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املحويت / سبأ
ــدادي أمس عىل  ــد العزيز البغ ــام عب ــع النائب الع اطل
ــة العامة بمحافظة  ــة االستئناف والنياب ــري أداء محكم س

املحويت .
ــس املحكمة القايض يحيى  ــع النائب العام من رئي واستم
ــة محمد العنيس إىل رشح حول  ــر ورئيس النيابة العام املعم
ــة واالبتدائية باملحافظة  ــم والنيابات العام سري أداء املحاك

ومستوى اإلنجاز للقضايا املنظورة أمامها .
ــم ونيابات  ــل محاك ــن قب ــة م ــود املبذول ــارا إىل الجه وأش
ــة والترسيع  ــام القضائية والقانوني ــة يف تنفيذ امله املحافظ

بالقضايا والبت فيها .

ــالع املحاكم والنيابات  ــد أكد النائب العام أهمية اضط وق
ــام  ــع باألحك ــة والترسي ــا العالق ــت يف القضاي ــا للب بدوره

القضائية ومتابعة أداء أجهزة القضاء والنيابات .
ــة  ــس محكم ــه رئي ــام ومع ــب الع ــع النائ ــك اطل إىل ذل
ــة عىل أحوال  ــة العامة باملحافظ ــاف ورئيس النياب االستئن

نزالء إصالحية السجن املركزي باملحويت واحتياجاتهم .
ــه باإلفراج عن 16 سجينا من املعرسين وممن قضوا  ووج
ــع حلول عاجلة  ــدة املحكوم بها عليهم ووض ــي أرباع امل ثلث

وفورية للحاالت اإلنسانية لنزالء اإلصالحية.
واستمع من مدير أمن املحافظة العميد عيل الغني ومدير 
فرع مصلحة السجون باملحافظة العقيد عبد ربه األجهر إىل 

ــاع السجن واحتياجاته  ــول أحوال السجناء وأوض رشح ح
من الدعم الغذائي والدواء والخدمات العالجية.

ــش  ــة التفتي ــس هيئ ــد رئي ــارة مساع ــالل الزي ــه خ رافق
ــب مدير أمن املحافظة  ــي القايض عيل الصامت ونائ القضائ
ــد عبد القادر املأخذي ومدير البحث الجنائي العقيد  العمي

محمد محفوظ .
ــة الحديدة أمس  ــة العفو بمحافظ ــك أفرجت لجن إىل ذل
ــا مختلفة بعد أن استكملت  ــن 37 من املوقوفني عىل قضاي ع
ــة  ــة بعملي ــة املتعلق ــة واألمني ــراءات القانوني ــة اإلج اللجن

اإلفراج.
ــراج أكد محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج  وخالل اإلف

ــرة ولن يتم السماح أو التهاون يف  ــن أكرب من أي مؤام أن الوط
أي قضايا تتعلق بأمن واستقرار البالد.

ــود التي بذلتها اللجنة وأعضاؤها لإلسهام  وأشاد بالجه
ــن كانوا ضحايا أعداء الوطن ..  يف اإلفراج عن املوقوفني الذي
ــدا أنه بفضل وجود الرشفاء من أبناء الوطن تمت إعادة  مؤك

تأهيلهم ليكونوا أفرادا صالحني يف املجتمع.
ــودة لجادة  ــم إىل الع ــرج عنه ــظ الهيج املف ــا املحاف ودع
ــذي يتسع للجميع  ــب الوطن ال ــواب والوقوف إىل جان الص
واملشاركة يف البناء والتنمية واالستفادة من الفرصة املتاحة 
ــم وعدم تكرار ما حدث بهدف الحفاظ عىل أمن واستقرار  له

الوطن.

ــي تؤكد حسن  ــم، هذه الخطوة الت ــا ثمن املفرج عنه فيم
ــة يف املحافظة وحرصهم  ــادات األمني ــل من قبل القي التعام

عىل إرساء قواعد األمن والسالمة للوطن.
ــة للحفاظ  ــات األمني ــوا عوناً للجه ــم سيكون ــدوا أنه وأك
ــالل االبتعاد عن القضايا التي تمس األمن  عىل البالد من خ

واالستقرار والعمل مع بقية أبناء الوطن لخدمته.
ــاش قحيم  ــد عي ــة محم ــالء املحافظ ــراج وك ــرض اإلف ح
ــوا لجنة  ــوس وعض ــد دهم ــي وأحم ــن الجماع وعبدالرحم

العفو عيل الشايم والقايض جربان الرازحي.

