
 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية 
 العالمية 
 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية 
 العالمية  العالمية  العالمية 
 العربية 
 العالمية 
 العربية 
 العالمية  العالمية 
 العربية 
 العالمية 
 العربية  العربية  العربية  العربية  العربية  العربية 
 العالمية  العالمية  العالمية  العالمية 
 العربية 
 العالمية 
 العربية 
 العالمية  العالمية 
 العربية 
 العالمية 
 العربية  العربية 
 العالمية 
 االربعاء و  العالمية  و  العالمية  و  العالمية  و  العالمية  و  و  و  العالمية  العالمية  و  و  العالمية  و  العالمية  و  العالمية  العالمية  و  العربية 

  ١٦  فبراير ٢٠١٠ 

 46 

 الزعيم الليبي معمر القذافي 

 المعارضة تدعو إلى «جمعة غضب» بعد غد 
والرئيس اليمني  يؤجل زيارة ألميركا

 صنعــــاء - وكاالت: لليوم الرابــــع على التوالي 
استمرت محاوالت التظاهر في اليمن، حيث أصيب 
شخصان على األقل أمس في مصادمات بني متظاهرين 
مناهضني للحكومة اليمنية وأنصار احلزب احلاكم في 
البالد خالل خامس يوم على التوالي من االحتجاجات. 
فقد منعت شــــرطة مكافحة الشغب اليمنية حوالي 
ألف متظاهر من الوصول إلى القصر الرئاسي أثناء 
احتجاجات في العاصمة صنعاء، وغير املتظاهرون 
طريقهم حيث وجدوا أمامهم أنصار احلزب احلاكم 
الذين قذفوهم باحلجارة وضربوهم بالهراوات، وفقا 

لشهود.
  وقال الشهود إن شــــخصني أصيبا بجروح قبل 
أن تفرق الشرطة املتظاهرين، ويدعو املتظاهرون، 
وهم خليط من طالب اجلامعة ومواطنون يطالبون 
باحلصول على وظائف، الرئيس اليمني علي عبداهللا 

صالح إلى التنحي بعد بقائه في السلطة ٣٢ عاما.
  من جهة أخرى، قام موظفون حكوميون في مدينة 
عدن بجنوب اليمن بإخراج رئيس إحدى املؤسسات 
احلكومية من مكتبه عنوة أمس األول بعد إضراب 
استمر يومني إلرغامه على االستقالة، في وقت تظاهر 
فيه آالف اليمنيني، مطالبني بإصالحات سياســــية 
وباإلطاحة بالرئيس علي عبداهللا صالح، بحســــب 

قناة اجلزيرة التي قالت ان املعارضة دعت الى تنظيم 
يوم غضب شعبي اجلمعة املقبلة. 

  وذكر موظفون أن عاملني في هيئة موانئ خليج 
عدن اقتحموا مكاتبها اإلدارية وقاموا بإخراج رئيس 
مجلس إدارتها محمد بن عيفان وكبار اإلداريني منها. 
وفي تطور آخر، ذكرت وكالــــة رويترز أن أنصارا 
للحكومة اليمنية مسلحني بزجاجات مكسورة وخناجر 
وحجــــارة طاردوا اآلالف مــــن املتظاهرين املنادين 
باإلصالح في العاصمة اليمنية صنعاء أمس األول، 
ليتحول االحتجاج ـ الذي استلهم الثورة الشعبية 

املصرية ـ إلى عنف متزايد.
  وفي اجلنوب ـ حيث تواجه احلكومة متشددي 
القاعدة ومشاعر انفصالية متصاعدةـ  شارك املئات 
من احملتجني املناهضني للحكومة في مظاهرة مبدينة 
عدن الساحلية، وقام بعضهم برشق الشرطة باحلجارة 
واالشتباك معها، وقال سكان إن قوات األمن استخدمت 
الهــــراوات لتفريق املتظاهرين، واعتقلت خمســــة 

أشخاص.
  وأرجأ صالحـ  الذي يتعرض لضغوط من الواليات 
املتحــــدة للقيام باإلصالحات التــــي وعد بها زيارة 
لواشــــنطن كان من املقرر القيام بها في وقت الحق 

من هذا الشهر بسبب األوضاع في املنطقة. 

