
دولیات 04

رشطة النمسا تحذر من 
هجوم يستهدف 

كنائس فیینا

الجیش الروسي يعلن 
يكیة  تدمري أسلحة أمر

في أوكرانیا

فرنسا.. النقابات تعلن 
يوما إضافیا من اإلرضابات

أخبار قصيرة

طـــــــة الــــنــــمــــســــاويــــة مــن  حــــــــــذرت الـــــــرش
احـــــتـــــمـــــال وقـــــــــــوع "هـــــــجـــــــوم بــــــدوافــــــع 
ي فــيــيــنــا، 

ــائـــس �ف ــنـ ارهــــابــــيــــة" عــــى الـــكـ
ة إىل معلومات لم تكشف عنها  مش�ي
ي البالد. 

تلقتها أجهزة االستخبارات �ف
ي فيينا تدوينة عى 

طة �ف ت الرش ونــرش
ــهـــا شـــــــددت األمـــــــن أمــــام  ــأنـ " بـ "تــــــويــــــ�ت
مــبــان مــعــيــنــة، مـــن ضــمــنــهــا الــكــنــائــس، 
ي العاصمة 

وزادت من تواجد أفرادها �ف
النمساوية"، مضيفة: "هناك تهديد 
غ�ي محدد باالعتداء عى الكنائس". 
وقالت: "إذا كان هناك خطر ملموس 
ي مـــوقـــع مـــحـــدد، فــإن 

عـــى الـــســـكـــان �ف
طــــة فيينا ســتــحــذر عـــى الـــفـــور من  �ش

خالل كافة القنوات المتاحة".

ــــاع الــــروســــيــــة عــن  ــــدفـ أعـــلـــنـــت وزارة الـ
تدم�ي مدافع هاوتزر وأنظمة مدفعية 
أمــريــكــيــة الــصــنــع إضـــافـــة إىل إســقــاط 
 ."8- مــروحــيــة أوكــرانــيــة مــن طـــراز "مي
جــــاء ذلــــك ضــمــن تــقــريــر وزارة الــدفــاع 
لـــســـ�ي الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة 
الخاصة بأوكرانيا، حيث تابع التقرير 
ان المدفعية من مجموعة  بإصابة نــ�ي
الــــــــقــــــــوات "الـــــغـــــربـــــيـــــة" مـــــركـــــز تــجــمــع 
األفــراد والمعدات العسكرية للقوات 
ي مناطق قرى 

المسلحة األوكــرانــيــة �ف
غريانوفكا وستيبوفايا ونوفوسيلوفا 
ــــوف عــى  ــاركــ ــ ــا بــمــنــطــقــة خــ ــكـ ــيـــمـــوفـ وتـ
محور كوباينسك. وتابع تقرير الوزارة 
بأنه تم تصفية ما يصل إىل 70 جندي 
، وتــــدمــــ�ي مـــدرعـــة قــتــالــيــة و3  ي

أوكــــــــــرا�ف
ف ومدفعية  ة وسيارت�ي شاحنات صغ�ي
ذاتـــيـــة الـــدفـــع مـــن طـــــراز "غـــفـــوزديـــكـــا" 
ومدافع هاوتزر D-20، وأخرى ذاتية 
الدفع من طراز Krab بولندية الصنع.

ي فرنسا، األربــعــاء، 
أعلنت النقابات �ف

ي جميع 
ابات �ف ي من اإل�ف

عن يوم إضا�ف
ي 

الــقــطــاعــات، إضــافــة إىل مــظــاهــرات �ف
ــبــــالد. وفــيــمــا تشهد  بـــاريـــس وعـــمـــوم الــ
قـــطـــاعـــات الـــنـــقـــل والـــطـــاقـــة والــتــعــلــيــم 
ابـــات جزئية، أعلن عمال النظافة  إ�ف
ي 

ــــوع إضــــــــا�ف ــبـ ــ ابــــــهــــــم ألسـ ــلــــة إ�ف مــــواصــ
بــيــنــمــا طـــالـــب وزيـــــر الــداخــلــيــة رئيسة 
بــلــديــة بـــاريـــس االســـتـــدعـــاء اإلجـــبـــاري 
ي وقــت تغرق فيه العاصمة 

للعمال �ف
ي آالف األطنان من القمامة. 