تدمري البنى التحتية مخطط خارجي والتنفيذ بأياد محليةتدمري البنى التحتية مخطط خارجي والتنفيذ بأياد محلية
ــت يف بعض  ــداث التي انطلق ــة واألح ــام األوىل لألزم ــذ األي من
ــام 2011م كان املراد  ــن ضمنها اليمن يف الع ــدول العربية وم ال
ــة والخدمية للشعوب  ــداث تدمري البنية التحتي من تلك األح
ــني أبناء هذه  ــت االحرتاب ب ــا وتوسيع رقع ــة وتخريبه العربي
ــدة ومجهزة سلفا، والتنفيذ  الشعوب وبمخططات غربية مع
ــة دمار تلك  ــن ندفع كلف ــن أيضا م ــا نحن ، ونح ــون بأيدين يك

املخططات.
ــا هذا حيث ما  ــع ثمنها حتى يومن ــذه املشكلة واملعاناة ندف ه
ــا والبنى  ــراً  والتدمري لكل مقدراتن ــدوان مستم ــزال ذلك الع ي
ــة والحكومية قائم ومستمر وبشكل  التحتية واملرافق الخدمي
ــداث باليمن عام  ــة واألح ــع بدء األزم ــدروس .. فم ــج وم ممنه
ــط  ــة وس ــرب الحصب ــى بح ــا يسم ــرب م ــت ح 2011م اندلع
ــت مجموعة من املسلحني  ــة العاصمة بعد أن قام ــال أمان شم
ــرب بتدمري  ــة وتسببت تلك الح ــىل مباني الدول ــرة ع بالسيط
ــدد من املرافق الحكومية الخدمية يف تلك املنطقة ابتداء من  ع
ــزة واملعدات واآلالت وتدمريها  املباني وانتهاء باألثاث واألجه

والعبث ببعضها ورسقة البعض اآلخر.
يف هذا التحقيق املصور الذي وثقت فيه كامريا الصحيفة حالة 
ــرات واألجهزة  ــل املعدات والكمبيوت ــث والدمار وإتالف ك العب
الباهظة الثمن يف الهيئة العامة لألرايض واملساحة والتخطيط 
ــارص الطيار وكيل الهيئة  ــي .. حيث يقول األخ قاسم ن العمران
لقطاع املساحة أن معدات وأجهزة الهيئة تعرضت خالل حرب 
ــالف والتدمري والنهب والرسقة كما تشاهدون  الحصبة إىل اإلت

اآلن لحالة هذه األجهزة.
ــارج الجاهزية  ــزة فهي خ ــذه األجه ــا تبقى من ه ــاف : م وأض
ــدال بعض قطع  ــة إىل الصيانة واستب ــة وهي بحاج والخدمي

الغيار إلعادتها إىل الخدمة مرة أخرى.
ــال الطيار : أي جهاز أو معدات لم يتم رسقتها تم إتالفها من  وق
ــا وإعطابها فمثال  ــك العصابة وإطالق الرصاص عليه قبل تل

ــف دوالر تم إعطابه  ــغ قيمة 70 أل ــاز التصوير الجوي يبل جه
ــم استعادتها من  ــض األجهزة ت ــاص عليه وبع ــالق الرص وإط

الحوش والشوارع املجاورة للهيئة.
ــددا  من  ــة ع ــا يف الهيئ ــالل تجوالن ــار خ ــل الطي ــدد الوكي وع
ــا تعطلت أعمال  ــت عن الخدمة وبسببه األجهزة التي خرج
ــذه األجهزة  ــة بالكامل كون ه ــة وأنشطة الهيئ ــاع املساح قط
ــة إلصالحها ومنها جهاز فرز األلوان تم أخذ  بحاجة إىل موازن
ــون ريال وجهاز القص  ــاز حيث يبلغ قيمته 90 ملي رأس الجه
ــة وآفسست بأكرث من  ــي مليون ريال ومطبع ــف بمائت والتغلي
ــط وتبلغ قيمته بأكرث من  ــي ريال وجهاز تصوير الخرائ مليون
ــة التي اقتحمت  ــرت العصابات املسلح ــني ألف دوالر ودم ست

