
 
 

 لعناية قسم الثقافة 
  خرب صحايف للنشر الفوري

 

  هلذا العامالدولة ضيف الشرف  كورايبحيتفي و يرفع شعار "ثقافة العزم" 

 2019لعام  ةر شع ةسداسلا هتر و د ُيطلق فعالياتمهرجان أبوظيب 
 

ل هنيان، وزير التسامح، أعلنت حتت رعاية معايل الشيخ هنيان مبارك آ :2018ديسمرب  11 –أبوظيب، اإلمارات العربية املتحدة 
، اليت تنعقد حتت شعار 2019جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون اليوم، عن برانمج فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان أبوظيب 

  -ميس املؤمتر الصحفي اخلاص ابإلعالن عن فعاليات املهرجان، حبضور كل من سعادة هدى إبراهيم اخلخالل "ثقافة العزم"، وذلك 
سعادة يووجنني يون، انئب رئيس بعثة مجهورية  ، كانو، مؤسس جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون، املؤسس واملدير الفين ملهرجان أبوظيب

يه رئيسة البال السيدة أوريلي ديبون،السيد بيرت ويلر، الرئيس التنفيذي لألوملبياد اخلاص يف أبوظيب، ، كوراي إىل اإلمارات العربية املتحدة
 . ، وحشد من الوجوه الثقافية والدبلوماسيةان بطي الشامسي، والفنان اإلمارايت محدوبرا ابريس"يف "دار أ

يف أكثر من ،  موسيقياً فاً مؤل 18، من بينهم دولة 17من  عاملياً فناانً  543 أكثر منتضم ويعود املهرجان هذا العام مع كوكبة جديدة 
 نكويه واألوركسرتا واجلاز والفالمبرا والبالياألو  جنومبة من ييها خنحي، والشرق األوسط العامل العريب عروض للمرة األوىل يففعالية و  100

. وضمن احتفائه السنوي ابلفنون والثقافات، ريها من الربامجوغ ة إىل أعمال التكليف احلصري واإلنتاج املشرتكإضاف من حول العامل
لتنوع الثقايف اب 2019م دورته لعاهرجان يف واصل الثقايف وتعزيز احلوار بني األمم، حيتفي املويف إطار مهمته األساسية لبناء جسور الت

 . الشرف هلذه الدورةضيف لة دو الالثراء الفين جلمهورية كوراي و 
 
األلعاب اص د اخليابواألوملكانو، ـ  هدى إبراهيم اخلميس دة بسعا ممثالً ، ظيبأبو  مهرجانعاون بني قيع مذكرة تفي، تو ختّلل املؤمتر الصحو 

كون شريكًا يف ييف أن  أصحاب اهلمم، ودورهجتاه املهرجان  يوليهاة اليت األمهي أتكيدًا علىرت ويلر، لسيد بيممثاًل اب، أبوظيب - العاملية
ا احلدث ها هلذاستضافت من خالل تحدةارات العربية املدولة اإلميه ى إلما تسع مع ذا يلتقيوههم يف اجملتمع وإبراز مهاراهتم الفريدة، دجم

  ي.عاملال
 

كانو، مؤسس جمموعة أبوظيب للثقافة   -ويف كلمتها اليت ألقتها يف مستهل املؤمتر الصحفي، قالت سعادة هدى إبراهيم اخلميس 
من أبرز  واحدة  ٌز مبكانته كعشر من عمر املهرجان وكلُّنا اعتزالسادس لعام ال اندخ"والفنون، املؤسس واملدير الفين ملهرجان أبوظيب: 

بَح فعاليات الثقافة والفنون يف املنطقة والعامل، وأتيت هذه احملطة احملورية من اتريخ مهرجاننا يف إطار احتفالية الوطن بعام زايد، ليص



 
 

يب ط يانسلطان آل هنن ب ملؤسس، املغفور له الشيخ زايدالوالد ا ائنا بقيمللمهرجان ودورِه الذي يؤديه، معىن أمسى وأعمق، مع احتف
 ".هللا ثراه، واستلهامنا بصريتَه اليت رأت املستقبل البعيد حاضراً حياً، وعزمه الذي جعل املستحيَل واقعاً ملموساً 