باريس �ف
هـــــذا وتــنــطــلــق الـــمـــظـــاهـــرات بــحــدود 
الساعة 14:00 بتوقيت باريس من 
انــفــالــيــد إىل ســاحــة إيطاليا.  ف مــيــدان لــ�ي
أمـــا سياسيا فتجتمع لجنتا مجلسي 
ي مــحــاولــة 

الـــنـــواب والـــشـــيـــوخ الـــيـــوم �ف
ي لقانون التقاعد.

لصياغة نص تواف�ت

حركة طالبان والصعوبات 
وســـــــيـــــــطـــــــرت حـــــــركـــــــة طـــــــالـــــــبـــــــان عـــى 
ي أفـــغـــانـــســـتـــان، مــنــتــصــف 

الــســلــطــة �ف
ــنـــت  ــلـ آب/أغـــــســـــطـــــس 2021؛ وأعـ
الحـــقـــا، عـــن تــشــكــيــل حــكــومــة مــؤقــتــة 
إلدارة البالد. وجــاء ذلــك، بعد تفكك 
الحكومة السابقة الــمــوالــيــة للرئيس 
، الــذي غــادر الــبــالد قبيل  ي ف غـــيف أ�ش
وصـــــول مـــقـــاتـــىي الـــحـــركـــة إىل كـــابـــول، 
ف  مــن دون مــقــاومــة تــذكــر. ولـــم تــعــ�ت
ي شكلتها  دول الــعــالــم بالحكومة الــــيت
طة وفاءها  طالبان، حيت اآلن؛ مش�ت
ي مــقــدمــتــهــا ضــمــان 

وط، �ف بـــعـــدة �ش
ام حــــقــــوق الــــمــــرأة  الــــحــــريــــات واحــــــــــــ�ت
ي 

ــبـــح األرا�ف ــــات، وأال تـــصـ ــيــ ــ ــلــ ــ واألقــ
األفـــغـــانـــيـــة نــقــطــة انــــطــــالق لــأعــمــال 
اع  ف اإلرهــابــيــة. وتــســى الــحــركــة إىل انـــ�ت
اف دوىلي بحكمها ألفغانستان،  اعـــ�ت
ــام الــعــالــم؛ من  ف صــورتــهــا أمــ وتــحــســ�ي
وري لمواجهة  أجل استعادة دعم �ف

تحديات اقتصادية خانقة.

ي 
االســــــــتــــــــجــــــــابــــــــة اإلنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة �ف

أفغانستان
ــــلـــــقـــــت مـــفـــوضـــيـــة  مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، أطـ
األمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة الـــســـامـــيـــة لـــشـــؤون 
ــتـــمـــويـــل   لـ

ً
ف نــــــــــــداًء جـــــــديـــــــدا الــــــالجــــــئــــــ�ي

ف  ف األفـــغـــانـــيـــ�ي ــاعـــدات لـــالجـــئـــ�ي الـــمـــسـ
والـــــــــــــدول الــــمــــضــــيــــفــــة لـــــهـــــم، إضــــافــــة 
ي 

ــــا�ف ــغـ ــ إىل مــــســــاعــــدة 8.2 مـــلـــيـــون أفـ
ــــاورة بــمــبــلــغ  ــــجــ ــأوا إىل 5 دول مــ ــ ــــجـ لـ
613 مليون دوالر. كما قامت األمم 
الـــمـــتـــحـــدة بــــإطــــالق خـــطـــة مــنــفــصــلــة 
لــالســتــجــابــة لــالحــتــيــاجــات اإلنــســانــيــة 
ي أفــغــانــســتــان قــيــمــتــهــا 4.62 مــلــيــار 

�ف
كي لمساعدة 28.3 مليون  دوالر أم�ي
ــنــــســــاء  ــنــــهــــم مــــــن الــ ي 70% مــ

أفــــــــغــــــــا�ف
واألطــــفــــال خــــالل الـــعـــام الـــجـــاري أي 
ة إىل أن  حــــواىلي ثــلــث الــســكــان، مــشــ�ي
ي يعيش واحـــدة من 

الشعب األفــغــا�ف
ي 

أكــــ�ب وأخـــطـــر األزمـــــات اإلنــســانــيــة �ف
العالم، ويتطلع إىل المجتمع الدوىلي 
لــلــحــصــول عـــى الـــدعـــم لــــدرء انــتــشــار 

الجوع والمرض وسوء التغذية.

