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بقلـم: حسام فتحي

طيب!!!

.. ولكنه ضحك كالبكاء
أطلقت واقعة «مستريحني» أسوان 

العديد من عالمات االستفهام.
٭ هل سيســترد الضحايا أموالهم 

كاملة؟
٭ هل ستكفي حصيلة بيع املواشي 
واجلمــال باملزاد العلني لســداد أموال 

الضحايا؟
٭ أين ذهبــت األموال التي جمعها 

«املستريحون» من ضحاياهم؟
٭ هل للواقعة عالقة بغسيل األموال 

أو جتارتي اآلثار واملخدرات؟
٭ ملــاذا لــم تنِف األجهــزة األمنية 
«شائعة» وقوف «أشــخاص نافذين» 

خلف «املستريحني»؟
٭ هل تتم محاسبة املسؤولني الذين 
حضــروا «االحتفــاالت » الدينية التي 
أقامها مصطفى البنك حتديداً.. واملنتشرة 
في فيديوهات مازالت متأل «اليوتيوب»؟

٭ أين كان مسؤولو األمن في محافظة 
أسوان طوال الشهور التي مارس فيها 
«املســتريحون» أنشــطتهم عالنيــة، 
وطبقت ســمعتهم خاللها اآلفاق حتى 
إن بعض القنــوات الفضائية اخلاصة 

بثت مقابالت لهم؟!!
٭ واآلن مــا هــو مصيــر الضحايا 
ـ الذيــن يتحملــون جــزءاً كبيــراً من 

املسؤولية؟
وبرغم أنني ال أنتظر ردوداً مباشرة 
على أسئلتي السابقة إال أنني متأكد أن 
األمر لن يقف عند حد «نصاب وجد له 
طماعًا» وستشهد األيام القادمة مفاجآت 

عديدة ستكشف عنها حتقيقات النائب 
العام.

ومــا أحزنني كثيراً في األمر هو ما 
وصــل إليه حال أهلنــا بجنوب مصر 
بحيث «يبيع» الرجل منهم «ماشيته» 
التــي هــي مصــدر رزقــه احلقيقــي، 
ومعاونته فــي زراعته وجتارته ببيع 
ألبانها ومنتجاتها، ويظل بال عمل حقيقي 
منتظراً أن مينحه «املســتريح» عائداً 
خرافيًا وصل إلى ٣٠٪ خالل ٢١ يوما!!

كيف وصل احلال بنا إلى هذا املستوى 
من التــواكل، والرغبة في جني الربح 
املبالــغ فيه دون عمل أو عناء أو عرق 
أو جهد «يحّلــل الرزق» كما كان أهلنا 

يقولون؟!
أي سياسة مجتمعية أوصلت الناس 
إلى ازدراء قيمة العمــل؟.. والوصول 
لقناعات تدمر أقوى املجتمعات؟ وأين 
دور الدولــة في توفير أوعية ادخارية 
واستثمارية ومشاريع منتجة تستوعب 

فوائض أموال املصريني؟
 وأخيراً.. فجعني.. وصدمني رد أحد 
الضحايا عندما ســألوه: ألم تشــك في 
مصدر األرباح املبالغ فيها التي مينحها 
لك «املستريح»؟.. فكان رده: «ده راجل 
بتاع ربنا ولم نشك حلظة أنه نصاب.. 
افتكرناه بيشــتغل في غسيل األموال 
أو جتارة املخدرات أو تهريب اآلثار»!!

.. وكم فيك يا مصر من مضحكات.. 
ولكنه ضحك كالبكاء!!

وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

أنباء مصرية

أردوغان عّزى محمد بن زايد في وفاة الشيخ خليفة
عواصــم ـ وكاالت: تقبــل 
صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان رئيس اإلمارات 
تعازي الرئيس التركي رجب 
طيــب أردوغان بوفاة الراحل 
الشــيخ خليفــة بــن زايد آل 

نهيان.
وقد رافق الرئيس التركي 
أردوغــان فــي زيارتــه ألداء 
واجب العــزاء وفد كبير ضم 
وزيــر الدفــاع خلوصي أكار، 
ونائب أمني عام حزب العدالة 
والتنمية نعمان قورطوملوش، 
ورئيس جهاز االســتخبارات 
هاكان فيــدان، ورئيس دائرة 
االتصال بالرئاسة فخر الدين 
الرئاســة  ألطــون، ومتحدث 
إبراهيــم قالــن، ومستشــار 

