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طيب!!!

الغربة.. أنواع
اليوم بإذن اهللا أبدأ إجازتي السنوية 
املعتادة، واملقّسمة بني مصر احملروسة 
ألطمئــن على «قلب» أمــي الذي أثقلته 
هموم «غربة» اثنني من أبنائها وابنتها 
الوحيدة، ولم يعد قادراً على «النبض» 
إال مبســاعدة «بطارية» تنظم ضرباته 
املتباطئة، ثم كندا حيث تنتظرني بناتي 
الثالث وزوجتي وحفيدي.. وكلب األسرة 
الوفــي (ميلو) الذي مهمــا طال غيابي 
عنه يكون اســتقباله شعلة اشتياق.. 
وجذوة وفاء.. يعبر فيها عن مشــاعر 
سعادته بكل ما يستطيع من تقافز ونباح 
وغمغمة حروف يكاد ينطق بها، ضاربا 
أروع أمثلــة الوفاء التي ال جتدها لدى 

كثير من البشر.
ال أعرف حتديداً ملاذا تختلف مغادرتي 
الكويت هذه املرة عن عشرات املرات التي 
غادرتها فيها وعــدت إليها في إجازات 
تطول أو تقصر، إال أنني في كل مرة أعود 
إلى بيتــي الثاني ومكتبي في صحيفة 
«األنباء» الكويتية التي سكنت جدرانها 
وسكنت قلبي طوال ٣٣ عاما، اقتطعت 
منها ١٠ سنوات مديرا لتحرير صحيفة 
«الوطــن» قبل أن أعود إلى بيتي األول 

«األنباء» مرة أخرى قبل ٧ سنوات.
وطوال هذه العقود الثالثة لم تنقطع 
صلتــي مبصر، فقد عملت مديراً ملكتب 
مجموعة «الصحفيون املتحدون» التي 
أسســها الصديــق العزيز عمــاد الدين 
أديب وضمت صحيفتي «العالم اليوم» 
و«نهضة مصر» ومجلتي «كل الناس» 
و«آدم» ومجموعة «جود نيوز»، ثم مديراً 
ملكتب مجلة «األهرام العربي» ومراسًال 
لـ «األهرام»، وأخيرا وحاليا مديراً ملكتب 
دار «أخبار اليوم» ونائبًا لرئيس حترير 

«األخبار». مشوار طويل مع «الغربة» 
بكل آالمها وأحالمها وأسفارها ومكاسبها 

و«أمراضها»!
في «الغربة» تنجح في حتقيق بعض 
أحالمــك «االقتصادية» التي «رمبا» لو 
بقيت في بلدك ما حتققت، أو ستتحقق 
في وقت أطول قليًال، وفي «الغربة» تدور 
األسئلة كالرحايا تطحن األفكار واأليام.

٭ ما ثمن الفزع املتواصل الذي تعيشه 
يوميا مع كل صوت رنني مكاملة دولية.. 
مســتعيذا باهللا أن تكون نذيراً بفقدان 

عزيز لن يعوض؟
٭ ومــا قيمة كل املاديــات أمام فقدانك 
حلبيب وأنت في الطرف اآلخر من العالم، 
تبعد مسيرة نصف يوم بالطائرة عن 
قاهرة املعز، وال متلك فرصة إلقاء النظرة 
األخيرة عليه أو طلب السماح والعفو 

منه؟
املصريون فــي الغربة أنواع: األول 
«محدد املدة يقضي ســنواتها بســرعة 
ويعود ملصر، والثاني: خرج من مصر 
مجروحــًا وقرر أال يعود أبداً، والثالث: 
حبــاه اهللا القدرة على التأقلم فاغترب 
واستقر سعيداً في بلد جديد، أما الرابع: 
فتتعذب روحه في غربته كل يوم وإن 
شاء اهللا أن يستمر فيها ثلث قرن ولكن 
يعيش بأمل أن يأتي اليوم الذي يحمل 
فيه عصاه ويعود إلى استنشاق عبق 
حواري احلسني والغورية والدرب األحمر 
و«حتــت الربع» واخلرنفــش والقلعة 

والسيدة زينب..
أستودعكم من ال تضيع عنده الودائع 
وأســتأذنكم فــي التوقــف عــن كتابة 

«طيب!!!» حتى يشاء اهللا..
وحفظ اهللا مصر وأهلها من كل سوء.