ــــة بــلــخ شــمــاىلي  بــعــد مــقــتــل حـــاكـــم واليـ
ــــراء  ــــل، جـ ــــزمـ ــتــــان، داوود مـ أفــــغــــانــــســ
ي 

تــفــجــ�ي انــتــحــاري الــخــمــيــس الـــمـــا�ف
ي  أعــــلــــن تـــنـــظـــيـــم "داعـــــــــــش" اإلرهـــــــــــا�ب
مسؤوليته عــنــه، تــزايــدت المخاوف 
ي أفغانستان 

حيال أنشطة التنظيم �ف
ومــا تشكله مــن تهديد لــأمــن، حيث 
أبــــدى مــحــلــلــون تــخــوفــهــم مـــن تــفــاقــم 
ي 

ي �ف ــــة عـــــــدم االســـــتـــــقـــــرار األمــــــــــــيف ــالـ ــ حـ
البالد.

ي 
ــــا�ف ــغـ ــ ــيــــاسي األفـ وقــــــال الـــمـــحـــلـــل الــــســ

طــــــــارق فـــــــرهـــــــادي، إن "مــــقــــتــــل أحــــد 
ي الــهــجــوم نبأ ال 

قـــادة حــركــة طــالــبــان �ف
يبعث عى االطمئنان، ألن مثل تلك 
الــهــجــمــات تـــشـــ�ي إىل أن أفــغــانــســتــان 
تــــد عــــى حــــالــــة عـــــدم االســـتـــقـــرار  ســــ�ت

مجدًدا".
ــــادي أن "هــــجــــوم بــلــخ  ــــرهـ وأوضــــــــح فـ
حدث فارق ألن حاكم الوالية حارب 
ــة نــنــغــرهــار،  ي واليــ

ي �ف داعــــش االرهـــــــا�ب
وقـــد انــتــقــم الــتــنــظــيــم مــنــه، وهــــذا أمــر 

يبعث عى القلق".
وأضـــــــــــــاف "يــــــجــــــب وضـــــــــع دســــــتــــــور، 
ويــــجــــب أن تــــكــــون حـــكـــومـــة طـــالـــبـــان 
شـــــامـــــلـــــة لــــجــــمــــيــــع األطــــــــــيــــــــــاف، وأن 
ــــذا  ، ولـ اف الــــــــــــدوىلي تـــكـــتـــســـب االعــــــــــــ�ت

ف عليها فتح مدارس الفتيات". يتع�ي

ي امريكا تمّول داعش االرها�ب
وبـــــــــــدوره، أكــــــد الـــمـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري 
شفيق زمـــان، أن الــواليــات المتحدة 
كــــــــانــــــــت تــــــــمــــــــول تـــــنـــــظـــــيـــــم "داعـــــــــــــش 
ي  خــــراســــان" )فــــــرع تــنــظــيــم داعــــــش اإلرهــــــــا�ب
ــــة ظـــهـــوره  ــــدايـ ــــان(، مـــنـــذ بـ ــتـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ــغـ ــ ي أفـ

�ف
ي البالد.

ونشاطه �ف
وقــــال زمــــان إن "الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
مولت إمداداتهم وأنشطتهم، وتل�ت 
عــدد من قــيــادات "داعــش خراسان" 
ي الــــــــدعــــــــم مــــــــن الــــــــواليــــــــات  االرهــــــــــــــــــــــا�ب
ــــاىلي  ــــحـ ي الـــــوقـــــت الـ

الـــــمـــــتـــــحـــــدة... و�ف
ي 

يـــجـــري تـــدريـــب عـــنـــا� الــتــنــظــيــم �ف

ي 
بــاكــســتــان، وقــــد كــثــفــوا وجـــودهـــم �ف

تل 
ُ
يف )عاصمة والية بلخ(". وق مزار �ش

ــاكــــم واليـــــــة بـــلـــخ األفــــغــــانــــيــــة داوود  حــ
ي 9 آذار/ مــــارس الـــجـــاري، 

