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باريس / وكاالت
جلسة  أمس  الفرنيس  الربملان  شهد 
االشرتاكية  للغالبية  بالنسبة  صاخبة 
اليمني  دعوات  تتصاعد  فيما  الحاكمة 
واليمني املتطرف الذي يحتل موقع قوة، 
يستخلص  كي  هوالند  فرنسوا  للرئيس 
السلطة  تطال  التي  ــة  األزم من  العرب 

التنفيذية.
الديمقراطي  االتحاد  رئيس  ولخص 
الفرنيس للعمل (سيه اف ديه تيه) لوران 
بريجيه الوضع بقوله مؤخرا "يضاف إىل 
مناخ  واالجتماعية  االقتصادية  األزمة 
اجتماعيا"،  يأسا  يولد  بغيض  سيايس 
يف  كبري  حد  إىل  سائد  مــزاج  إىل  مشريا 

فرنسا.
لوضع  يواجهه  الذي  الضغط  وأمام 
حد لهذا التطور السلبي اكتفى الرئيس 
بني  ومن  استقالة.  أي  برفض  الفرنيس 
اإلمكانيات املتاحة أمامه حل الجمعية 
الوطنية الذي سيكون بمثابة مجازفة، أو 
اإلعالن بأنه لن يرتشح يف 2017 وتشكيل 
اقــرتح  كما  وطنية"  ــدة  وح "حكومة 
السناتور االشرتاكي غايتان غورس عىل 

مدونته االثنني.
أعمالها  الوطنية  الجمعية  واستأنفت 
جلسة  تنظيم  مــن  أســبــوع  قبل  ــس  أم
من  بطلب  بالحكومة  الثقة  عىل  تصويت 

بان  علما  فالس.  مانويل  الــوزراء  رئيس 
االشرتاكيني يحظون بالغالبية يف الجمعية 
مرهونة  تبقى  وحدتهم  لكن  الوطنية 
الخط  يعارضون  نائبا  أربعني  بحوايل 
االشرتاكي الليربايل الذي ينتهجه الرئيس.

ويأتي بدء الدورة الربملانية الجديدة 
التجارة  وزيــر  إقالة  بعد  والتصويت 
يدفع  يكن  لم  الذي  الجديد  الخارجية 
رضائبه ويف وقت تتنامى فيه االنتقادات 
بسبب  هوالند  فرنسوا  إىل  املوجهة 
إدارته. حتى ان شعبيته وصلت إىل أدنى 
عرضت  الخاصة  وحياته  مستوياتها 
عىل املال يف كتاب انتقام أصدرته رشيكته 
السابقة فالريي تريرفيلر التي انفصلت 

عنه يف يناير املايض.
وعلت أصوات يف اليمني كما يف اليسار 
يف األيام األخرية للمطالبة باستقالة وزير 
الدولة للتجارة توماس تيفينو من مهامه 
كنائب. لكن األخري أعلن أمس انه يرتك 
الحزب االشرتاكي لكنه لن يستقيل من 

واليته النيابية.
واالستقالة املحتملة لتوماس تيفينو 
موقعه  إىل  العودة  يريد  انه  قال  الذي 
كنائب، من شأنها ان تزيد من هشاشة 
وضع الغالبية يف الجمعية الوطنية حيث 
تحظى الكتلة االشرتاكية ب290 صوتا، 

أي الغالبية املطلقة زائد صوت.

فضال عن ذلك لن يكون بإمكان الرئيس 
عىل  االعتماد  الشهر  ــر  أواخ الفرنيس 
ينتقل  ان  يتوقع  الذي  الشيوخ  مجلس 
مقاعده  نصف  تجديد  أثناء  اليمني  إىل 
يف 28 سبتمرب كما تشري كل استطالعات 
الرأي. ويف فرنسا تحظى الغرفة الثانية يف 
الربملان بصالحيات محدودة لكنها تملك 

القدرة عىل تعطيل عمل الحكومة.
ويف املعارضة اليمينية حيث يرد كالم 
عن احتمال عودة الرئيس السابق نيكوال 
قريب  وقت  يف  السياسة  إىل  ساركوزي 
هوالند  فرنسوا  صعوبات  تدفع  جــدا، 
الرئاسية  االنتخابات  إىل  املرشحني 