احلداثة، وث والراسخة يف يف املور   العريقة، كوراي2019ضيف شرف مهرجان أبوظيب  كوراي الدولة مهوريةجبحنتفل "واتبعت سعادهتا: 
 ".ا، وغىن ثقافاهتا، ومجال فنوهناعهبدامن ينابيع إ لننهلَ 

أبطال األلعاب العاملية األوملبياد اخلاص، احلاملني شعلة العزم أبصحاب اهلمم،  2019"حيتفي مهرجان أبوظيب وختمت ابلقول: 
، مؤمننَي أبّن عوقاتعلى ختطي امل الصرَب على مشقة الدرب، واملثابرة تمدُّ اهلمم، نس، ومن أصحاب التحدي، واالنتصار بقوة اإلرادةو 

جتددون فينا ثقافة العزم،  ،أصحاب اهلممأنتم اي  النصر يف اجلرأة على االستمرار، النجاح ليس هنائياً، والفشل ليس مطلقاً، وأنّ 
يف  يكمن ّن جناحناأب قنيوإننا معكم، نشارككم الي اإلصرار،و عة شجااليف  تذىمثااًل حيُ  ،عالياً  ابإلجنازاتالشغف ابلكفاح، حتّلقون 

 ".مناالسعي لتحقيق أحال
 

، سفري مجهورية كوراي لدى دولة ابرك هو ــكانغ ، قال سعادة  2019ويف تعليقه على اختيارها ضيف شرف مهرجان أبوظيب 
يز كبري يف تعز   وهو ابلتأكيد ساهم ويساهم بشكل ات،اإلمار دولة  "مهرجان أبوظيب، واحد من أهم الفعاليات الثقافية يفاإلمارات: 

 سنوية الرائعة".أان سعيد ألن كوراي ستكون جزءاً من هذه االحتفالية الة يف املنطقة، وهلذا الثقاف
 

ر فرصًا مميزة ، وتوفاحلدوديقى والفنون كل تتخطى املوس": ومن جهته، قال بيرت ويلر، الرئيس التنفيذي لألوملبياد اخلاص يف أبوظيب
  م".يرهم ألنفسهتأكيد زايدة تقدة الفرح وابلنفسهم، وجتربألصحاب اهلمم للتعبري عن أ

لالحتفال ابلدور  2019: "لن تركز األلعاب العاملية العام املقبل على الرايضة فقط، بل خُنطط أيضاً ألوملبياد ثقايف يف مارس وأضاف
بوظيب للثقافة ظمه جمموعة أوظيب الذي تننب اجملتمع. هذه السنة، سيكون مهرجان أبايع جو مم يف مجاهلام الذي يلعبه أصحاب اهل

والفنون صواتً قوايً من أجل االحتفال ابالختالف وتشجيع املشاركة، وحنن مسرورون أبن يتمكن املوسيقيون أصحاب اهلمم من عرض 
 دة".ة املتحمواهبهم غري العادية على مجهور دولة اإلمارات العربي

 
لربانمج الرئيسي للدورة السادسة عشرة، جنوم كبار من صدر مشهد ادولة، ويت 17، 2019وميثل املشاركون يف مهرجان أبوظيب 

دة الروسي ، ترافقها أوركسرتا "إيل بومو دورو" اإليطالية الشهرية بقيابرااألمريكية، رائدة األو  ـ سوبرانو يتزواملجويس دي دوانتو، بينهم 
فنان اجلاز  جاستني كوفلني،ليه يف كوراي اجلنوبية. وصة ابلباسسة متخصل مؤ ، أو وفرقة الباليه الكورية الوطنية ،تشيفمكسيم إمييليان

احلائز على جائزة "غرامي" مخس  مغين األوبرا الشهري، السري برين تريفل. ون اجلوائزاحلائز على العديد م وعازف البيانو األمريكي
 ومصممي نكويالفالم ضل راقصاتأشهر وأف ىحدإوسارة ابراس  .الذي حيتفي أبصحاب اهلمم ومهرجان الفنون اخلاص .اتمر 

فرقة ابليه دار أوبرا ابريس، ، وتقدمه رج ابالنشنيو ج رض من تصميم الشهريالرقصات يف العامل، وخيتتم الربانمج الرئيس للمهرجان بع
 . ابليه على مستوى العامل فرقةأعرق 



 
 