السيسي: ندعم «املجلس الرئاسي» حلّل أزمة اليمن
القاهرة - خديجة حمودة

أكــد الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي، دعم مصر لوحدة 
واستقرار اليمن ملا ميثله من 
أهمية ملصر والعالم العربي، 
مشــددا على أن مصــر تدعم 
الرئاســي  القيــادة  مجلــس 
باجلمهورية اليمنية في جهوده 
للتوصــل إلــى حل سياســي 

لألزمة اليمنية.
كما أكد الرئيس السيسي، 
في مؤمتر صحافي مشــترك 
عقده مع رئيس مجلس القيادة 
اليمنــي د.رشــاد  الرئاســي 
العليمي امس عقب مباحثاتهما 
بقصــر االحتادية، دعم مصر 
جلهــود التوصــل إلــى حــل 
سياسي عادل لألزمة اليمنية 
الســالم واالستقرار  لتعزيز 
وإنهاء معاناة الشعب اليمني 

الشقيق.
وقال الرئيس السيسي إنه 
حــرص خالل املباحثات على 
التأكيد على موقف مصر الثابت 
جتاه العالقات الراســخة مع 
اليمن ودعم الشرعية ووحدة 
اليمن وسالمة أراضيه ودعم 
مصــر الكامل لكافــة اجلهود 
الهادفة لتحقيق الســالم في 

اليمن.
الرئيس السيسي  ورحب 
بالدكتور رشاد العليمي والوفد 
املرافق له في زيارتهم الرسمية 
األولــى لوطنهم الثاني مصر 
عقب توليهم رئاســة مجلس 
القيادة الرئاسي باجلمهورية 
اليمنيــة، متمنيا له وملجلس 
القيــادة التوفيق فــي مهتهم 
اجلديدة، معربا عن دعم مصر 

اليمنيــة، كمــا أكــدت علــى 
دعمنا الكامل، لوحدة الدولة 
اليمنية واســتقاللها وسالمة 
أراضيهــا ورؤيتنــا ملا ميثله 
أمن واستقرار اليمن من أهمية 
قصوى ملصر، وللعالم العربي 

بأسره».
وشــدد الرئيس على دعم 
مصــر، لكل اجلهــود الهادفة 
إلى حتقيق السالم في اليمن 
وفقا ملرجعيات احلوار الوطني 
اليمنــي، واملبادرة اخلليجية 
وآلياتهــا التنفيذية، ونتائج 
اليمنية األخيرة  املشــاورات 
في «الرياض»، برعاية مجلس 
التعاون اخلليجي، وقرارات 

مجلس األمن ذات الصلة.
وجدد الرئيس التأكيد على 
ترحيب مصــر، بإعالن األمم 
املتحدة في الثاني من يونيو 

التخفيف من معاناة الشعب 
اليمني الشــقيق، ودعم كافة 
اجلهود التي تصب لصاحله.

وأضاف الرئيس أنه أعرب 
خالل املباحثات، مع شــقيقه 
الرئيس «رشاد العليمي»، عن 
أن مصر لن تدخر وسعا، في 
مساعدة اليمن الشقيق وأنها 
حريصة على تقدمي أوجه الدعم 
اليمنيني،  املختلفة لألشــقاء 
خاصــة فــي مجــال تدريــب 
الكــوادر البشــرية، وتقــدمي 
املساعدات الطبية والغذائية.
وأوضــح أن املباحثــات 
تناولــت أيضا، أهمية تعزيز 
أوجه التعاون بني البلدين في 
مختلف املجاالت، خاصة في 
مجال تطوير البنية التحتية، 
ومشــروعات الطاقة، وآليات 

تفعيل ذلك.
وقال الرئيس: «لقد اتفقنا 
خالل النقاشــات كذلك، على 
ضرورة تضافر كافة اجلهود 
وتكثيــف العمــل املشــترك، 
حلماية أمــن وحرية املالحة 
البحر األحمــر، ومضيق  في 
باب املندب، واخلليج العربي 
وارتباط تلك املسألة احليوية، 
باألمن واالستقرار اإلقليميني 

والدوليني».
املباحثــات  أن  وأضــاف 
تناولــت أيضا، خطورة أزمة 
النفطي وما  خزان «صافــر» 
يحمله مــن تهديدات متعددة 
األوجــه وضــرورة تضافــر 
اجلهــود الدوليــة حلــل تلك 
األزمة في أســرع وقت ممكن 
عبر توفيــر الدعم والتمويل 
الالزمني، للخطة األممية ذات 

الصلة.