املقبلة يف 2017 إىل املزايدة.
السابق  الــوزراء  رئيس  أطلق  وهكذا 
الكامل  "التغيري  األحــد  فيون  فرنسوا 
يد  إطــالق  استقالة،  حــل،  للسياسة، 

الرئيس الختيار باب للخروج".
تخل  أي  الرئيس  رفض  يومني  وقبل 
عن منصبه، مؤكدا انه يعتزم البقاء فيه 

حتى انتهاء واليته من خمس سنوات.
اليمني  من  أيضا  الضغوط  وتأتي 
منذ  شعبيته  تتنامى  الــذي  املتطرف 
(البلدية  األخرية  االنتخابية  نجاحاته 
ويدعو  مايو)،  يف  واألوروبية  مارس  يف 
يؤكد  كما  الوطنية  الجمعية  حل  إىل 

استعداده للحكم.

فالس  مانويل  ــوزراء  ال رئيس  وأقــر 
بموقع القوة الذي يتمتع به حزب الجبهة 
بحديثه  لوبن،  مارين  بزعامة  الوطنية 
الحكم".  أبــواب  "عىل  حزب  عن  األحد 
وأثار ترصيحه االضطراب يف اليمني كما 
يف اليسار، وانتقد البعض "فزاعة" تخدم 

مصالح للسلطة.
وعرب فرنسوا بايرو زعيم حزب الحركة 
الديمقراطية (اليمني الوسط) عن أسفه 
صلب  يف  الوطنية  "الجبهة  حزب  لكون 
كثريين  "ان  وقــال  اليوم"،  التعليقات 
أمامه  السياسيني يقفون  املسؤولني  من 
كأرانب أمام أضواء السيارات وال يعرفون 

إىل أي جهة يذهبون".
أخري  استطالع  أشار  األوىل  وللمرة 
منافسة  جــرت  حــال  يف  انــه  إىل  للرأي 
بني هوالند ولوبن يف دورة ثانية لالقرتاع 

الرئايس سيفوز اليمني املتطرف.
كامباديليس  كريستوف  جان  وحذر 
من  حالة  بان  االشرتاكي  الحزب  رئيس 
"الفوىض" ستعم فرنسا ان تسلم حزب 
يتحدث  ولم  الحكم.  الوطنية  الجبهة 
الجبهة  وصــول  "فرضية"  عن  ســوى 
استخدام  لكن  السلطة  إىل  الوطنية 
هذه الكلمة يكشف هو أيضا عن املكانة 
الجديدة التي يحتلها اليمني املتطرف يف 

الخارطة السياسية الفرنسية.

جلسة صاخبة للربملان الفرنسي وهوالند مدعو للتحرك

واشنطن/ (رويرتز)  
ـــدون يف  ـــاع ـــس كــشــف م
الكونجرس األمريكي أمس األول 
الرئيس  إدارة  من  مسؤولني  أن 
لقاءات  سيعقدون  أوباما  باراك 
أعضاء  كل  مع  األســبــوع  هــذا 
الكونجرس بينما يعرض الرئيس 
موقفه بشأن مهاجمة متشددي 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
مجلس  يف  مساعد  وقـــال 
اإلدارة  يف  مسؤولني  إن  النواب 
مع  لقاء  سيعقدون  األمريكية 
البالغ  املجلس  أعضاء  جميع 
الخميس.  غٍد  يوم   435 عددهم 
مجلس  يف  مــســاعــدون  وأكـــد 
مماثلة  جلسة  أن  الشيوخ 

ستعقد مع جميع أعضاء املجلس املئة  اليوم .
ويلقي الرئيس أوباما كلمة لألمريكيني اليوم 
يعرض فيها خطته للتصدي للدولة اإلسالمية 
التي سيطرت عىل مساحات واسعة من العراق 
وسوريا يف حني يسعى لتجنب اثارة قلق عام من 

اتجاه البالد إىل حرب شاملة أخرى.
القاء كلمته مع  أوباما قبل يوم من  واجتمع 
أربعة من قيادات الكونجرس هم هاري ريد زعيم 

األغلبية يف مجلس الشيوخ 
وميتش مكونيل زعيم األقلية 
يف املجلس وجون بيرن رئيس 
ونانيس  ــواب  ــن ال مجلس 
يف  األقلية  زعيمة  بيلويس 