مـــزمـــل، �ف
إثــــر انـــفـــجـــار اســـتـــهـــدف مـــقـــره. وذكـــر 
طــــــــة واليــــــــة بـــلـــخ،  الــــنــــاطــــق بــــاســــم �ش
آصـــــف وزيــــــــري، أن االنـــفـــجـــار وقــــع، 

أثناء اجتماع بمقر الحاكم.
كـــمـــا نــقــلــت صــحــيــفــة "طــــلــــوع نـــيـــوز" 
ــــة، أن  ــــواليـ طــــــة الـ األفـــغـــانـــيـــة، عــــن �ش
انتحارًيا فّجر حزاًما ناسًفا، بينما كان 

ي لمقر حاكم الوالية.
ي الطابق الثا�ف

�ف

التحديات األمنية
وتــــســــلــــط هــــــــذه الــــهــــجــــمــــات الــــضــــوء 
ي تواجه  عــى التحديات األمنية، الـــيت
ي شكلتها حركة طالبان  الحكومة الــيت
ــنـــظـــمـــة تـــخـــضـــع لـــعـــقـــوبـــات أمـــمـــيـــة بــســبــب  )مـ

( إلدارة شؤون البالد. ي النشاط اإلرها�ب
ي  ويــــشــــن تــنــظــيــم "داعـــــــــش" اإلرهـــــــــا�ب
ي عـــــــدة أنــــحــــاء 

ــمــــات مــــتــــكــــررة �ف هــــجــ
ي الــعــاصــمــة 

بـــأفـــغـــانـــســـتـــان، خـــاصـــة �ف
ــيــــس هـــيـــئـــة األركـــــــان  كـــــابـــــول. وكـــــــان رئــ
كــة لـــ"مــنــظــمــة مــعــاهــدة األمــن  الــمــشــ�ت
"، الــــفــــريــــق أول أنـــــاتـــــوىلي  الــــــجــــــمــــــاعي

سيدوروف، حذر من أن أك�ث من 20 
ألــف عنرص مــن مختلف المنظمات 
اإلرهـــــابـــــيـــــة، مــــــوجــــــودون حـــالـــيـــا عــى 

ي أفغانستان.
أرا�ف

ي 14 شـــبـــاط/ 
وقـــــال ســـــيـــــدوروف، �ف

ــائــــت، "20 ألـــــف مــقــاتــل  ــفــ ايـــــر الــ فـــــ�ب
مـــن مــخــتــلــف الــمــنــظــمــات اإلرهـــابـــيـــة 
ي أفغانستان، الكتلة األك�ب 

يعملون �ف
بينهم نحو 6500 شخص من تنظيم 
ــيــــم داعـــــــش  ــنــــظــ واليـــــــــة خــــــراســــــان )فـــــــــــرع تــ
(، وكــــذلــــك تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة  ي االرهـــــــــــــــا�ب

ها". ، وغ�ي ي اإلرها�ب

ارتفعت حصيلة من قضوا بحادثة 
ــالــــة  ــبــ غـــــــــــرق مـــــــركـــــــب مـــــهـــــاجـــــريـــــن قــ
ي طريقه 

ســواحــل مدغشقر -كـــان �ف
ي 

ــــوت الـــفـــرنـــســـيـــة �ف ــايـ ــ ــــرة مـ ــزيـ ــ إىل جـ
المحيط الهندي- إىل 34 شخصا، 
كــمــا ارتــفــعــت حصيلة حـــادثـــة غــرق 
عــــبــــارة بـــســـواحـــل الــــغــــابــــون إىل 21 
ي 

حـــالـــة وفـــــــاة. وكــــانــــت الــســلــطــات �ف
ي وقت سابق 

مدغشقر قد قدمت �ف
حــصــيــلــة أوىل بـــمـــرصع 22 مــهــاجــرا 
، قــبــل أن تعلن  ي

ليلة األحــــد الـــمـــا�ف
ــفــــاع عــــدد غـــــر�ت الـــمـــركـــب الـــذي  ارتــ
كــــان يــقــل نــحــو 60 مــهــاجــرا إىل 34 
قبالة الــســواحــل الشمالية للجزيرة 