 
حتت عنوان "آفاق ي يقام هذا العام تشكيلية والذسي للفنون الظم مهرجان أبوظيب معرضه الرئيكل عام، ين  د مجهوره يفوكما عو  

املقتنيات األمريية  ويعرض ألول مرة يف الشرق األوسط،"، خلتنشتاين -مريية جمموعة املقتنيات األ، أعمال فنية للطبيعة األوروبية: بعيدة
والعامل،  ابيف أورو  ت اخلاصةموعااجملوأعرق أهم  إحدى Liechtenstein, the Princely Collectionتاين من خلتنش

ابريس، برادو  ودة أعماله يف اللوفرني أمثال روبني املوجواليت تتضمن أعمااًل من القرن اخلامس عشر حىت التاسع عشر، لكبار الفنان
لطبيعية على اتريخ رسم املناظر ا معاينةومن خالل ها، وبوليتان نيويورك وغري مرت ، Smithsonianمدريد، ومسيثسونيان واشنطن 

س  ال جو دي مومرب ولوكاعصر النهضة واحلقائب الباروكية، مبا يف ذلك أعم منقرون، سيضم املعرض شخصيات رئيسية مدى عدة 
 آخرين.و كراانخ األكرب 

مج برانيف يشارك مخسة تشكيليني إماراتيني،  وِن مَع مؤسسة خلتنشتاين،بتكليٍف من مهرجان أبوظيب، ابلتعاو  ويف هذا السياق،
 فيينا، واليت تتضمن أهم متاحف العاصمة النمساوية ومنها متحف فيينا للفن املعاصر. لفنية يفإلقامة اا

 
وظيب لعام ة مهرجان أبجائز نح ومتُ ، الثقافة والفنون حول العاملإثراء سنوايً للشخصيات األكثر إسهاماً يف جائزته مهرجان أبوظيب ويقدم 

األوبرايل، وأوريلي افلة يف جمال الغناء جويس دي دوانتو عن مسريهتا الفنية احلسوبرانو امليتزو  هي:وعاملية أمساء كبرية إىل  2019
جمال تعزيز  سعيد جلهودمها احلثيثة يف ـكادميية برينبومي وأل، هذا اجملال"دار أوبرا ابريس" إلسهاماهتا اجلليلة يف يف الباليه يبون، رئيسة د

 ات.لشعر يف اإلمار  أثرت مكتبة ايتزة الالسويدي تكرمياً إلسهاماهتا االستثنائية واملتمي خليفةشة بنت لشاعرة الراحلة عو لالفنون، و 
 

دار يب للثقافة والفنون على موتدشن انطالقة مهرجان أبوظيب يف دورته املقبلة الربانمج اجملتمعي والتعليمي الذي تنظمه جمموعة أبوظ
يت ار يف الشباب اإلمارامنرب متعدد االختصاصات يهدف إىل االستثموهو  "ظيبأبو   مهرجانالشباب يف"اليات العام، ويشهد عودة فع

ة، من خالل مهاراهتم، وتلبية احتياجاهتم، واستكشاف مستقبلهم ليسامهوا بفاعلية يف تقدم واستدامة ازدهار الدول ومتكينهم من تنمية
رواق "، و"دورة صانعي األفالم الشباب"، وشكيلية"ون التم الفنج تعلي"برانمأبرزها؛  عاليات واألنشطة، ومن بنيالعديد من الف

 وجائزة اإلبداع، ـ جلف كبيتال جائزة الفنون التشكيلية من مهرجان أبوظيبو ، واتندم اإلمارات، والكتاب"األدب "رواق ، والفكر"

 .كلود  - نة كريستو وجالتصميم، وجائز تواتل لجائزة و كبيتال،   جلفـ  فة والفنونبوظيب للثقامن جمموعة أ
 

بتكرة وامللهمة، من معارض فنية وعروض لتفاعلية املالفعاليات واألنشطة ان أبوظيب، العديد من وتضمن قائمة الربامج اجملتمعية ملهرجا
أمسيتني من ، اليت تقدم "ـ عروض كوميدية حية احلديقةاملهرجان يف "ها؛ فعالية أداء وورش عمل تناسب مجيع األعمار. ومن بني أبرز 

 .يف حديقة أم اإلمارات الكوميديةعروض ال
 

 ربانمج الرئيسيحفالت ال



 
 

