
من  للتظاهر  واملدين  ال�صدري  التياران  ي�صتعد  فيما   
التي  جراء ماعدوه تراجعا عن اال�صالحات احلكومية 
اعادة  العبادي, يف ظل  الوزراء حيدر  رئي�س  بها  وعد 
نوري  الثالثة  مع�صوم  ف��وؤاد  الرئي�س  ن��واب  الق�صاء 
مواقعهم,  اىل  عالوي  واياد  النجيفي  وا�صامة  املالكي 
قرر جمل�س النواب تقدمي موعد جل�صته اىل االثنني يف 

وقت �صيغلق الق�صاء ابوابه حت�صبا للتظاهرات.
 فعلى وقع تهديد زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر 

بتظاهرات "عارمة" امام حمكمة ال�صاعة )مقر ال�صلطة 
الق�صائية  ال�صلطة  قررت  الثالثاء,  غد  يوم  الق�صائية( 
املقبل,  الثالثاء  ق�صائية  مقرات  بثالثة  العمل  تعليق 
اأو  احتكاك  وق���وع  م��ن  اخل�صية  اىل  ال�صبب  ع��ازي��ة 

مناو�ص�ات يف املكان املحدد للتظاهرة.
القا�صي عبد  الق�صائية  ال�صلطة  با�صم  املتحدث   وقال 
ال�صتار بريقدار اإن "اجتماع مكونات ال�صلطة الق�صائية 
ال�صلطة  مقر  يف  وال��دوام  العمل  تعليق  قرر  االحتادية, 
الق�صائية  املوؤ�ص�صات  ويف  االحت��ادي��ة  الق�صائية 
املحكمة  الق�صائي,  التطوير  )معهد  ب��ه  املحيطة 

"هذا  اأن  مبينا  ال�صاعة(",  )حمكمة  املركزية  اجلنائية 
ت�رشين   18( امل��واف��ق,  الثالثاء  ي��وم  �صيتم  االإي��ق��اف 
للتظاه�رة".   املحدد  املكان  �صمن   ,)2016 االأول 
واأ�صاف, اأن "هذا القرار جاء خ�صية من وقوع احتكاك 
اأو مناو�صات ب�ني املتظاهرين واملنت�صبني واملواطنني 
االحرتام  مع  الق�صائية,  املوؤ�ص�صات  هذه  مراجعي  من 
الربملان,  رئا�صة  واأعلنت  ال�صلمي".    التظاهر  حلق 
االثنني  اليوم  النواب  ملجل�س  اعتيادية  جل�صة  عقد 
ان  للمجل�س   بيان  وذك��ر  الثالثاء.   غد  يوم  من  بدال 
االعتيادية  اجلل�صة  عقد  قررت  النواب  جمل�س  "رئا�صة 

ع�رشة  احلادية  ال�صاعة   ١٧/١٠ املوافق  االثنني  يوم 
�صباحا". وكان جمل�س النواب قد رفع جل�صته االثنني 
عقد  موعد  يحدد  ان  دون  من  املا�صي  االأ�صبوع  من 
اجلل�صة املقبلة.  من جانبه دعا النائب مثال االآلو�صي 
ال�صيد مقتدى  الدميقراطي  التحالف املدين  رئي�س كتلة 
ال�صدر وجميع املتظاهرين اىل توحيد مطالبهم وهي 
اال�صالح ال�صامل ودعم القوات امل�صلحة ورف�س التدخل 
االجنبي يف العراق.  وقال االلو�صي ل�)اجلورنال نيوز( 
ان "كل مواطن عراقي هو داعم للتظاهر ال�صلمي الذي 
كفله الد�صتور العراقي", وم�صيفا "يجب ان نقف خلف 

كل متظاهر يطالب باال�صالح وي�صاند القوات امل�صلحة 
تدخل  اي  ورف�س  االره��اب��ي  داع�س  �صد  حربها  يف 
اجنبي يف ال�صاأن العراقي الداخلي". مطالبا برفع �صعار 
الثالثاء.   امل�صلحة" يف تظاهرات غد  القوات  "كلنا مع 
التميمي  ماجدة  االحرار  كتلة  عن  النائبة  جانبها  من 
بتنفيذ  الوزراء  رئي�س  فو�س  النواب  "جمل�س  ان  قالت 
اال�صالحات لكن ان ينفذ اال�صالح ويقيل نواب رئي�س 
من  بقرار  منا�صبهم  اىل  يعادون  ثم  ومن  اجلمهورية 
املحكمة ووفق الد�صتور فهذا ال يعد ا�صالحا", مت�صائلة 
عن "دور م�صت�صاري رئي�س الوزراء مبثل هذه القرارات".  