املجلس.
فاينستاين  ــان  دي وقالت 
املــخــابــرات  لجنة  رئــيــســة 
للصحفيني:  الشيوخ  بمجلس 
املخابرات  وكــالــة  مــديــر  إن 
ومدير  برينان  جون  املركزية 
جيمس  الوطنية  املخابرات 
أيضا  اللجنة  سيطلعان  كالبر 

عىل آخر التطورات.
القوات  لجنة  وأعلنت 
الشيوخ  بمجلس  املسلحة 
أمس األول أن وزير الدفاع تشاك هاجل والجرنال 
املشرتكة  األركــان  هيئة  رئيس  ديمبيس  مارتن 
سيدليان بشهادتيهما يوم 16 سبتمرب  بجلسة 
العراق  إزاء  السياسة األمريكية  تتناول  استماع 

وسوريا والخطر الذي تمثله الدولة اإلسالمية.
ومن املقرر أن يديل وزير الخارجية جون كريي 
بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 

النواب يف اليوم نفسه .

اليوم ..أوباما يعرض خطته أمام 
الكونجرس للتصدي للدولة اإلسالمية

ويل العهد الكويتيويل العهد الكويتي
الحوار  مخرجات  وترجمة 
الــوطــنــي وتــعــزيــز دعــائــم 
ومواجهة  واالستقرار  األمــن 

التحديات الراهنة.
ويل  ـ  األمــري  نائب  أكد  وقد 
العهد بدولة الكويت دعم بالده 
السياسية  وقيادته  لليمن 
عبدربه  الرئيس  باألخ  ممثلة 
منصور هادي إلنجاح العملية 
دعائم  وترسيخ  االنتقالية 
ــن واالســتــقــرار يف ربوع  األم

اليمن .
رئيس  نائب  أثنى  ــدوره  ب
دعم  عــىل  ــواب  ــن ال مجلس 
لليمن  املستمر  الــكــويــت 
ومساندتها لجهود األخ رئيس 
بناء  إىل  الرامية  الجمهورية 
الجديد  ــادي  ــح االت اليمن 
جماهري  تطلعات  يلبي  بما 
من  إنطالقا  اليمني  الشعب 
وآليتها  الخليجية  املبادرة 
ومخرجات  املزمنة  التنفيذية 
توافقت  التي  الوطني  الحوار 
عىل  ــراف  األط جميع  عليها 

الساحة اليمنية.
حرض املقابلة رئيس مجلس 
األمة الكويتي باإلنابة مبارك 
بنية الخرينج والقائم بأعمال 
الكويت  لدى  اليمن  سفارة 

الدكتور محمد صالح الربي.

مصرع مصرع ١٠١٠ إرهابيني إرهابيني
املنطقة  قائد  ــام  وق ــذا  ه
الــلــواء  األوىل  العسكرية 
بزيارة  الحلييل  عبدالرحمن 
الجرحى من املقاتلني األبطال 
الذين تم نقلهم إىل املستشفى 
حالتهم  عىل  واطلع  للعالج، 
الصحية، مشيداً بما سطروه 
يف  رائــع  بطويل  موقف  مــن 
للعنارص  الشجاع  تصديهم 

اإلرهابية .
الجيش يتصدىالجيش يتصدى

األجهزة  أن  املصدر  وأكــد 
تمكنت  والعسكرية  األمنية 
العنارص  لتلك  التصدي  من 
مدرستي  مــن  وأخرجتها 
التي  وعبداللطيف  الوحدة 
فرت  حني  يف  فيهما،  تمركزت 
عن  الخارجة  املجاميع  تلك 
بعض  إىل  ودخلت  القانون 
خط  ــىل  ع املطلة  املــبــانــي 
محطة  رشق  شمال  األربعني 

حزيز.
باإلخوة  املــصــدر  وأهـــاب 
السماح  عـــدم  ــني  ــن ــواط امل
للعنارص الخارجة عن القانون 
بالدخول إىل املباني واملساكن 
ذات  يف  مؤكداً  بهم،  الخاصة 
األمنية  األجهزة  أن  الوقت 
والعسكرية ستقوم بالرد عىل 
عىل  حفاظا  النريان،  مصادر 
والسكينة  واالستقرار  األمن 