الرئيس سفر طوران.
إلى ذلك، كتب الشيخ محمد 
بن زايد تغريــدة على تويتر 
سأل فيها اهللا سبحانه وتعالى 
أنه يوفقه ويعينه على حمل 
األمانة، وقال «رحم اهللا أخي 
خليفة.. األمانة ثقيلة.. نسأل 
اهللا التوفيق والعون والسداد».
وأضاف «بحكمته وكرمه، 
كان أخي خليفة بن زايد قلب 
عائلتنا وحارس أمتنا. لقد كان 
محبوبا جدا وسنفتقده كثيرا، 

املركزية وليام  االستخبارات 
بيرنز. وقالت هاريس إن دولة 
اإلمارات «صديق وشــريك»، 
وذلك لدى تهنئة صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد بانتخابه 
وتقــدمي تعــازي واشــنطن 

بالشيخ خليفة.
وأضافت «نحن موجودون 
هنا كوفد إلعادة تأكيد التزامنا 
املشترك باألمن واالزدهار في 

على تويتر «سيتواصل إرث 
الشيخ خليفة بن زايد. أتطلع 
إلى استمرار التعاون الوثيق 

بني شعبينا». 
وفي األيام املاضية توافد 
زعمــاء العالم علــى أبوظبي 
لتقدمي تعازيهم، في وقت باتت 
اإلمــارات حتتــل موقعا مهما 
على الساحتني الديبلوماسية 

واالقتصادية في العالم.

هــذه املنطقــة، وأيضــا كيف 
اســتفاد الشعب األميركي من 
هذه العالقة فيما يتعلق باألمن 

واالزدهار».
وقدم بلينكن، الذي حطت 
طائرته في أبوظبي في وقت 
مبكر من صبــاح االثنني قبل 
وصول الوفد األميركي، «تهانيه 
الســمو  احلــارة» لصاحــب 
الشيخ محمد بن زايد، وكتب 

رئيس اإلمارات أشاد بسلفه الراحل: كان أخي قلب عائلتنا وحارس أمتنا سنفتقده كثيراً لكن إرثه لن يُنسى

(األناضول) صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس اإلمارات مستقبال نظيره التركي رجب طيب أردوغان 

لكــن إرثه املميز لن ينســى.. 
رحمــه اهللا». وكان صاحــب 
السمو الشيخ محمد بن زايد 
قــد تقبل التعازي امس األول 
من نائبة الرئيــس األميركي 
كامــاال هاريــس التي وصلت 
اإلمارات على رأس وفد رفيع 
املستوى، ضم وزير اخلارجية 
أنتوني بلينكن ووزير الدفاع 
لويد أوســنت ورئيــس وكالة 

حكومة باشاغا تغادر طرابلس بعد اشتباكات مسلحة 
ومطالبات بـ «ضبط النفس» ومنع اخلطاب التحريضي

عواصــم - وكاالت: أعلنت 
احلكومــة املوازيــة فــي ليبيا 
برئاســة فتحي باشــاغا التي 
حتظى بتأييد البرملان وبدعم 
املشير خليفة حفتر مغادرتها 
العاصمة طرابلس امس، عقب 
اشــتباكات مســلحة استمرت 
لســاعات إثر محاولتها إزاحة 

حكومة عبداحلميد الدبيبة.
وأعلن باشــاغا فجر امس 
دخوله برفقة أعضاء حكومته 
إلى طرابلس، لتشهد أجزاء من 
العاصمة اشــتباكات مسلحة 
بــني «القوة الثامنــة» - وهي 
مجموعة مسلحة في طرابلس 
مؤيــدة لباشــاغا - وعدد من 
التشكيالت املسلحة في غرب 
ليبيــا والعاصمــة، حيث مقر 
حكومة الوحدة الوطنية برئاسة 
الدبيبة الرافــض للتخلي عن 

السلطة.
وأوضحت احلكومة املوازية 
فــي بيان أن «رئيــس الوزراء 
فتحي باشاغا وعدد من أعضاء 
حكومته، غادروا العاصمة عقب 
وصولهم، حرصا على سالمة 
وأمن املواطنني وحقنا للدماء».