نواب  اعادة  "قرار  ان  ل�)اجلورنال(  التميمي  وا�صافت 
مب�صاكل  �صيت�صبب  منا�صبهم  اىل  اجلمهورية  رئي�س 
رجعي  باثر  رواتبهم  اع��ادة  وه��ي  ومالية  �صيا�صية 
العارمة  التظاهرات  وح��ول  املحكمة".  ق��رار  ح�صب 
وال�صيا�صيني  الق�صاء  اىل  ر�صالة  انها  التميم  قالت 
لتنفيذ اال�صالحات ب�صكل جيد ولي�س ا�صتهزاء بال�صعب 
واملواطن". وعن جل�صة اليوم االثنني قالت ان "جمل�س 
النواب �صيعقد جل�صته الطبيعية ح�صب جدول اعمالها", 
ح�صب  الوزراء  با�صتجواب  �صائر  "املجل�س  ان  م�صيفة 

اجلل�صات املخ�ص�صة لال�صتجواب".
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بنايات متهالكة تفقد بغداد 
شيئًا من جمالها

الكرخ يواجه الشرطة في التنشيطية 
والميناء يلتقي الصليخ في الممتازة

كيف تختارين لون المناكير 
المناسب لبشرتك ومالبسك ؟
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بغداد - خا�س: تطلق وزارة العمل وال�صوؤون االجتماعية نهاية اال�صبوع احلايل دفعة جديدة 
بغداد واملحافظات. وقال  للم�صتفيدين يف  ال�صغرية  امل�صاريع  لدعم  املي�رشة  القرو�س  من 
"الوزارة  ان  االأمري  عبد  الوزارة عاطف  للدخل يف  املدرة  ال�صغرية  امل�صاريع  ق�صم دعم  مدير 
اال�صبوع  نهاية  واملحافظات  بغداد  يف  للدخل  املدرة  القرو�س  من  جديدة  دفعة  اطالق  قررت 
احلايل , �صمن الوجبتني 18 و19 اللتني ت�صمالن 2300 مقرت�س مببلغ اجمايل قيمته 23 مليار 
دينار ", مو�صحا ان " التوزيع �صيكون بح�صب الن�صب ال�صكانية ومبالغ اال�صرتداد لكل حمافظة ". واأو�صح 
ان " جمل�س ادارة ال�صندوق اجتمع نهاية ال�صهر املا�صي وقرر اطالق مبالغ القرو�س البالغة قيمتها ثمانية 
مليارات دينار امل�صرتدة من بغداد واملحافظات كافة , عدا كرد�صتان , اىل جانب اطالق 15 مليار دينار من 
املبالغ املجمدة يف ال�صندوق ". وب�صاأن قرو�س �صرتاتيجية التخفيف من الفقر , ا�صار عبد االمري اىل وجود 800 
معاملة جاهزة لل�رشف , منوها بر�صد مبلغ 15 مليار دينار بالتن�صيق مع وزارة التخطيط لتغطية القرو�س لهذه 

ال�صنة , ف�صال عن ع�رشة مليارات دينار لدى الوزارة من املبالغ امل�صرتدة اخلا�صة بالقرو�س خالل املدة املا�صية.

اجلي�س  ق��وات  من  عراقي  ع�صكري  األ��ف   36 نحو   ي�صارك   
وف�صائل احل�صد ال�صعبي وقوات "البي�صمركة" واأبناء الع�صائر, 
مع دورا�صت�صاري للواليات املتحدة وفرن�صا وبريطانيا وكندا 

يف معركة حترير املو�صل التي �صتنطلق خالل ايام .
ت�رشيحات  يف  العراقية  الدفاع  وزارة  يف  م�صدربارز  واأكد   
بدء  من  �صاعات  �صت  بعد  �صيبداأ  الربي  "الهجوم  اأن  �صحفية 
اختار  "داع�س  اأن  اإىل  الفتًا  �صامل",  ومدفعي  جوي  ق�صف 
املواجهة ولن ين�صحب من املو�صل, ونتوقع ماآ�صي باملدينة 