العامة للمواطنني .
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عواصم/ وكاالت
بالشأن  املهتمة  العالم  دول  مختلف  عربت 
العراقي عن ترحيبها بإعالن حكومة العبادي 
الجديدة، مؤكدة رغبتها يف العمل معه ملحاربة 
يف  أملها  عن  ومعّربة  اإلسالمية،  الدولة  تنظيم 
جميع  وتوحيد  داخلية،  إلصالحات  إنجازه 
طوائف البالد، من أجل عراق قوي موحد، وبناء 

مستقبل ينشده العراقيون جميًعا.
أوباما  بـــاراك  األمــريكــي  الرئيس  وتعهد 
بمواصلة التعاون الوثيق مع العراق عىل محاربة 
منح  عىل  العبادي  أوباما  وهنأ  داعش.  تنظيم 
بذات  وصفها  التي  لحكومته،  الثقة  الربملان 
التمثيل العريض.. وشدد عىل رضورة ”مواصلة 
البلدين العمل بشكل وثيق مع املجتمع الدويل 
للبناء عىل اإلجراءات األخرية من أجل مواجهة 

التهديد الذي يشكله تنظيم داعش“.
”بالعمل  التزامه  العبادي  اكد  جهته  من 
مع جميع الطوائف يف العراق وكذلك األطراف 
العراق عىل  اإلقليمية والدولية لتدعيم قدرات 
محاربة هذا العدو املشرتك“. وقال إن ”العراق 
عصابات  يف  متمثلة  امنية  تحديات  يواجه 
داعش اإلرهابية، وهو ما يتطلب التحرك برسعة 
املناطق  من  اإلجرامية  التنظيمات  هذه  لطرد 
التي احتلتها، وهذا يحتاج دعًما دولًيا للعراق“، 
كما نقل بيان صحايف ملكتبه اإلعالمي حصلت 

”إيالف“ عىل نسخة منه.
”اتخاذ  رضورة  عىل  والعبادي  اوباما  واتفق 
عىل  ملموسة  خطوات  الجديدة  الحكومة 
العراقي  الشعب  تطلعات  لتلبية  الرسعة  وجه 
مجلس  وصّوت  املرشوعة“.  مظامله  ومعالجة 
النواب العراقي بالغالبية عىل حكومة العبادي، 
بعد شهر واحد من تكليف الرئيس العراقي فؤاد 
معصوم له بتشكيلها، لكن التشكيلة الحكومية 
بسبب  والدفاع،  الداخلية  وزيــرا  عنها  غاب 
الخالفات والتنافس بني الكتل السياسية عىل 
العبادي  دعا  ما  حقيبتيهما،  عىل  الحصول 
إىل إطالق تطمينات ووعد بإنهاء هذه املسألة 
الربملان  اىل  خاللها  يقدم  واحد  اسبوع  خالل 

مرشحني لتوليهما.
األمريكي  الخارجية  وزير  اعترب  جهته  من 
جون كريي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة 
تنظيم  ضد  العراق  معركة  يف  أساسية  مرحلة 
داعش. وقال كريي يف ترصيحات للصحافيني إن 
تشكيل حكومة عراقية جديدة ال تقيص أحداً، 
حدث مهم كبري للبالد يف مواجهة تنظيم داعش. 
وأضاف أن الحكومة الجديدة لديها ”القدرة عىل 
عراق  أجل  من  العراق  طوائف  جميع  توحيد 
قوي وعراق موحد وإعطاء هذه الطوائف فرصة 

لبناء مستقبل ينشده العراقيون جميعاً“.
ودعا كريي قادة العراق اىل العمل عىل تنفيذ 
خطتهم الوطنية يف معالجة العديد مما اسماه 
األمد  طويلة  واالقتصادية  السياسية  املظالم 
املتنوعة.  العراقية  املجتمعات  قسمت  التي 
وتقاسم  والسلطة  ــن  األم ”إصـــالح  واعــتــرب 
العائدات وقضايا مهمة أخرى بموجب الدستور 
العراقي ستعزز نظاماً فيدرالياً وديمقراطياً يف 
العراق، وستساعد عىل توحيد الشعب العراقي 