الهيئة آلة تصوير الصور الجوية وتكبري وتصغري الصور.
وأخريا يناشد وكيل قطاع املساحة والتخطيط بالهيئة العامة 
ــايل إلصالح هذه  ــاذ تخصيص مبلغ م ــة اإلنق ــألرايض  حكوم ل
ــن الرياالت  ــت الدولة املليارات م ــدات واألجهزة التي كلف املع
ــك الصورة عرضة  ــا وإدخالها الخدمة، ألن بقائها بتل لرشائه
لألتربة والغبار يساهم يف دمارها وإتالفها بشكل كامل ونهائي 
وهذا سيجعل البالد والحكومة تتحمل مئات  املاليني مستقبال 
لرشاء أجهزة جديدة بديلة عن هذه التي تحتاج إىل الصيانة.

ــؤون القانونية بالهيئة العامة  ــن جانبه يقول مدير عام الش م
ــر الغريس أن  ــة والتخطيط العمراني مطه ــألرايض واملساح ل

ــا ورسقتها حيث تؤكد محارض  ــدد كبري من األجهزة تم نهبه ع
ــا أو باألحرى  ــر وآلة تم فقدانه ــاز كمبيوت ــرص أن 250 جه الح
ــل الحرب التي دارت  ــا واختفائها من مبنى الهيئة بفع رسقته

يف منطقة الحصبة حيث يقع مبنى الهيئة.
ــام ونهب  ــن قاموا باقتح ــة ومحاسبة م ــة مالحق ــن إمكاني وع
ــة بالهيئة  ــام الشؤون القانوني ــاب مدير ع ــدات الهيئة أج مع
ــع يعرف أن  ــب ألن الجمي ــدو األمر صع ــريس يب ــول : الغ بالق
ــري معروفة  ــم مجاميع مسلحة غ ــب الهيئة ه ــن أقتحم ونه م

وأشخاص مجهولون، لكن هذا ال يعني أن القضية أغلقت.
ــن تلف وإعطاب ملعدات وأجهزة كبرية وعمالقة  ما شاهدناه م
ــة واإلهمال، أمر يدعو  ــن وهي اآلن عرضة لألترب وباهظة الثم
ــني بأن  ــدى لها الجب ــال التي ين ــك األفع ــم لتل ــرسة واألل للح
ــه وتحميله ثمن هذه الجرائم  تدمر ممتلكات الشعب ومقدرات

واألفعال الغوغائية التي ال تخدم إال أعداء الشعب واألمة.
ــغ من ألف كلمة  ــالم فالصورة كما يقولون أبل ــن نطيل من الك ل
حيث اخرتنا عدد من الصور التي تعكس حجم املأساة والدمار 
وخروج تلك املعدات عن الخدمة تنتظر من الحكومة إعادتها 

إىل العمل مرة أخرى.
تصوير / عادل حويس

كامريا "قضايا وناس" تنقل حجم الكارثة وتلف مئات األجهزة والمعدات بهيئة األراضي عام ٢٠١١م

ــار  ــل والدم ــدوان والقت ــن الع ــني م ــد عام * بع
ــا ضمري العالم  ــألرواح بمجازر اهتز له ــاق ل وإزه
ــواق واألعراس  ــة واألس ــاء السكني ــت األحي طال

والعزاء..
ــي السعودي  ــن القصف الهمج ــد عامني م بع
ــارات وآالف املجنزرات وعرشات  ــزاف امللي واستن

الفرقاطات  واسرتزاقهم لألرجوزات..
بعد عامني من الحرب اإلعالمية القذرة واملزيفة 

وعكس الحقائق والواقع واختالق األكاذيب ..
ــزي واملخجل  ــت املخ ــن الصم ــني م ــد عام بع
ملجلس األمن ومنظمات حقوق اإلنسان وجامعة 
ــة ملا  ــت عربي ــو كان ــا ل ــة"* ألنه ــدول *"العربي ال
ــالت الخليج وبعض الدول العربية  سنحت لدوي
ــة  ــىل حاضن ــداء ع ــة باالعت ــادة السعودي بقي