فاملعركة لن تكون نظيفة بالتاأكيد لكننا م�صطرون عليها".
 وقال امل�صدر ان القوات التي �صت�صارك بالهجوم, هي 20 األف 
مكافحة  قوات  من  عن�رش  واألفا  العراقي,  اجلي�س  من  جندي 
االإرهاب, و5 اآالف من قوات "الب�صمركة", و3 اآالف من اأبناء 
كذلك  ال�صعبي",  "احل�صد  من  عن�رش  اآالف   8 ونحو  الع�صائر, 
املعار�س  الكرد�صتاين  "العمال"  حزب  م�صاركة  ا�صتبعاد  مّت 

الأنقرة من اأي دور يف املعركة.
 من جهتها ك�صفت م�صادر عراقية,عن حماوالت من امل�صوؤولني 
االتراك مل�صاركة "قوات احل�صد الوطني التي دربها ع�صكريون 
لها,  عراقي  ع�صكري  رف�س  و�صط  بع�صيقة,  مبع�صكر  اأت��راك, 
خوفا من دور تاآمري قد يخلط اوراق املعركة, فاثيل النجيفي 
الياأخذ اوامره من القيادة العراقية بل الرتكية ح�صب خرباء.   
واأكد النائب عن حمافظة نينوى حممد تقي, ان حمافظ نينوى 
ال�صابق اثيل النجيفي يخطط مع احلكومة الرتكية ملنع دخول 
اأن  اإىل  م�صريا  وحتريرها,  املو�صل  مدينة  اإىل  ال�صعبي  احل�صد 
جوي  بق�صف  احل�صد  ال�صتهداف  االتراك  مع  يخطط  النجيفي 

بطائرات تركية يف عمليات حترير املو�صل

ال  ال�صيا�صيني  بع�س  "هناك  اإن  ل�)اجلورنال(  تقي   وق��ال 
يعترب  احل�صد  اأن  م��وؤك��دا  ال�صعبي",  احل�صد  هو  ما  يفهمون 
خططها  يف  وال�رشطة  للجي�س  وموازية  منظمة  عراقية  قوة 
حمافظ  هم  ال�صيا�صيني  هوؤالء  "من  اأن  اإىل  الفتا  الع�صكرية, 

نينوى ال�صابق اثيل النجيفي".
حترير  عمليات  يف  �صي�صارك  ال�صعبي  "احل�صد  اأن  واأ�صاف   
اأن  اإال  لها,  وامتثاال  العليا  املرجعية  الأوامر  تطوعا  املو�صل 
املو�صل  لتحرير  دخولهم  من  االت��راك  مع  يخطط  النجيفي 
باال�صافة اإىل التخطيط يف ا�صتهداف احل�صد بق�صف الطائرات 
الرتكية".  وبني اأن "جميع القوات امل�صلحة من احل�صد ال�صعبي 
واحل�صد الع�صائري واجلي�س وال�رشطة هي متتثل الأوامر القائد 
تلك  اأي قوة من  اأن تخرق  امل�صلحة وال ميكن  وللقوات  العام 

القوات نقاط النظام يف عمليات حترير املو�صل".
 كما ي�صارك 500 جندي وم�صت�صار اأمريكي من الفرقة 101 
�صمن  خمتلفة,  غربية  جن�صيات  من  جنديًا  و60  املجوقلة, 
اأمريكية  مدفعية  كتيبة  عن  ف�صاًل  ال��دويل,  التحالف  جهود 
وكتيبة مدفعية فرن�صية واأخرى كندية. و�صتغطي تلك القوات 

طائرات �صالح اجلو االأمريكي والفرن�صي والعراقي.
 ميدانيًا, طالب رئي�س اأركان اجلي�س العراقي عثمان الغامني, 
اأهايل املو�صل, ب�"البقاء يف منازلهم وعدم النزوح اإىل مواقع 
داع�س", مع اقرتاب �صاعة ال�صفر الإطالق عملية حترير املدينة 
من التنظيم. ونّوه على هام�س لقائه قيادة عمليات نينوى يف 
"اأكملنا  اأنه  اإىل  اأم�س,  املو�صل,  �رشق  جنوب  خممور,  ق�صاء 
اإىل جانب االنتهاء من  جميع التح�صيدات يف تخوم املو�صل 
وننتظر  للمعركة,  املرافقة  واالإداري��ة  الع�صكرية  التح�صريات 
امل�صلحة  للقوات  العام  القائد  قبل  من  ��دد  حتحُ التي  ال�صاعة 

)العبادي( ل�رشوع القطعات الع�صكرية يف اأهدافها". 