واعتبرت احلكومة مغادرتها 
طرابلــس «إيفــاء بتعهداتهــا 
الليبــي، بخصوص  للشــعب 
ســلمية مباشــرة عملهــا من 

العاصمة وفق القانون».

هذا االختراق األمني، ومتكنت 
من وأد الفتنة واحملافظة على 
اســتقرار العاصمــة». وأكدت 
احلكومة «التزامها أمام الليبيني 
وإيصالهم لتحقيق االنتخابات، 
ومنع أي محاوالت تسعى لها 
بعض األطراف للتمديد ألنفسها 

وفرض نفسها بالقوة».
ورد فتحــي باشــاغا على 
حكومــة الدبيبــة التي وصف 

مجموعات مسلحة في طرابلس 
بعد وقت قصير من دخوله، وفق 
فرانس برس، ثم توقفت متاما 
بعد ساعات. وعقب هذه األحداث 
املتســارعة، نددت املستشارة 
اخلاصة لألمم املتحدة في ليبيا 
ستيفاني وليامز بالتصعيد في 
طرابلس، مطالبة بـ «الكف عن 
اخلطاب التحريضي واملشاركة 
في االشتباكات وحشد القوات».
بدورها، أعربــت الواليات 
املتحــدة عــن قلقهــا. وحثت 
الســفارة األميركيــة في بيان 
«جميع اجلماعات املسلحة على 
االمتنــاع عن العنف»، مطالبة 
«القــادة السياســيني باإلدراك 
أن االســتيالء على السلطة أو 
االحتفاظ بها من خالل العنف 
لن يؤدي إال إلى إحلاق الضرر 
بشــعب ليبيــا». واعتبرت أن 
«السبيل الوحيد القابل للتطبيق 
للوصول إلى قيادة شرعية هو 
السماح لليبيني باختيار قادتهم 
عبــر االنتخابات». من جانبه، 
أعرب أحمــد أبوالغيط، األمني 
العــام جلامعة الدول العربية، 
عن «بالغ القلق» وناشد في بيان 
صحافي، جميع األطراف «ضبط 
النفس وعدم تأجيج الصراع»، 
مطالبــا بـــ «تهيئــة األجــواء 
املناســبة إلجــراء االنتخابات 

في أقرب فرصة ممكنة».

تصرفاتها بأنها «هستيرية».
وكتب باشاغا في تغريدات 
علــى تويتــر أن «ســلوكيات 
احلكومــة املنتهيــة الواليــة 
ومواجهتهــم  هســتيرية، 
للســالم بالعنــف والســالح، 
دليــل قاطع على أنها ســاقطة 
وطنيا وأخالقيا، وعدم امتالكها 
ملصداقيــة إلجــراء انتخابات 
نزيهة». واندلعت مواجهات بني 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبداحلميد الدبيبة خالل زيارته ملواقع االشتباكات في طرابلس      (رويترز)

من جانبها، وصفت حكومة 
الوحــدة الوطنيــة برئاســة 
عبداحلميــد الدبيبة، األحداث، 
بأنها محاولة «تسلل مجموعة 
إلــى  القانــون  خارجــة عــن 
طرابلس». وقالت احلكومة التي 
عينت مبوجب اتفاق سياسي 
رعته األمم املتحــدة قبل أكثر 
من عــام، إن «األجهزة األمنية 
تعاملت بكل مهنية وحزم مع 

االحتالل يكرر سيناريو «جنازة أبو عاقلة» 
خالل تشييع فلسطيني بالقدس احملتلة

«الهجرة»: إطالق مسابقة للجالية املصرية 
في أوروبا للترويج للسياحة

القاهرة - ناهد إمام

أعلنــت وزيرة الدولة للهجرة وشــؤون 
املصريــني باخلــارج نبيلــة مكــرم، إطالق 
مسابقة للجاليات املصرية املقيمة في أوروبا، 
للمنافسة على حتقيق أعلى معدل مشاركة 
ونشر لفيلم ترويجي عن السياحة في مصر، 
وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة واآلثار، 
في إطــار كل من املبادرة الرئاســية «اتكلم 
عربي»، للتعريف بلغتنا وهويتنا وباإلجنازات 
والتاريخ املصري، وكذلك حملة «مفيش زي 