 
"يف احلرب والسالم.. تفاهم من خالل املوسيقى، يناير املقبل بعنوان  24مساء يوم حفله التمهيدي  2019جان أبوظيب مهر  يقدم
ورو" ّدة مرات، وترافقها أوركسرتا "إيل بومو ددي دوانتو، احلائزة على جائزة "غرامي" ع سوبرانو األمريكية جويسيتزو ـ املمه وتقد

تميزة وعزفها املوسيقي االستثنائي، بقيادة الروسي مكسيم إمييليانتشيف. "يف احلرب ا األوركسرتالية املطالية الشهرية أبعماهلاإلي
ر ردية املستوحاة من عصيقى"، عمل موسيقي حي شبه مسرحي ينطوي على ابقة من املقطوعات الفوالسالم.. تفاهم من خالل املوس

لروح البشرية، ويعد دعوة للسالم العاملي يف عصران احلايل الذي لصراع وأتثريه على افكار رئيسية مرتبطة ابالباروك واليت تتمحور حول أ
 يشهد الكثري من العنف والنزاعات.

 
"جيزيل" تقدمه فرقة الباليه الكورية الوطنية، وألو ل مرة يف العامل العريب عرض ابليه بعنوان  2019مارس  7ميس اخلويقام مساء 

رقص مت تصميمهما لصاحل الفرقة من قبل مصمم الرقص الفرنسي الشهري ابتريس  مانسية، ويتضمن لوحيتعرض ابليه مفعم ابلرو وهو 
مؤداًي قادرين على  90فرقة إدارة عروض الباليه يف "أوركسرتا أوبرا ابريس الوطنية"، وتضم الابرت، أستاذ الباليه السابق وعضو جملس 

 موقة عرب جوالهتا حول العامل.د من اجلوائز املر جمموعة واسعة من العروض، وحصدت الفرقة حىت يومنا هذا العدي تقدمي
 

يقى الكالسيكية وفرقة األوركسرتا الكورية السيمفونية املوعد املنتظر لعشاق املوس 2019مارس  8اجلمعة ويكون مساء يوم 
 وتعترب. مل العريبزف البيانو جاي هيوك تشو الذين يقدمون عرضهم األو ل يف العايرافقه عاتشانغ تشي يونغ ايسرتو بقيادة امل

التجربة الواسعة لتقدمي العروض األوبرالية األوركسرتا الكورية السيمفونية هي دار األوبرا الوحيدة يف كوراي اليت متتلك اخلربة العملية و 
قادة الفرق  عرضًا سنوايً، ويعترب تشي يونغ من أشهر 90، وتقدم أكثر من عاماً  30وبرا وأداء الباليه منذ املتميزة مثل غناء األ

 املوسيقية بني أبناء جيله يف كوراي وهو سادس قائد للفرقة منذ أتسيسها.
 

يويورك أبوظيب مع مبركز الفنون يف جامعة ن 2019مارس  11اإلثنني موعدهم مساء يوم  ولعشاق موسيقى اجلاز، سيكون
قى جاز وحاز العديد من اجلوائز العاملية، ويقدم ي"، عازف البيانو األمريكي واملؤلف املوسيقي الذي برع يف موس"جاستني كوفلني

عائد إىل املنزل" من إنتاج دريك هودج، وصديق مهرجان أبوظيب  "من وحي ألبومه اجلديد  ، للمرة األوىل يف العامل العريب،ا  عرض
 سي جونز.كوين

 
 ضخمعرٌض موسيقٌي  وهو برين تريفل ترافقه أوركسرتا كامري حفل بعنوان "توسكا" للسري 2019مارس  15اجلمعة يوم  ويقام

سب قاعات احلفالت املوسيقية "موسيقى احلجرة" ضم جمموعة كاملة من املغنني املنفردين وأوركسرتا وجوقة، ومت تصميمه أبسلوب يناي
ع األوركسرتا واجلوقة على املسرح، ُيربز سلوب مشوق الدراما والعاطفة اليت تكتنف رائعة بوتشيين، ومن خالل مجوحييي هذا العرض أب

 وسيقية القوية للعمل األصلي والصوت القوي املتميز لتريفل.العرض النواتت امل



 
 

 
مصمم ، والعامل العريبو ل يف العرض األهو حفل الظالل أو "سومرباس" لسارة ابراس، و 2019مارس  21اخلميس ويقام يوم 

رافقت هذه الفنانة املوهوبة من  ابراس لباليه الفالمنكو، ويتمحور حول "ال فاروكا"، وهي رقصةمبناسبة الذكرى العشرين لفرقة سارا 
لتطور يف ظلها حىت عاماً، واليت حققت معها جناحات ال حُتصى وواصلت ا 20يت متتد لـ مدينة كاديز اإلسبانية طوال مسريهتا الفنية ال

 أصبحت ما هي عليه اليوم. 
 