الجزيرة العربية اليمن.
ــرا .. وكذا  ــوا وبح ــن الحصار ج ــد عامني م بع
الحصار  االقتصادي مؤخرا يف نقل البنك املركزي 
ــة االقتصادية   ــة صنعاء إىل العاصم من العاصم
ــذي يعترب حقاً  ــب الشعب ال ــدن واحتكار روات ع
من حقوقه الخاصة الذي ال يجوز االعتداء عليه 
ــداء الدنيء  ــه وإرشاكه يف هذا االعت أو املساس ب

واعتباره ورقة ضغط تستفز اليمنيني. 
بعد عامني من املواقف السوداء واملخزية عىل 
ــواء بالسالح  ــدوان س ــذا الع ــن شارك يف ه كل م
ــت  ــى بالصم ــا يسم ــة أو م ــواق اإلعالمي أو باألب

والحيادية....
ــا  ومرتزقته ــا  وحليفاته ــة  السعودي ــرى  تتع
ــوت  ــري بامل ــا الزهايم ــئ كملكه ــل وتتلك بالفش
البطيء نتيجة لصمود وعنفوان الشعب اليمني 
ــوم الفقري املغلوب عىل أمره الذي لم  املظلوم امللك
ــاءة الظن  ــه ال يجيد إس ــد جريانه ألن ــدرك حق ي

والحقد..
ــن حالة  ــا يعيشه م ــك ورغم م ــم ذل ــه رغ  إال ان
انعدام ومجاعة وتشتت توحد وأصبح يداً واحدة 
ــدوان الظالم ويف وجه ظلم العالم  يف وجه هذا الع

الصامت عن قتل االنسان فقط ألنه إنسان..
ــن األرض  ــاع ع ــات للدف ــوا إىل الجبه توجه

والعرض بكل اطيافهم وفئاتهم..
ــر   ــدوان الجائ ــذا الع ــون ه ــم يحارب جميعه
ــال ويرفدونها بالرجال  ــون الجبهات بامل ويدعم
ــاال ونساء  ــون فيما بينهم رج ــون ويتكافل ويكفل

وشيوخا واطفاًال..
ــب وإخالص وتفان  ــه دوره يقدمه بكل ح كل ل
ألرضهم  وغريه عىل عرضهم مسطرين ومؤرخني 
ــوالت بداية من التوحد  أعظم االنتصارات والبط
تحت راية الوطن إىل تطوير الصواريخ البالستية 
ــة قرن  ــاض عاصم ــن الري ــدد أم ــت ته ــي بات الت

الشيطان وصنع الطائرات بدون طيار..
ــي والجيش  ــب اليمن ــه الشع ــل ما يقدم إن ك
ــود وتضحية  ــة  من صرب وصم ــان الشعبي واللج
ــدوان املتغطرس هو  ــذا الع ــه ه ــوان يف وج وعنف
ــن أجل ما هو  ــا هو أغىل م ــال من أجل م استبس

أعز عليهم هو من أجل الوطن من أجل اليمن.

عامان من العدوان 
يقابلهما صمود وعنفوان

مها موىس
قضايا وناس/ تحقيق مصور / معني حنش

الطيار :األجهزة التي لم تنهب أطلقوا 
الرصاص عليها وأخرى تم إعطابها

االسم:محمد حميد عيل طاهر املجيدي
البالد:العدين ”إب“

اإلقامة والسكن :تعز الضبوعة شارع جمال
العمر:28 سنة

املكانة االجتماعية:أعزب
الحالة:معاق اليدين لم يحمل أي نوع من أنواع السالح

التوجه:بعيدا عن  أي حزب وأي طائفة
الفروم

كما هو واضح يف الصورة املرفقة مع املقال محمد حميد الرجل 
ــه اشتهر بالفروم يف  ــذي تحدى إعاقته وكافح ألجل قوت يوم ال
ــا الينتمي ألي  ــع شاباً خلوق ــة تعز عرفه الجمي ــارة الضبوع ح
ــي ألي طائفة  كان بعيدا جدا عن السياسة قريبا  حزب والينتم

جدا من الناس ومن قلوبهم.
ــه،  فكان يسابق  ــروم لواقع إعاقة يدي ــم يستسلم محمد الف ل