مصر» التي أطلقتها الوزارتان في ٢٠١٩.
وصرحت الوزيرة امس بأن هذه املسابقة، 
تهــدف إلى تنشــيط حركــة الســياحة من 
أوروبــا إلــى مصر، على أن تكــون اجلائزة 
التي ســيحصدها الفائــزون تذكرة «ذهاب 
وعودة» من پولندا إلى القاهرة على اخلطوط 
الپولندية، وإقامة باإلفطار ملدة ٣ ليال في فندق 
بالقاهرة، مع زيارة معالم القاهرة السياحية 

(أهرامات اجليزة واملتحف املصري).
وأضافت وزيرة الهجرة إن باب التسجيل 
مفتوح لكل الراغبني في املشــاركة من الفئة 

املذكــورة، وســيقوم فريق الــوزارة بتلقي 
مشاركاتهم، عالوة على أن يكون التسجيل 
https://forms.gle/ » :متاحا عبر الرابط التالي

QqhX٦iQ٥xtLAGJ٤fA»، وذلك من اليوم وحتى 
٢٧ اجلــاري، على أن يفــوز بالرحلة أكثر ٣ 
 Follow» حصدوا مشاركة وتعليقات على فيلم
the sun»، علــى قناتنا على اليوتيوب، عبر 
.«https://youtu.be/Di٨SZOaylWالرابط: «٤

وتابعــت أن اختيــار پولنــدا إلطــالق 
احلملة، جاء عقب لقاء املستشرقة الپولندية 
املتخصصــة في دراســات الثقافة املصرية 
والتــراث املصــري أديتا فولنــي، وإعالنها 
ســفيرا ملبادرة «اتكلم عربي» فــي پولندا، 
خالل فعاليات «منتدى شباب العالم»، حيث 
تقــوم املستشــرقة الپولندية بــدور ثقافي 
وســياحي للترويج ملبادرة «اتكلم عربي»، 
وثمنت الوزيــرة محبة «فولني» وتقديرها 
ملصر ورغبتها امللحة في املشاركة في املبادرة 
الرئاسية «اتكلم عربي» وحملة «مفيش زي 
مصر»، األمر الذي دفعها إلى وضع خطة عمل 
للترويــج ملصر ونقل الصــورة الصحيحة 

عنها إلى اخلارج.

عواصــم ـ وكاالت: أصيــب أكثــر من ٧٠ 
فلسطينيا واعتقل ما ال يقل عن ٥٠ آخرين في 
صدامات مع قوات االحتالل اإلسرائيلية أثناء 
تشييع جنازة في القدس الشرقية احملتلة.

واندلعت الصدامات أمس خالل تشــييع 
الشاب الفلسطيني وليد الشريف (٢٣ عاما) 
الذي توفي متأثرا بجروح أصيب بها الشهر 
املاضي خالل مواجهات مع القوات اإلسرائيلية 

في باحات املسجد االقصى املبارك.
وقالــت جمعية إســعاف الهــالل األحمر 
الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع 
«٧١ إصابة خالل مواجهات مع قوات االحتالل 
فــي أحداث القدس». وأشــار البيــان إلى أن 
«اإلصابات نتيجة الرصاص املطاطي واالعتداء 
بالضرب وقنابل الصوت واالختناق»، مشيرة 
الى انه مت «نقل ١٣ مصابا إلى املستشفى لتلقي 
العالج». وشيع اجلثمان من املسجد األقصى 
حيث صلى عليه إلى مقبرة «املجاهدين» في 
شارع صالح الدين شمال سور البلدة القدمية 

بالقدس مرفوعا على األكتاف.
من جهتها، أكدت شرطة االحتالل إصابة 
«ستة من عناصرها خالل اضطرابات عنيفة 
اندلعت أثناء اجلنازة وبعدها وداخل املقبرة».

