بمتطلبات الشركات بعد االجتماع مع الزالط

المستثمرون يقيسون تأثير إصابة ترامب بكورونا 
على أسعار األصول

األسواق فقدت تفاؤلها بعد إعالن مرض الرئيس األمريكي

الدوالر يستكمل رحلة التراجع 

أمام الجنيه

حوافز جديدة من هيئة الرقابة المالية 

للشركات المتوسطة والصغيرة

هبط حتى 3 قروش أمس

شملت خفض مقابل خدماتها للنصف

التنسيق مع 
المجالس 

التصديرية حول 
الزيارات الخارجية 
واالستفادة من 

المنصة اإللكترونية
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