٢٠٢٢، عن متديد اتفاق الهدنة 
في اليمــن وتقديرها جلهود 
احلكومة اليمنية الشــرعية، 
في احترام التزاماتها وفقا ملا 
نــص عليه االتفاق ودعواتها 
لــكل األطراف للتنفيذ الكامل 
لبنــود االتفاق، ملا ميثله ذلك 
من تطور إيجابي، ميكن البناء 
عليه، إلطالق عملية سياسية 

شاملة في اليمن.
وأشــار الرئيس السيسي 
إلى اســتجابة مصــر، لطلب 
احلكومــة الشــرعية اليمنية 
واألمم املتحدة، بتسيير رحالت 
طيران مباشــرة، بني مطاري 
«القاهــرة» و«صنعاء» حيث 
انطلقت أول رحلة منها بالفعل، 
في األول من الشهر اجلاري، 
الفتا إلى أن االستجابة املصرية 
جاءت تأكيــدا للحرص على 

أكد لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ترحيب مصر بإعالن األمم املتحدة عن متديد اتفاق الهدنة

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبال  د.رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باجلمهورية اليمنية

للمجلس في تلــك املهمة مبا 
حتمله من مهام جسيمة ملقاة 
علــى عاتقهم لتحقيق صالح 

الشعب اليمني الشقيق.
الرئيس السيســي،  وأكد 
دعــم مصــر جلهــود مجلس 
القيادة الرئاسي في اجلمهورية 
اليمنية في سبيل التوصل إلى 
حل سياسي، عادل ومستدام 
لألزمة اليمنية يضمن تعزيز 
الســالم واالســتقرار، وإنهاء 
معاناة الشعب اليمني الشقيق.
الرئيس السيســي:  وقال 
«أكدت خــالل املباحثات على 
موقف مصر الثابت، واملستند 
التاريخيــة  العالقــات  إلــى 
الراســخة واملتشــعبة، التي 
تربط بني الشــعبني املصري 
واليمني، بدعم مصر للشعب 
الشــقيق وللشرعية  اليمني 

الهند: قتيالن واعتقال عشرات 
احملتجني على اإلساءة للرسول ژ

ليبيا حتت الصدمة غداة معارك
عنيفة بني مؤيدي الدبيبة وباشاغا

طرابلس - وكاالت: بدا سكان العاصمة 
الليبيــة طرابلــس مصدومــني امس بعد 
اشتباكات عنيفة بني مجموعتني مسلحتني 
جرت ليال في مؤشــر إلى اســتمرار حالة 
الفوضــى املزمنة في ليبيــا. وأثارت هذه 
املواجهات موجة غضب على مواقع التواصل 
االجتماعي ضد هيمنة امليليشيات وهشاشة 
املؤسســات، وعبرت بعثــة األمم املتحدة 
للدعــم في ليبيا (مانول) امس عن «قلقها 
العميق» من معارك «بأسلحة ثقيلة» أدت 

إلى «تعريض حياة مدنيني للخطر».
وأسفرت هذه االشتباكات العنيفة بني 
مجموعتني مســلحتني مؤثرتني في غرب 
ليبيــا، عــن ســقوط قتلى من املســلحني 
وخســائر مادية كبير، وقال مســؤول في 

وزارة الداخليــة لفرانس برس طالبا عدم 
كشــف هويته إن «االشتباكات نشبت بني 
مجموعات مســلحة تابعة لقوة النواصي 

وجهاز حفظ االستقرار».
وأوضح أن املواجهات «اندلعت بسبب 
احتــكاك واحتجاز مســلحني من الطرفني 
بعدما نشرا في وقت سابق أفرادا وعربات 
مســلحة في محيط املنطقة». ويعد جهاز 
حفظ االستقرار مواليا لعبداحلميد الدبيبة 
رئيس احلكومة الليبية املؤقتة، بينما لواء 
النواصي مقرب من منافسه رئيس الوزراء 
فتحي باشاغا املعني من قبل مجلس النواب 
فــي طبرق شــرق ليبيا. وليــس هناك ما 
يشير إلى أن القتال مرتبط بشكل مباشر 

باملنافسة بني الرجلني.