ومواجهة اإلرهاب وهزيمة داعش“.
كي  بان  املتحدة  لألمم  العام  األمني  واعترب 
إيجابية  خطوة  العبادي  حكومة  إعالن  مون 
باتجاه تحقيق االستقرار السيايس والسالم يف 
الدولة.. ودعا يف بيان صدر من مكتبه اإلعالمي 
البناء  اىل  العراقيني  السياسيني  القادة  جميع 
عىل الزخم الحايل للتعاون لضمان تسمية وزير 
الدفاع ووزير الداخلية يف الحكومة الجديدة من 

دون تأخري.
الربنامج  تنفيذ  أمله يف  وأعرب كي مون عن 
ــذ يف  املناسب مــع األخ الــوقــت  الـــوزاري يف 
الحسبان احتياجات جميع الطوائف العراقية. 
مع  العمل  اىل  تتطلع  املتحدة  األمــم  أن  وأكــد 
الحكومة العراقية الجديدة يف جهودها لخدمة 
التحديات  تواجه  بينما  العراقية  الطوائف  كل 

الرئيسة.
لألمني  الخاص  املمثل  اعترب  جانبه  من 
العام لألمم املتحدة يف العراق نيكوالي تشكيل 
للعراقيني  فرصة  الجديدة  العراقية  الحكومة 
اصالحات  نحو  واالنــطــالق  قواهم  لتوحيد 
واإلصالح  الوطنية  الوحدة  وتعزيز  داخلية 

االجتماعي واالقتصادي والتنمية.
خطورة  ــوء  ض ويف  ــه  أن بيان  يف  وأضـــاف 
واالقتصادية  واإلنسانية  األمنية  التحديات 
الراهنة التي تواجه العراق، أغتنم هذه الفرصة 
اليوم  بفاعلية من  العمل  الحكومة عىل  ألحث 
األول لتنصيبها ملعالجة هذه التحديات، بما يف 
ذلك مواجهة تهديد الدولة اإلسالمية يف العراق 
وبناء مستقبل  بنحٍو شامل  والشام ”داعش“ 

أفضل للعراقيني من الطوائف كافة“.
العمل  إىل  أتطلع  ”إنني  ميالدينوف  وقال 
عن كثب مع رئيس الوزراء العبادي وحكومته، 
وإنني أشجع جميع األطراف املعنية عىل العمل 
معاً لدعم جهوده“. وشدد بالقول عىل ”أن األمم 
ملساعدة  االستعداد  أهبة  عىل  تقف  املتحدة 
إىل  يرمي  مسعى  أي  عىل  الجديدة  الحكومة 

تعزيز الدعم الواسع للعراق يف الفرتة املقبلة“.
الخارجیة  وزیــر  مساعد  قال  طهران  ويف 
امیر  حسین  واالفریقیة  العربیة  الشؤون  يف 

العراقية  الحكومة  تشكيل  أن  عبداللهیان 
وتشفي  السیاسیة  للمسیرة  استكماًال  يعترب 
العراق.. وقال ان ايران تدعم قرار مجلس النواب 
العراقي، الذي یرتكز عىل الدستور يف هذا البلد، 
مؤكًدا أن بالده تدعم الحكومة العراقیة برئاسة 

حیدر العبادي.
ايران وحدة وسیادة واستقالل  واكد احرتام 
تساعد  ان  الوقت  حــان  ”لقد  وقــال  الــعــراق. 
اجتثاث  علی  العراقیة  الحكومة  املنطقة  دول 
والقادة  ”الشعب  ان  واضاف  االرهاب“.  جذور 
برهنوا  قد  العراق  يف  والدینیین  السیاسیین 
وبقایا  املنطقة  العداء  یسمحوا  لن  انهم  علی 
صدام واإلرهاب التكفريي بتعریض أمن العراق 

واملنطقة للخطر“.
جاويش  مولود  الرتكي  الخارجية  وزير  اما 
أوغلو فقد عّرب عن االمل يف عدم تكرار ما اسماه 
نوري  السابق  العراقي  الوزراء  رئيس  بأخطاء 
املالكي. وأضاف يف ترصيح صحايف أن ”حماية 
الحكومة  مهمة  أراضيه  ووحدة  العراق  حدود 
من  العراقيني  جميع  يستفيد  وأن  الجديدة، 
ثروات بالدهم، كما يجب أن ال يقيص الدستور 