وقالت في بيان إن «القوات اإلســرائيلية 
تصرفت بحزم ضد املئات من منتهكي القانون 
ومثيري الشــغب الذين مارسوا أعمال عنف 

ضد القوات وعرضوا حياتهم إلى اخلطر».
من جانبه، أكد نادي األسير الفلسطيني 
اعتقال «أكثر من ٥٠ شــخصا»، مشــيرا إلى 
أن قوات االحتالل أصابت كذلك فلســطينيا 
برصاص فــي «الفخذ» قــرب حاجز حوارة 
العســكرية جنــوب مدينــة نابلس شــمال 
الضفة ثم اعتقلته بعد ان منعت االســعاف 
الفلســطيني مــن الوصول اليــه فيما جرى 
نقله إلى مستشــفى إسرائيلي لتلقي العالج 

في وقت الحق، وذلــك بزعم محاولته طعن 
جنود عند احلاجز العسكري.

جاء ذلك بعد أيام على اعتراض عناصر من 
الشرطة اإلسرائيلية موكب تشييع الصحافية 
الفلســطينية شــيرين أبو عاقلة التي قتلت 
بالرصاص خالل عملية إسرائيلية في مخيم 

جنني لالجئني شمال الضفة الغربية.
في غضون ذلك، ذكر موقع «إنترســبت» 
اإلخباري األميركي نقال عن مصادر مطلعة أن 
نائبني دميوقراطيني في الكونغرس يسعيان 
إلى احلصول على توقيعات نواب في املجلس 
التشريعي على رسالة تطالب مكتب التحقيقات 
الفيدرالــي (إف بــي آي) ووزارة اخلارجية 
األميركية بالتحقيق في اغتيال مراسلة قناة 
«اجلزيــرة» اإلخبارية شــيرين أبــو عاقلة. 
وذكــرت ٣ مصادر مطلعة للموقع اإلخباري 
األميركي أن الرسالة التي أعدها كل من أندريه 
كارسون النائب عن والية إنديانا، ولو كوريا 
النائب عن والية كاليفورنيا، تطالب اخلارجية 
األميركية أيضا بالتحقــق مما إذا كان مقتل 
ابو عاقلة التي حتمل اجلنسية األميركية في 
األراضي الفلسطينية احملتلة ينتهك أي من 

قوانني الواليات املتحدة.
في ســياق متصل، قالــت عضو مجلس 
النــواب األميركي إلهان عمر إن هناك الكثير 
الذي ميكــن للحكومة األميركية أن تقوم به 
في قضية شــيرين أبــو عاقلة، وأضافت في 
مقابلــة مع اجلزيرة أنهــم يودون التأكد من 
احملاســبة واملســاءلة في قضية الصحافية 
الراحلة. وفي بريطانيا، قالت وزيرة الشؤون 
األفريقية بــوزارة اخلارجية فيكي فورد إن 
حكومتها أصيبــت بالصدمة من اغتيال أبو 
عاقلة، وأوضحت فورد أمام مجلس العموم 
(البرملان) أن لندن طلبت إجراء حتقيق مستقل 

فيما حدث مع مراسلة «اجلزيرة».

مساٍع في الكونغرس للمطالبة بالتحقيق في اغتيال الصحافية الفلسطينية

«اجلنائية الدولية» حتقق بجرائم الغزو الروسي في أوكرانيا
عواصم - وكاالت: أعلنت 
احملكمــة اجلنائيــة الدولية 
نشــر فريــق مــن احملققني 
واخلبــراء فــي أوكرانيا هو 
األكبر من نوعه الذي يرسل 
علــى األرض للتحقيــق في 
جرائم ارتكبت خالل الغزو 

الروسي ألوكرانيا.
وقال املدعي العام للمحكمة 
كرمي خان في بيــان: «أؤكد 
أن مكتبي أرسل فريقا مؤلفا 
مــن ٤٢ محققــا وخبيرا في 
اجلنايات وموظفي مساندة 
آخرين إلى أوكرانيا»، موضحا 
أنهــا «أكبر بعثــة من حيث 
العدد مت نشــرها حتى اآلن 

في منطقة دفعة واحدة».
العــام  املدعــي  وفتــح 
للمحكمــة اجلنائية الدولية 
في الثالث من مارس املاضي 
ادعــاءات  حــول  حتقيقــا 
بحصول جرائم حرب وجرائم 
ضد اإلنســانية في أوكرانيا 
بعدمــا حصل علــى الضوء 
األخضر من نحــو ٤٠ دولة 