عواصــم - وكاالت: واصلــت الســلطات 
الهندية حملتها ضد االحتجاجات التي ينظمها 
مسلمون هنود ردا على التصريحات املسيئة 
للنبي محمد ژ التي أدلى بها مسؤولون في 
احلــزب احلاكم بالهند، وأســفرت عن مقتل 

شخصني واعتقال العشرات.
وأعلنت الشرطة الهندية أمس، أن شرطة 
والية أوتار براديش اعتقلت ٢٣٠ شخصا بتهمة 
تنظيم ما وصفته بأعمال شغب أو املشاركة 
فيها. وقال براشــانت كومار املتحدث باسم 
شرطة الوالية للصحافيني أمس: «حتى اآلن، مت 
اعتقال ٢٣٠ شخصا.. الوضع حتت السيطرة. 
نتخــذ إجراءات صارمة ضد املســؤولني عن 
العنف». ووفقا له، فــإن أولئك الذين تثبت 
إدانتهم بارتكاب أعمال شــغب سيخضعون 
لقانون األمن القومي، الذي ينص على عقوبات 

صارمة ومصادرة املمتلكات.
وأطلقت الشرطة النار على احلشود التي 
خرجت بعد صالة اجلمعة في بلدة رانتشي 
شــرق الهند. وقال شرطي هندي طالبا عدم 
ذكر اســمه، إن «الشــرطة اضطــرت إلطالق 

النار لتفريــق املتظاهرين وأصيب بعضهم 
بالرصاص ما أدى إلى مقتل شخصني».

وعمــت تظاهــرات احتجاجيــة ضخمــة 
أنحاء الهند نيودلهي ومراد آباد وبراياغراج 
وساهارانبور ومدن أخرى ضد التصريحات 
املسيئة لرسول اهللا ژ وأم املؤمنني عائشة 

رضي اهللا عنها.
وأحرقت حشود خالل بعض االحتجاجات 
دمى للمتحدثة باســم حزب الشعب الهندي 
(بهاراتيا جاناتا) نوبور شارما ورئيس وحدة 
إعالم احلزب في العاصمة نافني كومار جندال، 
اللذين أثارت تصريحاتهما موجة من اإلدانات 
في الداخل الهندي والعالم العربي واإلسالمي. 
وعززت الشرطة اإلجراءات األمنية في كانبور 
ولكناو وفيروز آباد. وقررت ســلطات إقليم 
احتاد جامو وكشمير قطع اإلنترنت في عدد من 
املدن، وفرض حظر جتوال في بعض املناطق.

وأطلقت شرطة والية أوتار براديش الغاز 
املســيل للدمــوع لتفريق جتمــع واحد على 
األقل، بعد أن شــهدت هذه الوالية الشمالية 

تظاهرات عدة.

(أ.ف.پ) طالب جامعة دلهي يحتجون على اإلساءة لإلسالم 

فرنسا تصوت في انتخابات تشريعية حاسمة ملاكرون اليوم
باريسـ  أ.ف.پ: يسود الترقب في فرنسا عشية 
الدورة األولى من انتخابات تشريعية ستحسم مصير 
الغالبيــة املطلقة التي يحظى بهــا الرئيس إميانويل 

ماكرون في اجلمعية الوطنية.
وعلى هذه األغلبية املطلقة أو النسبية سيتوقف 
مصير مشاريع اإلصالح اجلذرية التي يعتزم الرئيس 
الفرنســي بعد إعادة انتخابه في ٢٤ أبريل املاضي، 
القيام بها خالل واليته الثانية، والسيما فيما يتعلق 

باملعاشات التقاعدية.
ودعي الناخبون الفرنســيون البالغ عددهم ٤٨ 
مليونا إلى جتديــد كل مقاعد اجلمعية الوطنية، أي 
٥٧٧ نائبا في هذه االنتخابات التي تتم على دورتني، 

اليوم وفي ١٩ اجلاري.
وقد بدأ التصويت اعتبارا من امس في عدة مناطق 
فرنسية ما وراء البحار، خصوصا غوادلوب واملارتينيك.