العراقي أحًدا“.
إمكانية  ”من  الرتكي  الخارجية  وزير  وحذر 
عىل  ملساعدته  للعراق  املقدمة  األسلحة  وقوع 
منظمات  ــدي  أي يف  ــش  داع تنظيم  مكافحة 
إرهابية“، مشرياً إىل أن“ نحو غالبية من الجيش 
حسب  معني“.  مذهب  إىل  تستند  العراقي، 

تعبريه.
الدعم  تقديم  ”رضورة  عىل  اوغلو  ــد  واك
العسكري مع مراعاة الوضع الجديد يف العراق، 
بحيث ال تصل األسلحة إىل منظمات إرهابية، 
اىل  اشارة  يف  الكردستاني،  العمال  حزب  مثل 
اقليم  يف  البيشمركة  لقوات  الغرب  تسليح 
العراق، والتي يتواجد فيه  كردستان يف شمال 
وأشار  ألنقرة.  املعارض  العمال  حزب  مسلحو 
شمال  ”حلف  أن  إىل  الرتكي  الخارجية  وزير 
تدخل  قوة  انشاء  فكرة  ناقش  الناتو  األطليس 
رسيع ملواجهة التهديدات حيال دول الحلف، 
إال أنه لم يتخذ قراراً بعد، حول طبيعة تلك القوة 

ومهامها“.
شهدت  العراقية  الرتكية  العالقات  ان  يذكر 
نتيجة  كبريًا  توترًا  ــرية  األخ السنوات  خالل 
السابق  الرتكي  الوزراء  رئيس  اتهامات وّجهها 
بانتهاج  املالكي  إىل  ـــان  اردوغ طيب  رجــب 
الشعب  ملكونات  وإقصائية  طائفية  سياسات 

العراقي.

العالم يرّحب بحكومة العبادي ويؤكد 
دعمه ملحاربة »داعش«

أجسام غريبة أسقطت
 الطائرة املالزيية

الهاي / (أ ف ب) 
كشف تقرير أويل صدر أمس حول تحطم الطائرة املاليزية يف 
أواسط يوليو يف رشق أوكرانيا ان الرحلة ام اتش 17 أسقطها "عدد 
كبري من األجسام الفائقة الرسعة" مما ادى إىل تفكك الطائرة إىل 

"أجزاء" يف الجو.
بملف  املكلف  الهولندي  األمنية  التحقيقات  مكتب  وأعلن 
الجوية  للخطوط  التابعة   777-200 البوينغ  "طائرة  ان  التحقيق 
الجو،  يف  تفككت   17 اتش  ام  بالرحلة  تقوم  كانت  والتي  املاليزية 
نتيجة أرضار هيكلية عىل األرجح سببها عدد كبري من األجسام 

الفائقة الرسعة التي اخرتقت الطائرة من الخارج".
الحادث  الذي صدر بعد شهرين تقريبا عىل  التقرير  وأضاف 
ان الطائرة كانت صالحة للطريان عند إقالعها من أمسرتدام وان 
 34 يف  الواقع  التقرير  وأضاف  بالخربة"..  ويتمتع  "مؤهل  طاقمها 
صفحة انه "لم تكن هناك مشاكل تقنية". وتابع ان إصابة الطائرة 
بأجسام فائقة الرسعة "يفرس التوقف املفاجئ لتسجيل البيانات 
عىل الصندوقني األسودين ويف الوقت نفسه انقطاع االتصال مع 

برج املراقبة واختفاء الطائرة عن شاشات الرادار".
وتفككت الطائرة يف الجو فوق رشق أوكرانيا أثناء قيامها برحلة 
 298 مقتل  إىل  أدى  مما  يوليو   17 يف  كواالملبور  إىل  أمسرتدام  من 

شخصا كانوا عىل متنها من بينهم 193 هولنديا.
بإسقاط  لروسيا  املوالني  االنفصاليني  والغرب  كييف  واتهمت 
الطائرة من خالل إطالق صاروخ ارض جو عليها حصلوا عليه من 

موسكو.
متزايدة  انتقادات  تواجه  التي  روسيا  اتهمت  جهتها،  من 
التهامها بالتورط بشكل مبارش يف النزاع يف أوكرانيا، السلطات يف 

كييف بالوقوف وراء حادث الطائرة.