اخلفايا  ع��ن  ال��ك��ردي��ة  التغيري  كتلة  ك�صفت   
واال�صباب التي او�صلت رئي�س احلزب الدميقراطي 
اقليم  رئا�صة  اىل  البارزاين  م�صعود  الكرد�صتاين 
ما  م�صوؤولية  البارزاين  حملت  فيما  كرد�صتان, 

يحدث يف االقليم.
ان  الواحد  عبد  �رشوة  الكتلة  عن  النائبة  وقالت   
الطاغية  من  واال�صناد  الدعم  ك�صب  "البارزاين 
 ,"1996 عام  يف  املقبور  البعث  وحزب  �صدام 
اىل  ب��ارزاين  و�صول  وراء  "االخري  ان  اىل  الفتة 

رئا�صة االقليم".

اقليم  "رئي�س  ان  اىل  ال��واح��د,  عبد  وا���ص��ارت   
م�صوؤولية  يتحمل  ال��ب��ارزاين  م�صعود  كرد�صتان 
ال�صيا�صية  االزم���ات  من  االقليم  يف  يحدث  ما 
احل��زب  "ا�صتيالء  اىل  م�صرية  واالقت�صادية", 
الدميقراطي الكرد�صتاين بزعامة م�صعود البارزاين 
على منا�صب كتلة التغيري وطرد وزراء الكتلة من 

احلكومة".
"والية البارزاين يف رئا�صة االقليم   وا�صافت ان 
مدد  الكردي  الربملان  اأن  اإال   2013 عام  انتهت 
2015", موؤكدة  اآب   20 اإىل  بارزاين  فرتة والية 
ان "انه فاقد ال�رشعية ووجوده يف رئا�صة االقليم 

خمالف للقانون".

االنبار  حمافظة  يف  الع�صائري  احل�صد  قائد  اأكد   
ال�صعبي  واحل�صد  الع�صائر  ابناء  اأن  الدليمي,  حممد 
متكنوا من اعتقال 29 اإرهابيا يف مدينة الفلوجة 
طريق  عن  احل�صدين  �صمعة  ت�صويه  على  يعملون 
اإرهابية  بعمليات  ومتورطني  االلكرتونية  املواقع 

�صابقة.
 وقال الدليمي ل�)اجلورنال( اإن "هوؤالء االإرهابيني 
بوك  الفي�س  طريق  عن  الكرتونيا  جي�صا  يديرون 
واحل�صد  الع�صائري  احل�صد  �صمعة  لت�صويه  وتويرت 
ال�صعبي يف حمافظة االنبار", موؤكدا اأن "احل�صدين 

التحقيق  وبعد  واح��د  اإرهابي  اعتقال  من  متكنا 
اإلقاء  مت  اإرهابيا   29 على  قبله  من  االع��رتاف  مت 

القب�س عليهم جميعا".
متورطون  االإره��اب��ي��ني  "هوؤالء  اأن  وا���ص��اف    
ات�صاالت مع املجاميع  اإرهابية ولديهم  بعمليات 
اأنه  اإىل  االإرهابية يف املو�صل واحلويجة", م�صريا 
اخلا�صة  االلكرتونية  املواقع  وت�صفري  فتح  "مت 
اأهم املحادثات االلكرتونية  باخللية للتعرف على 

التي متت مناق�صتها بني اخلاليا االإرهابية".
لغر�س  القانونية  االوام��ر  اإ�صدار  "ننتظر  وبني   
ت�صليمهم اإىل املحاكم التخاذ االإجراءات القانونية 

بحقهم وحتويلهم اإىل �صجون وزارة العدل".