عضو.
وكان خــان قد توجه في 
أبريل الفائت إلى أوكرانيا بعد 
مجزرة بوتشا في ضواحي 
كييڤ، حيث عثر على ما ال 

يقل عن ٢٠ جثة هناك.
في غضون ذلــك، قتل ٨ 
أشخاص وأصيب ١٢ آخرون 
أمــس بقصف روســي على 
قريــة ديســنا األوكرانيــة 
الواقعة شــمال كييڤ التي 

كييــڤ أنها تواصــل جهود 
إنقاذ آخر اجلنود األوكرانيني 
املتبقــني من احملاصرين في 

ماريوبول.
وقالــت نائبــة رئيــس 
الــوزراء األوكرانــي، إيرينا 
فيرتشوك عبر تليغرام: إن 
الـــ ٥٢ مقاتال الذين أصيبوا 
بجروح خطيرة ومت إخراجهم 
من مصنع الصلب احملاصر 
في آزوفســتال يوم االثنني 
ســيتم اســتبدالهم قريبــا 

بأسرى حرب روس.
وقالــت روســيا إن ٢٥٦ 
مقاتــال أوكرانيــا «وضعوا 

دون امتنــاع أي عضــو عن 
التصويت، بحســب نتيجة 

االقتراع.
وقــال وزيــر اخلارجية 
الفنلنــدي بيــكا هافيســتو 
للتلفزيــون الرســمي بعــد 
التصويــت: «انهــا نتيجــة 
اســتثنائية، لم أكــن أتوقع 
مثل هذه النتيجة. التصويت 
واضــح. ســنوقع رســالة 
الترشح لعضوية حلف شمال 

األطلسي».
املوافقــة  هــذه  بعــد 
البرملانيــة، تريد هلســنكي 
إرســال ترشــيحها إلى مقر 
احللف األطلسي في بروكسل 
في وقت متزامن مع السويد.
وفي وقت الحق، أعلنت 
الســويد  وزراء  رئيســة 
ماغدالينــا أندرســون خالل 
مؤمتر صحافي مشترك مع 
الرئيــس الفنلندي ســاولي 
نينيستو، أن السويد وفنلندا 
ســتقدمان بشــكل مشترك 
ترشــيحهما مبقر الناتو في 

بروكسل اليوم.
وقالــت أندرســون «أنــا 
ســعيدة ألننا سلكنا املسار 
نفسه وأننا نستطيع القيام 
بذلك معا». ويستقبل الرئيس 
األميركــي جــو بايــدن غدا 
الوزراء السويدية  رئيســة 
والرئيس الفنلندي في البيت 
األبيض، كما أعلنت الناطقة 
باسمه كارين جان- بيار في 

بيان أمس.

سالحهم واستسلموا» منهم 
٥١ مصابا بجروح خطيرة.

إلى ذلك، صوت البرملان 
امــس لصالــح  الفنلنــدي 
االنضمام إلى حلف شــمال 
األطلســي «الناتو» بغالبية 
كبرى بلغــت أكثر من ٩٥٪ 
ما يتيح ارســال الترشــيح 
الرســمي لهذا البلد إلى مقر 

احللف.
وفي ختام جلسة برملانية 
اســتمرت يومــني، اعتمــد 
مشــروع انضمام البالد إلى 
احللــف األطلســي بغالبية 
١٨٨ صوتــا مقابــل ٨ ومــن 

السويد وفنلندا سترسالن طلباً مشتركاً لالنضمام إلى «الناتو» اليوم

(أ.ف.پ) جنود أوكرانيون يحاولون العثور على أحياء وسط أنقاض مدرسة قصفت شرقي أوكرانيا  

تضم معسكر تدريب عسكري 
كبيرا، وفق ما أكد عمال إغاثة 
محليون. وأبلغ حاكم املنطقة 
فياتشســالف تشاوس عبر 
«تليغرام»، عن قتلى وجرحى 
صاروخيــة»  «بضربــات 

روسية على ديسنا.
وطال هجوم روسي آخر 
قاعدة عسكرية أوكرانية في 
منطقة لفيف (غرب) تقع على 
بعــد ١٥ كيلومتــرا فقط من 
احلدود مع پولندا، بحســب 
حاكم منطقة لفيف مكســيم 

كوزيتسكي.
وفي سياق متصل، أعلنت 