ى. الك�ب
ئ والبحار  وأوضح مدير هيئة المرا�ف
واألنهار جان إدمون راندريانانتيناينا 
ي انتشلتها السلطات،  أن الجثث اليت
الثالثاء، وبينها ثالث تعود ألطفال 

ي حالة متقدمة من التحلل".
"�ف

وصـــــــــــــــــــدرت مـــــــذكـــــــرتـــــــا بــــــحــــــث عـــن 
ف مــن مدغشقر هما  ف اثــنــ�ي مــواطــَنــ�ي
ــا،  ــامــ رجــــــــل وامـــــــــــــرأة يـــبـــلـــغـــان 47 عــ
متهمان بتهريب المهاجرين الذين 

ف هذا المركب. كانوا عى م�ت
ويستخدم المهربون قـــوارب صيد 
ة مــزودة بمحركات، وتسجل  صغ�ي
حــوادث غــرق بانتظام عى المسار 
الــبــحــري الـــذي يــربــط جـــزر القمر أو 

مدغشقر بجزيرة مايوت.
ــثــــ�ي مـــــن الـــمـــهـــاجـــريـــن  ــكــ ــاول الــ ــ ــــحــ ويــ
األفــارقــة ومهاجرين من جــزر القمر 
كل عــام الوصول بشكل غــ�ي نظامي 
ــــل الـــــــــذي يــــعــــد نــصــف  ــيـ ــ ــبـ ــ إىل األرخـ
ســكــانــه مـــن األجـــانـــب. وتــقــع جــزيــرة 
أنــــجــــوان الــتــابــعــة لـــجـــزر الــقــمــر عى 
ا فــقــط مـــن جــزيــرة  بــعــد 70 كــيــلــومــ�ت

مايوت.

غرق عبارة بسواحل الغابون
ــنـــت الــنــيــابــة  ــلـ مــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أعـ
ي الـــــغـــــابـــــون الـــــثـــــالثـــــاء أن 

الــــعــــامــــة �ف
ة  حصيلة حــادث غــرق عبارة صغ�ي
فــيــل  قــبــالــة ســـواحـــل الــعــاصــمــة لــيــ�ب
ارتفعت إىل 21 قتيال، بعد انتشال 
ف تتواصل  ي حـــ�ي

15 جثة إضــافــيــة �ف
عمليات البحث عن 16 مفقودا.

نـــــقـــــذ 124 مـــــن أصـــــــل 161 
ُ
وقـــــــد أ

ف ركــــاب وأفـــــراد الــطــاقــم،  شخصا بــــ�ي
ف ســـفـــيـــنـــة "إيـــــســـــ�ت  كـــــانـــــوا عـــــى مـــــــــ�ت
ي غرقت ليل الخميس  اكــل" الـــيت مــ�ي
ي قــــرب الــســاحــل، 

الــجــمــعــة الــــمــــا�ف
وفق ما أفادت فرق اإلنقاذ.

ي تنقل ركابا  وكانت هذه السفينة اليت
فيل وميناء  ف لي�ب ي رحلة ب�ي

وبضائع �ف
. بورت جنتيل النفطي

وقـــال الــمــدعي الــعــام أنــدريــه باتريك 
ــثــــة إضـــافـــيـــة  روبــــــــونــــــــات إن 15 جــ
ي 

ــانـــــت �ف ــ ــــن الــــمــــيــــاه كـ "انــــُتــــشــــلــــت مــ
الــســفــيــنــة، وبـــفـــضـــل تــدخــل 

، تم إخراجها،  ف غواص�ي
ــــم  ــهـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وكـــــــــــــــــــــــان جـ
ات  يــــــــــرتــــــــــدون ســــــــــــ�ت

نجاة".
ـــــــــتـــــــــحـــــــــت 

ُ
وقـــــــــــــــــــــــــــد ف

ــالــــحــــادث  ــيـــقـــات بــ تـــحـــقـ
ف  وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة االثــــنــــ�ي

ف  ف إداريــــــ�ي تعليق مــهــام 4 مـــســـؤولـــ�ي
ف تحدثت  ي حــ�ي

، �ف بشكل احتياطي
ــــن وضــــع  ــا عــ ــ ــــضـ ــابــــة الــــعــــامــــة أيـ ــيــ ــنــ الــ
أشـــخـــاص قــيــد الــتــحــقــيــق وتــوقــيــف 

آخرين.