 اأفادت م�صادر يف رئا�صة الوزراء الرتكية اأّن االإدارة 
خماطر  حول  الرتكية  التحذيرات  اأخذت  االأمريكية 
الع�صكرية  احلملة  يف  ال�صيعية  اجلماعات  م�صاركة 
على مدينة املو�صل على حممل اجلد, واأّنها �صتمنع 

تلك الف�صائل من امل�صاركة يف هذه احلملة.
باأّن  وا�صنطن  اأبلغت  اأنقرة  اأّن  امل�صادر  واأ�صافت   
بدء  يعني  املو�صل  اإىل  ال�صيعية  املجاميع  دخ��ول 
ال�صنني,  ملئات  تطول  رمبا  التي  املذهبية  احلروب 
واأّن ذلك يعني انعدام االأمن واال�صتقرار يف املنطقة 
باأّن  نف�صها  امل�صادر  �رّشحت  كما  طويلة.   لفرتات 
العراقية  املدينة  على  الكبرية  الع�صكرية  احلملة 
مل  االإرهابي  داع�س  تنظيم  عنا�رش  من  لتخلي�صها 

با�صتهداف  االأمريكية  بدء املدفعية  واأّن  تبداأ فعليًا, 
عن  ع��ب��ارة  باملو�صل,  املحيطة  املناطق  بع�س 
حماولة لت�صييق اخلناق على التنظيم واإجباره على 

تقلي�س امل�صاحات التي ي�صيطر عليها.
الوزراء  رئي�س  جدد  التطورات  هذه  مع  وبالتزامن   
احلكومة  �صماح  ع��دم  ح��ول  ت�رشيحاته  العراقي 
يف  املتمركزة  الرتكية  للقوات  بغداد  يف  املركزية 
مع�صكر بع�صيقة بامل�صاركة يف احلملة الع�صكرية على 
املو�صل.  اىل ذلك راأى مركز درا�صات الدبلوما�صية 
ت�صعى  تركيا  اأن  اخلارجية,  لوزارة  التابع  االإيرانية 
العراق, من خالل دعمها  االإيراين يف  التمدد  لوقف 
وقال:  العراق,  �صمايل  يف  واالأك���راد  ال�صنة  للعرب 
حترك  قابله  ال�صيعة,  على  ال�صيطرة  على  الرد  "اإن 
وج��ود  واإن  واالأك����راد.  ال�صنة  ال��ع��رب  لدعم  تركي 

اإىل  العرب  ال�صنة  جر  يف  اإيران  اأمام  �صئيلة  فر�صة 
م�رشوعها يف العراق, يجعل من تركيا البديل القادر 
على اإدارتهم ودعمهم".  وبح�صب م�صادر فاإن املركز 
يف  قال  اإي��ران,  يف  النافذة  املراكز  اأح��د  يعد  ال��ذي 
درا�صة له: اإن "التدخل الع�صكري الرتكي يف املو�صل 
اأردوغان, على  الرتكي رجب طيب  الرئي�س  واإ�رشار 
الدفاع عن ال�صنة العرب يف العراق يك�صف جانبا من 
ال�رشاع احلقيقي بني اإيران املنا�رشة لل�صيعة وبني 
تركيا  اأن  املركز  واأو�صح  لل�صنة".   الداعمة  تركيا 
لكنها  العراق,  ا�صتعمارية يف  لديها مطامع  "لي�صت 
ت�صتطيع  حتى  العراق  يف  نفوذها  لتو�صيع  ت�صعى 
انتبهت  "اأنقرة  اأن  اإىل  م�صريا  بقوة",  اإيران  مناف�صة 
اإىل م�صاألة نفوذ اإيران وتاأثريها على ال�صيعة, وكيف 
يف  احلاكمة  ال�صيعية  االأح���زاب  ط��ه��ران  اجتذبت 

اإن حكومة  اإىل حمورها يف املنطقة".  وقال  بغداد 
اأردوغان تريد ا�صتخدام كافة االأوراق التي متتلكها 
اإي��ران  عن  تتاأخر  ال  حتى  ال�رشاع  ه��ذا  ك�صب  يف 
اجلهود  حجم  "يالحظ  فاإنه  ولذلك  املنطقة,  يف 
على  اأنقرة  تبذلها  التي  والدبلوما�صية  ال�صيا�صية 
الدبلوما�صية  درا�صات  مركز  و�رشح  ال�صعيد".   هذا 
"اإن  بالقول:  العراق  يف  اإي��ران  قوة  نقطة  االإيرانية 
وجود حكومة موالية وقريبة لطهران يف بغداد يعد 
من اأهم االإمكانات واملوؤهالت التي متتلكها طهران 
تت�صكل  حيث  املنطقة,  يف  اأنقرة  مع  �رشاعها  يف 
ال�صيعية املدعومة  االأحزاب  اأغلب  هذه احلكومة من 
العراق,  يف  االيراين  بالتواجد  ترحب  والتي  اإيرانيا 
عك�س تركيا التي القت رف�صا �صديدا لتواجد قواتها 

يف املو�صل".