ــرية الفقرية كان  ــام أرسته الصغ ــر لريكض نحو عمله إلطع الفج
ــاش بيديه  ــات القم ــه، يلملم حب ــل يف محل خياط ــا يعم سابق
ــا اشتدت  ــاش وعندم ــاء والقم ــل األزي ــع أجم ــني فيصن املعاقت
ــرب يف تعز أغلق محل الخياطة لم يستسلم الفروم لظروفه  الح
القرسية فقد عمل سائقاً بدراجة نارية ”املوتور “  يقصد صباحا 
عمله ليعود ليال بقليل من النقود والقات وهكذا كانت تمر األيام.
ــا لنا محمد  ــي كان يهبه ــوا البسمة الت ــه وأهله ”قطع جريان

الفروم كل يوم.
ــة مبتسما خلوقاً ال يختلف عليه  عرفه الجميع صاحب نكت

شخصني.
تفاصيل موتته 

ــد عبد الله حميد املجيدي  قال  ــا لنا مع  أخو الشهي يف حديث
ووجعه كان يلجم صوته :أخي كان بعيدا عن السياسة الينتمي 
لحزب وال لجهة كان كل مانفتح خرب سيايس  يقفله قائال خلونا 

من وجع القلب!
ويف يوما ما  وتحديدا قبل أيام عاد أخي ظهرا إىل املنزل حامال 

بيديه عالقيه قات وضعها وقال سأذهب وسأعود
لم يكن لديه أي مشكله مع أي أحد

ــات  ومحمد  ــول حياته ومرت الساع ــك منه أحد ط ــم يشت ول
ــق عليه كان جواله يف البيت رن جواله  الفروم لم يعد بدأنا بالقل
ــا بصوت الشيطان  ــدة والعرش ليال صوته كان شبيه عند الواح
ــم املتصل: خذوا  ــون  محمد الفروم أنا :نع ــال ألو هل هذا تلف قائ
ــه فقد ذبحناه وقطعناه   أوصاال أوصال سألته أنا :من معي   جثت

من أنت املتصل:القاعدة !!!
ــة الُتحتمل حتى رأينا صور جثته  ظننا املوضوع مزحة ثقيل
ــىلء الدنيا ومرمية عىل سائلة الهندي بنفس القميص الذي  تم
ــه إىل اآلن نحن ال نعرف ما  ــد وبنفس ربطة رأس ــرج به ولم يع خ

الذنب الذي أقرتفه الفروم.

ذلك الرجل الذي لطاملا بعث لنا األمل وتحدى اعاقته وسابق 
ــه كيف ال نعرف؟ يراهن كل أهله أنه  ــح للبحث عن قوت يوم الري
ــالح قط ولم تكن  ــا توجه سيايس ولم يحمل الس ــم يكن لديه أي ل
ــد أي كان يبدو أن القاعدة  ــه حتى مشكله صغريه مع أي أح لدي
ــارون خصومهم ذلكم من يراهن الناس  والدواعش يعرفون يخت

عليهم ويختارون من البسطاء ليقطعوا أرجلهم وأيديهم.
ــف يقاوم  ــل اليعرف كي ــف ُيذبح رج ــل معي كي ــريا، تخي وأخ
ــه وإلنه  ــاع عن نفس ــع الدف ــني واليستطي ــه املعاقت ــه يدي تخون
ــالب القاعدة  ــا تكالبت عليه ك ــف يحمل سالح ــع كي ال يستطي
ــه وال عزاء له  ــواد ونهشت يف جسد السالح ل ــل حالك الس يف لي
ــي سلمان" من يبكون  ــة لناشطي حقوق اإلنسان   ناشط وتحي
ــة السبق  ــني مدفوع ــث وبع ــك الجث ــون تل ــه" ويتغافل "لقحص

اليستطيعوا حتى البكاء صمتا. ألرند األدميي

" الفروم".. شاب مكافح تحدى 
االعاقة ليطعم أسرته ..فقتلته 

" القاعدة" ومثلت بجثته

األسواق املركزية .. عشوائية مفرطة.. من يوقفها؟!
ــون واللوائح املنظمة  ــراءات الخارجة عن القان ــل بعض اإلج * تظ
ــايل التي يمتهنها البعض يف إطار استغالل الوضع  للعمل اإلداري وامل
العام وانشغال الجميع يف مواجهة العدوان السعودي ، تظل اجراءات 
ــالل املصلحة  ــار استغ ــا وإن كانت يف إط ــون خصوص ــة للقان مخالف
ــة الخاصة ، وفوق كل ذلك  ــة وممتلكات الدولة من أجل املصلح العام
ــم القمامة وغياب أدنى  ــالل وجود العشوائية والتشويه وتراك االستغ
مستوى من النظافة فضال عن التسبب يف االزدحام واستغالل كل شرب 
ــات جديدة من أجل جني مال أكرث  بمسميات مختلفة من  الستحداث