ألو ل مرة يف العامل العريب يومي اجلمعة والسبت دار أوبرا ابريس فرقة  ه"جولز" جلورج ابالنشني تقدمابليه ض وخيتتم املهرجان بعر 
ى من أعمال ملحنني خمتلفني، ومستوح 3لوحات وجيمع موسيقى  3يه كامل مؤلف من عرض ابل، وهو 2019مارس  30و 29

 كل نوع من اجلواهر أبسلوب  مبدع ومتميز."، حيث ُتربز املوسيقى روح  زمصمم اجملوهرات "كلود أربل
 

اإللكرتوين ت عن مهرجان أبوظيب وحجز التذاكر ومواعيد العروض وأماكنها، يرجى زايرة املوقع ملزيد من املعلوما
abudhabifestival.aewww.  املهرجان عرب حساابت التواصل . كما ميكن متابعة مهرجان أبوظيب على صفحات

 انستجرام، تويرت، فيسبوكاالجتماعي التالية: 
 

 مات حجز التذاكرمعلو 
 ts.com/abudhabifestivalhttps://www.800ticke   تتوفر التذاكر على املوقع اإللكرتوين:

  بطاقة الطالب( ط توفر%  )شر 50ختفيض خاص ابلطلبة يصل إىل 
 

 العرض: قصر اإلمارات سعر التذكرة
 125ربونزية درمها  / ال 175درمها  / الفضية  250درمها  / الذهبية  350املاسية 

 درمها  
 ى"املوسيق تفاهم من خالل ..احلرب والسالميف " وتدوان جويس دي

 2019يناير  24اخلميس 
 125درمها  / الربونزية  175ا  / الفضية درمه 250درمها  / الذهبية  350املاسية 

 درمها  
 2019مارس  7اخلميس  "جيزيل" فرقة الباليه الكورية الوطنية

 125درمها  / الربونزية  175ة درمها  / الفضي 250ا  / الذهبية درمه 350املاسية 
 درمها  

 2019مارس  8اجلمعة  ا الكورية السيمفونيةاألوركسرت 

 125درمها  / الربونزية  175درمها  / الفضية  250الذهبية  /درمها   350املاسية 
 درمها  

  2019 مارس 11اإلثنني  "جاستني كوفلني"

 125درمها  / الربونزية  175 درمها  / الفضية 250 / الذهبية درمها   350املاسية 
 درمها  

مارس  15اجلمعة  برين تريفل مع أوركسرتا كامريلسري ا "توسكا"
2019 

http://www.abudhabifestival.ae/
https://www.facebook.com/abudhabifestival/?fref=ts
https://twitter.com/abudhabi_fest
https://www.instagram.com/abudhabifestival/
https://www.800tickets.com/abudhabifestival


 
 

 125درمها  / الربونزية  175درمها  / الفضية  250درمها  / الذهبية  350ة املاسي
 درمها  

 ابراس  ةسار "سومرباس" ل
 2019مارس  21اخلميس 

 125درمها  / الربونزية  175درمها  / الفضية  250درمها  / الذهبية  350املاسية 
 درمها  

 " جلورج ابالنشنيجولز" دار أوبرا ابريسابليه 
 2019مارس  30و 29معة والسبت يومي اجل

 
 -انتهى-



 
 

 
 

 نبذة عن مهرجان أبوظيب
ويل م والثقافــــــة آنــــــذاك )وزيــــــر اخلارجيــــــة والتعــــــاون الــــــد بــــــن زايــــــد آل هنيــــــان، وزيــــــر اإلعــــــالحتــــــت رعايــــــة مســــــو الشــــــيخ عبــــــدهللا 2004أتســــــس مهرجــــــان أبــــــوظيب يف عــــــام 