 مل تفلح دعوة رئي�س حكومة اقليم كرد�صتان نيجرفان 
احلا�صل  التاأخري  على  بال�صرب  املوظفني  اىل  البارزاين 
واال�رشابات  التظاهرات  بايقاف  رواتبهم,  توزيع  يف 
�صهدت  التي  ال�صليمانية  وخا�صة  االقليم  حمافظات  يف 
تظاهرات وا�رشابات عن الدوام, يراها مراقبون قد تهدد 
ال�صحة والتعليم يف االقليم عن قريب,  بانهيار قطاعي 
مدار�س  يف  طالب  الف   750 نحو  ان  اىل  اال�صارة  مع 

كرد�صتان مهددون بالر�صوب اجلماعي.
للكوادر  كبرية  تظاهرات  �صهدت  ال�صليمانية  فمحافظة   
واالط��ب��اء  وامل�����ص��ارف  امل���رور  ومنت�صبي  التدري�صية 
ا�صهر  �صبعة  منذ  املتاأخرة  رواتبهم  ب�رشف  للمطالبة 
والك�صف عن ايرادات النفط يف حكومة االقليم وال�رشقات 
املتظاهرون  ا�صار  فيما  االي���رادات,  لهذه  حت�صل  التي 
الدوام  عن  وا�رشابهم  تظاهراتهم  �صيوا�صلون  انهم  اىل 

�صوان  املتظاهر  وقال  مطالبهم.   حتقيق  حتى  الر�صمي 
م�صتمرة  ال�صليمانية  يف  التدري�صية  الكوادر  ان  حممد: 
الدوام.. كالم حكومة االقليم امل�صيطر  يف اال�رشاب عن 
وعائلة  الكرد�صتاين  الدميقراطي  احلزب  قبل  من  عليها 
ب�رشف  توعدنا  ا�صهر  منذ  فهي  يعنينا  ال  ال��ب��ارزاين 
ان  عليها  �صيئا,  منها  نرى  ان  دون  املتاأخرة  الرواتب 
تخرج اموال النفط الذي تبيعه دون معرفة ايراداته اىل 

اين تذهب.
ر�صوب  اىل  �صيوؤدي  اال���رشاب  ا�صتمرار  ان  وا���ص��اف:   
ب�صبب  ال�صليمانية,  مدار�س  يف  طالب  الف   750 نحو 
تراكم الغيابات وعدم وجود دوام ر�صمي, ونحن نطالب 
رواتبنا,  و�رشف  حالنا  اىل  بالنظر  العراقية  احلكومة 
تتقا�صم  التي  كرد�صتان  اقليم  حكومة  من  �صئمنا  فنحن 

ايرادات النفط فيما بينها دون ان نرى منها �صيئا.

التفا�صيل �صفحة 3 

مع بدء العد التنازلي للمعركة 

استنفار عراقي القتحام الموصل وتخوف نيابي من نوايا تركية لقصف الحشد الشعبي 

صراع إيراني تركي في العراق وواشنطن تواصل وضع العراقيل لمنع مشاركة الحشد في الموصل

كردستان تحتضر.. األطباء يهجرون المستشفيات  و750 ألف طالب مهددون بالرسوب بسبب أزمة الرواتب

التغيير: صدام وراء وصول البارزاني 
إلى رئاسة اإلقليم

اعتقال خلية في الفلوجة تعمل على 
تشويه سمعة الحشد العشائري

بغداد - رسول محمد

بغداد- حيدر حسين

بغداد - خاص

بغداد ـــ  خاص

بغداد – ستار الغزي

 بغداد - سعد المندالوي
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مربو الطيور والمجتمع... 
عالقة متأزمة بال هدنة

استعدادا لتظاهرات يوم غد..
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