وفي بولينيزيا الفرنسية والدوائر االحدى عشرة 
للفرنسيني املقيمني في اخلارج، جرت الدورة األولى 
بالفعل في الرابع واخلامس من يونيو اجلاري، وادت 
الى استبعاد مدو لرئيس الوزراء االشتراكي السابق 

مانويل فالس، حليف ماكرون.
وانتهت احلملة التي لم جتتذب كثيرا الفرنسيني 
منتصف امس االول وبذلك لم يعد يحق للمرشحني 
التحدث في وسائل اإلعالم أو التنقل، كما يحظر نشر 
استطالعات الرأي. وأشارت استطالعات رأي لنوايا 
التصويت إلى أن ائتالف «معا!» الذي يضم ماكرون 
وحلفاءه الوسطيني يواجه منافسة قوية من ائتالف 

أحزاب يسارية بقيادة جان لوك ميالنشون.
ويتوقع ان يحل حــزب اليمني املتطرف بزعامة 
مارين لوبن في املركــز الثالث، متقدما بفارق كبير 
عن اليمني التقليدي الذي من احملتمل ان يفقد مكانته 

كأول تكتل معارض في اجلمعية.
وبالنسبة للتوقعات بشأن املقاعد في الدورة الثانية، 
رجحت اســتطالعات الرأي تقدما ملاكرون وحلفائه 
الذين يأتون في الطليعة لكن بدون حسم حصولهم 

على الغالبية املطلقة من ٢٨٩ نائبا.
لكن خطر االمتناع عــن التصويت يزداد: فمن 
املرجح أن تسجل الدورة األولى رقما قياسيا جديدا 
جلهة املقاطعة بنســبة تراوح بني ٥٢٪ و٥٦٪ (مقابل 
٥١٫٣٪ في ٢٠١٧) وفقا ملعهد إيبسوس سوبرا ستيريا.
ويتزعم ميالنشــون حتالف غير مسبوق يضم 
االشتراكيني والشــيوعيني واخلضر باالضافة إلى 
حزبه «فرنســا املتمردة»، وهو يطمح إلى احلصول 
على الغالبية خالل االنتخابات التشريعية ما سيمكنه 
من فرض تشارك السلطة مع ماكرون الذي سيعينه 

رئيسا للحكومة.

زيلينسكي يحّذر: مستقبل العالم يحدده القتال في أوكرانيا
عواصم ـ وكاالت: يبدو أن 
الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينســكي مصــر علــى أن 
أوكرانيا ستنتصر على روسيا 
في حربها املستمرة منذ نحو 
أربعــة أشــهر، فيما تســتعر 
املعارك شرق أوكرانيا. وحتاول 
القوات الروسية االستيالء على 
سيفيرودونيتسك في واحدة 
من أكثر املعارك دموية حتى 
اآلن ولم يحسم أي من اجلانبني 
هــذه املعركة رغم اســتمرار 
القتــال منذ أســابيع وحتول 

املدينة إلى أنقاض.
ودعت أوكرانيا الغرب إلى 
اإلســراع في تسليم األسلحة 
الثقيلة لتحويل مسار احلرب 
مع القوات الروسية التي تقول 
إنها متتلك ما ال يقل عن عشرة 
أمثال عدد قطع املدفعية التي 
بحــوزة القــوات األوكرانية. 
ومــع ذلك فقــد أثبت اجليش 
األوكراني أنه أكثر صمودا مما 
كان متوقعا في املراحل األولى 

من القتال.
وخــالل مشــاركته عبــر 
الفيديو في حوار شانغري-

ال، حــول الدفــاع واألمــن في 
منطقة آسيا واحمليط الهادئ 
في سنغافورة قال زيلينسكي: 
«ســننتصر بالتأكيد في هذه 
التي بدأتها روسيا...  احلرب 
القواعد احلاكمة في املستقبل 
لهذا العالم تتحدد في ساحات 

القتال في أوكرانيا».
وقال «إذا لم نتمكن بسبب 
احلصار الروسي من تصدير 
موادنا الغذائية، التي صارت 
األســواق العامليــة فــي أمس 
إليهــا، فســيواجه  احلاجــة 
العالم أزمة غذاء حادة وشديدة 

أوكرانيا تصدر حاليا مليوني 
طــن من احلبوب بواســطة 
السكك احلديد شهريا، لكن 
يبقــى ذلــك أقــل بكثير من 
الكميات التي تصدرها عادة.
الدفــاع  وأعــرب وزيــر 
التركــي خلوصــي أكار عن 
تفــاؤل بــالده بشــأن املمر 
البحــري لتوريــد احلبوب 
األوكرانيــة. ونقلــت وكالة 
(إخــالص) التركية عن اكار 
قوله «نريد الشروع في هذا 
العمل في أسرع وقت ممكن إذ 
نتفاوض بنشاط مع روسيا 
وأوكرانيا حوله، ورغم وجود 
بعض التحفظات لديهما إال 
اننا نعمل على حلها ونحن 