ــــة كرميــــة مــــن صــــاحب الســــمو الشــــيخ ح ــــاً( وحظــــي املهرجــــان برعاي ــــب القائــــد األعلــــى للقــــوات املســــلحة، يف الفــــرتة حالي ــــوظيب، انئ ــــان، ويل عهــــد أب ــــن زايــــد آل هني مــــد ب
 هنيان، وزير التسامح.اية معايل الشيخ هنيان مبارك آل ، ويقام اليوم حتت رع2011لغاية  2007من 

يـــــة األبــــرز يف املنطقـــــة، إلســـــهامه يف إثـــــراء الرييــــة الثقافيـــــة ألبـــــوظيب، وترســـــيخ وم واحــــداً مـــــن أبـــــرز فعاليـــــات الثقافــــة والفنـــــون يف العـــــامل واالحتفاليعتــــرب مهرجـــــان أبـــــوظيب اليـــــ
ـــــدة وعاصـــــمة عامليـــــة للثقافـــــة  ـــــون، وحطـــــة لقـــــاء للثقافـــــات المكانتهـــــا كوجهـــــة ثقافيـــــة رائ ـــــدعم مـــــوالفن ـــــة، ويلعـــــب املهرجـــــان دوراً جـــــوهرايً، ب ـــــة عاملي ن شـــــبكة عامليـــــة متنامي

دوليـــــاً، يف احتضــــــان اإلبـــــداع واالبتكــــــار مـــــن خــــــالل الفنـــــون، يف إطــــــار فعاليـــــات برانجمــــــه الرئيســـــي ومنصــــــاته الشــــــبابية  شــــــريكاً ثقافيـــــا اســــــرتاتيجيا 30تضـــــم أكثــــــر مـــــن 
ــــــــيحة، يف اإلمــــــــارات الســــــــبع، إىل جانــــــــب ومبادراتــــــــه اجملتمعيــــــــ هــــــــذه الشــــــــراكات للجمهــــــــور عروضــــــــاً أوىل علــــــــى  أعمــــــــال التكليــــــــف وعالقــــــــات التعــــــــاون الدوليــــــــة، وتت

 ليمية والعاملية.املستوايت الوطنية واإلق
د، رمحـــــه هللا، يف الـــــذي تركـــــه لنـــــا الوالـــــد الشـــــيخ زايـــــ حيتفـــــي مهرجـــــان أبـــــوظيب ابلقـــــيم اإلماراتيـــــة، تعزيـــــزاً للـــــرايدة يف خدمـــــة الثقافـــــة واإلنســـــانية، بـــــوحي مـــــن اإلرث الكبـــــري

 عرفة.تسامح واالنفتاح على الثقافات األخرى، والتمّيز يف التعليم واملسبيل إعالء قيم االحرتام وال
 

 جمموعة أبوظيب للثقافة والفنون
لك ، وهي بذ1996فة والفنون" يف عام أتسست "جمموعة أبوظيب للثقاان مبارك آل هنيان، وزير التسامح حتت رعاية معايل الشيخ هني

لثقافة والفنون واستدامة لنفع العام يف منطقة اخلليج العريب. وتعىن اجملموعة بدعم منجز اتعد واحدة من أقدم املؤسسات الثقافية ذات ا
اسعًا من بوظيب، وتقّدم اجملموعة طيفًا و التنمية الثقافية، عرب احتضان اإلبداع ملا فيه خري اجملتمع إسهامًا منها يف إثراء الريية الثقافية أل

تنوعة، كما ترعى اإلمكاانت د من املنصات الشبابية والربامج اجملتمعية اليت تستقطب مجاهري ماملبادرات منها مهرجان أبوظيب والعدي
 سات الثقافية احمللية والعاملية.اإلبداعية داخل اإلمارات وخارجها ابلتعاون مع كربايت املؤس

 :لكرتوينمن االطالع يرجى زايرة املوقع اإلملزيد 
www.admaf.org 

 
 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.admaf.org%2F&data=02%7C01%7CMohammed.AlDaqqaq%40edelman.com%7Cf7c382b250644b5db14a08d647d20788%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C636775364738261344&sdata=1hFp6D4jWYI4kZb7aQvrLbEPqQhBjZWe3QSEE5Myn7A%3D&reserved=0