دون وضع اعتبار  للمارة ومستخدمي الشارع العام.
نتحدث عن األسواق املركزية الحكومية وما تشهده من عشوائيات 
ــة حتى باتت  ــري تخطيط أو دراس ــي تنفذ من غ ــات الت يف االستحداث

املمرات ضيقة جدا بالكاد تسمح بمرور شخص واحد.
ــة سعوان  ــة سوق مدين ــة واالشكالي ــب لتلك املعضل ــوذج قري أنم
ــة العاصمة ، وتخترص  ــة شعوب أمان ــة التابعة اداريا ملديري الحرضي
ــاوى املواطنني  ــزري الذي بات عليه، رغم شك ــور املرفقة حاله امل الص
ــوق لرشاء  ــذا الس ــدن ه ــي يرت ــاء الالت ــن النس ــا م ــررة خصوص املتك
ــورة يومية ، والشكاوى يف تزايد  ــن الغذائية واالستهالكية بص حاجته
ــات واالستحداثات يف  ــدد البسط ــام الشديد جراء تم ــة االزدح نتيج
ــة والشوارع  ــه الخارجي ــه الرئيسية وارصفت ــواق وبوابات ــرات الس مم

املحيطة به.
ــدي قيادة أمانة  ــذه الصورة واملناشدة بني ي ــن أجل ذلك نضع ه م
العاصمة ومجلسها املحيل واىل مكتبي اشغال ونظافة االمانة وفرعيها 

ــة وضع حلول  ــىل السوق ، برسع ــني ع ــوب واىل القائم ــة شع يف مديري
ــذا االستغالل والعشوائيات ومنع املخالفات  ناجعة والحد من مثل ه
ــراءات غري القانونية والتي شوهت منظر وشكل السوق املركزي  واالج
ــة السكنية الحرضية بسعوان رغم أن مساحة السوق واسعة  يف املدين
ــك االستحداثات  ــىل استيعاب تل ــوق قادر ع ــدا وايضا سقف الس ج
ــىل منظره  ــني وسيحافظ ع ــدى املواطن ــي ومقبول ل ــل استثنائ كبدي
ــن االزدحام واستغالل  ــايل ومخططه الذي بني عليه وسيحد م الجم
ــرات واألرصفة والشوارع الفرعية له ، غري أن ما هو حاصل فعال هو  املم

اإلرصار عىل أن نعكس صورة سيئة عن ثقافتنا وحضارتنا.
ــات الرسمية غري قادرة  ــل ان املجلس املحيل أو الجه وسيقول قائ
ــات نتيجة  ــك االستحداث ــوق واستيعاب تل ــف الس ــىل تجهيز سق ع

ــب الحصار  ــر بها بالدنا بسب ــة واملالية التي تم ــروف لالقتصادي الظ
ــريون أين تذهب  ــت يتساءل كث ــم  ، يف وق ــودي الغاش ــدوان السع والع
ــات واملمرات واملداخل  ــرادات السوق من ايجارات املحالت والبسط اي
واملخارج والشوارع وايرادات رسوم النظافة واملجالس املحلية وغريها 
ــن أصحاب  ــا بشكل يومي م ــم جبايته ــرادات املالية التي يت ــن االي م
ــا ، وهل تورد جميع تلك  ــالت والبسطات، وهل يوجد رقيب عليه املح
ــورد إىل خزينة الدولة فلماذا ال  ــة الدولة ؟ وأن كانت ت ــغ اىل خزين املبال
يتم استغالل جزء بسيط من تلك األموال لتجهيز سقف السوق وحل 

هذه االشكالية؟ 
تصوير / ابراهيم محمد

اإلفراج عن ٣٧ من الموقوفين في الحديدة
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