متفائلون بهذا األمر».
وأعربت فرنسا من جهتها 
عن استعدادها لتقدمي املساعدة 
لرفع احلصار عن مرفأ أوديسا 
األوكراني بهدف إخراج احلبوب 

األمس «ســتتيح لنا االنتهاء 
مــن تقييمنــا بحلــول نهاية 
األسبوع»، مؤكدة أن السلطات 
األوكرانيــة «فعلــت الكثير» 
بهدف ترشح البالد لكن «مازال 
هناك الكثير لتفعله»، خصوصا 

على صعيد مكافحة الفساد.
حاكــم  قــال  ميدانيــا، 
منطقــة لوغانســك ســيرغي 
غايداي، إن القوات الروســية 
ســيطرت على معظم مناطق 
سيفيرودونيتســك بعد قتال 
مســتعر فــي املدينــة، لكــن 
أوكرانيا التزال تسيطر على 
مصنع أزوت الكيميائي الذي 

يحتمي به مئات املدنيني.
مزاعــم  غايــداي  ونفــى 
انفصاليني بأن ما بني ٣٠٠ الى 
٤٠٠ مقاتل أوكراني محاصرون 

هناك.
وقد توعدت روسيا بالرد 
على حشد حلف شمال األطلسي 
(ناتو) قــوات في پولندا، في 
حــني أعلنت كييڤ رصدها ٦ 
حامالت صواريخ كروز بحرية 
مــن نــوع «كاليبــر» جاهزة 
لالستخدام في البحر األسود.

فــي هــذه األثناء ســلمت 
روســيا أمــس أول جــوازات 
الســفر الروســية لسكان من 
مدينة خيرسون التي حتتلها 
الروســية جنــوب  القــوات 
أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكاالت 

األنباء الروسية.
وبحســب وكالــة تــاس 
الرسمية، تسلم ٢٣ من سكان 
املدينة جواز سفر روسيا خالل 
حفل أقيم وفق «إجراء مبسط» 
أتاحه مرسوم وقعه الرئيس 
الروســي فالدميير بوتني في 

نهاية مايو.

العالقة فيه.
وقــال مستشــار للرئيس 
الفرنســي إميانويل ماكرون 
أمس األول «نحن في تصرف 
االطراف لبلورة عملية تتيح 
الوصــول الى ميناء أوديســا 
بشــكل آمن، أي متكني السفن 
مــن العبور رغم وجود ألغام 

في البحر».
من جهتها، وعدت رئيسة 
املفوضية األوروبية أورسوال 
فــون دير اليني خــالل زيارة 
مفاجئــة لكييڤ أمــس بالرد 
خالل أســبوع بشــأن ترشح 
أوكرانيا لالنضمام إلى االحتاد 

األوروبي.
وقالــت فون دير اليني في 
مؤمتــر صحافــي قصير بعد 
محادثات مع الرئيس األوكراني 
«نريد دعم أوكرانيا في مسارها 

األوروبي».
وأضافــت أن مناقشــات 

أوروبا تعد كييڤ برّد خالل أسبوع على طلب ترشحها لالنضمام إلى االحتاد

(أ.ف.پ) متظاهرون يرفعون الفتة شكر ألملانيا لدعمها اوكرانيا في احلرب 

ومجاعة.. مجاعة في العديد من 
بلدان آسيا وأفريقيا».

وقالت األمم املتحدة أمس 
األول، إن ما يصل إلى ١٩ مليون 
شــخص إضافي في العالم قد 
يواجهون جوعا مزمنا خالل 
العام املقبل بســبب انخفاض 
القمــح واألغذيــة  صــادرات 

األخرى.
وكانت أوكرانيا رابع أكبر 
مصدر للذرة في العالم وعلى 
طريــق أن تصبــح املصــدر 
العاملــي الثالــث للقمــح قبل 
الغزو الروســي. لكن ماليني 
األطنــان من احلبــوب عالقة 
حاليا فــي املوانئ األوكرانية 

بسبب احلصار الروسي.
وتضغــط األمم املتحــدة 
وبعض الدول مــن أجل فتح 
ممر بحري يسمح باستئناف 

تصدير احلبوب األوكرانية.
ولفت زيلينسكي إلى أن 