ــيــــس الـــوفـــد  ــاهـــضـــة الـــتـــطـــبـــيـــع انــــتــــخــــاب رئــ ــنـ ــنـــكـــرت حـــمـــلـــة الـــمـــقـــاطـــعـــة ومـ ــتـ اسـ
ي دانـــون لعضوية لجنة مناهضة اإلرهــــاب التابعة 

ي للكنيست دا�ف
الــصــهــيــو�ف

.)IPU( ي الدوىلي
لما�ف لالتحاد ال�ب

شــح لممثل عــن كيان  ي بــيــان وصــل مــعــا أن "الــســمــاح بــالــ�ت
ت الحملة �ف واعــتــ�ب

ي عنرصي هي خطوة خارجة عن كل األطر والقيم األخالقية واإلنسانية،  إرها�ب
ي يرتكبها االحــتــالل اإل�ائــيــىي  ف بها حجم الــجــرائــم واالنــتــهــاكــات الـــيت متجاهل�ي

ي الفلسطينية".
ي األرا�ف

 �ف
ً
يوميا

اجع عن هذه الخطوة، وطرد االحتالل  لمان الدوىلي بال�ت وطالبت الحملة ال�ب
ء باالنتهاكات العنرصية، متجاهل كل  من عضويته، لما له من سجل أسود مىي

ف واألعراف الدولية. القوان�ي
ي لجنة مكافحة 

ي رفضه انتخاب إ�ائيل �ف ي الفلسطييف وأعلن المجلس الوطيف
ي بيان أن انتخاب 

. واعــتــ�ب المجلس �ف لــمــان الـــدوىلي اإلرهـــاب إحــدى لجان الــ�ب
إ�ائـــيـــل "تــشــجــيــع ومـــكـــافـــأة لـــدولـــة احـــتـــالل تـــمـــارس اإلرهــــــاب الــمــنــظــم بحق 
لمان  ف العنرصية تم اعتمادها من ال�ب ، وأن جميع القوان�ي ي الشعب الفلسطييف

اإل�ائيىي )الكنيست(.
ي دانــــون األحـــد الــمــنــرصم انــتــخــابــه لــعــضــويــة لجنة 

وأعــلــن عــضــو الكنيست دا�ف
ي الـــــدوىلي )IPU(. وأعـــــرب دانـــون 

لـــمـــا�ف مــكــافــحــة اإلرهـــــاب الــتــابــعــة لــالتــحــاد الـــ�ب
ي الدفاع عن 

ية العامة عن فخره بالمشاركة �ف ت اإلذاعــة الع�ب بحسب ما نــرش
ــعــــاون السياسة األمنية إل�ائيل عى الساحة الدولية، والعمل لصالح  ــتــ الــ

ف دول العالم. وجاء االنتخاب عى هامش اجتماع  ب�ي
ي الدوىلي 

لما�ف الجمعية العامة الـ 146 لالتحاد ال�ب
ي البحرين الذي يستمر حيت 15 مارس الجاري 

�ف
ــايـــش الـــســـلـــ�ي  ــتـــعـ لـــبـــحـــث مــــوضــــوع "تـــعـــزيـــز الـ

والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب".

تزايد وترية هجمات داعش في أفغانستان 

حركة المقاطعة تدين إنتخاب 
دانون لعضوية لجنة 

مناهضة اإلرهاب

ق  ع العرشات في حادثتي غر مرص
بمدغشقر والغابون

فيما يعزز مخاوف انزالق البالد للفوضى مجددا..

يحاول الكثري من 
ين األفارقة  المهاجر

ين من  ومهاجر
جزر القمر كل عام 

الوصول بشكل غري 
نظامي إلى أرخبيل 

أنجوان الذي يعد 
نصف سكانه من 

األجانب

هجوم بلخ حدث 
فارق ألن حاكم 

الوالية حارب داعش 
االرهابي في والية 

ننغرهار، وقد انتقم 
التنظيم منه
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