 نحو ٢٠٠ شخصية ليبية تطالب بتنحي القذافي و أسرته 
في تقريـــر مصيـــره واختيار 
مستقبله السياسي واالقتصادي 
واالجتماعـــي»، مؤكديـــن أنهم 
ســـيدعمون «إعالميا وحقوقيا 
وسياســـيا املطالب املشـــروعة 
التـــي يرفعها الشـــعب الليبي 
فـــي تظاهراتـــه واعتصاماته 

السلمية».
  وأشـــار البيان إلـــى أن هذه 
املطالب تأتي في وقت تابع فيه 
جميع الليبيني ثورات الشعوب 
العربية في تونس ومصر ودول 
عربية أخـــرى، وهـــي تطالب 
باخلالص مـــن احلقبة املظلمة 
والديكتاتورية والفساد وتغييب 

حقوق اإلنسان، حسب البيان.
  يذكـــر أن القذافي هو أطول 
الزعماء العـــرب املوجودين في 
الســـلطة عمرا في مدة احلكم، 
حيث إن فتـــرة حكمه تتجاوز 

األربعني عاما. 

التي  وأمس خـــالل األحـــداث 
شهدتها اململكة.

  وأضـــاف «ليعلـــم اجلميع 
قـــد كلفنا نائـــب رئيس  اننا 
مجلس الوزراء جواد بن سالم 
العريض بتشكيل جلنة خاصة 
ملعرفة األســـباب التي أدت الى 
تلك األحداث املؤسفة حيث ان 
همنا األول هو ســـالمة الوطن 

واملواطن».
   كما اكـــد العاهل البحريني 
انه سوف يطلب «من السلطة 
التشريعية املوقرة النظر في هذه 

  كما ذيل البيانـ  الذي حصلت 
اجلزيرة نت على نســـخة منهـ  
بأسماء بعض احلركات واملنظمات 
السياسية واحلقوقية مثل اجلبهة 
الوطنية إلنقـــاذ ليبيا، وحركة 
التجمع اإلسالمي الليبية، وحركة 
خالص، والتجمـــع اجلمهوري 
من أجل الدميوقراطية والعدالة 
االجتماعية، ورابطـــة املثقفني 
الليبيـــني، ومنظمتي  والكتاب 
الراية واألمل حلقوق اإلنسان، 
الليبيـــة للحقيقـــة  واللجنـــة 

والعدالة، وغيرها.
  وقال هـــؤالء إن بيانهم يأتي 
سعيا منهم إلى «ترسيخ مبدأ حق 
التعبير عن رأيها  الشعوب في 
بأي وسيلة سلمية تراها مناسبة، 
واإلميان مبشروعية هذا احلق، 
وحرصا على أن يكون التغيير 
في ليبيا ـ  الذي هو قادم ال محالة 
ـ ذا طابع حضاري، وفي أفضل 

حال ممكن من السلم االجتماعي، 
وحقنا لدماء أبناء وطننا».

  وأكد املوقعون على «ضرورة 
تنحـــي العقيد معمـــر القذافي 
هـــو وجميع أفراد أســـرته عن 
جميع الســـلطات والصالحيات 
واالختصاصـــات «الثوريـــة» 

والسياسية والعسكرية واألمنية» 
التي قالـــوا إنها ســـلطات ظل 
القذافي ميارسها فعليا وينكرها 

ظاهريا.
  كما أكدوا «حق الشعب الليبي 
في اخلـــروج للتعبير عن رأيه 
في تظاهرات ســـلمية، دون أي 
مضايقـــات أو اســـتفزازات، أو 
النظام أو  تهديدات مـــن قبـــل 

عناصره».
  ودعا البيان «القوى الفاعلة 
في ليبيا لتأمني آلية انتقال سلس 
للسلطات واألجهزة السيادية من 
قضائية وتشريعية وتنفيذية 
في البالد»، متهيدا لبدء «عملية 
حتول سلمية نحو مجتمع يتميز 

باالنفتاح والتعددية».
  وأضاف ان «األمر بيد الشعب 
الليبي الذي ميكنه ـ بإرادة اهللا 
ـ تســـلم زمام األمور واخلروج 
إلى الشـــارع لإلمساك بفرصته 

 املنامةـ  وكاالت: أسف العاهل 
البحريني امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة أمس لوفاة متظاهرين 
اثنني خالل األحداث التي شهدتها 
اململكة، وأمر بتشـــكيل جلنة 
يرأســـها نائب رئيس مجلس 
الوزراء للتحقيق في مالبسات 

«األحداث املؤسفة».
   وقال امللك حمد في خطاب 
تلفزيوني بنبرة هادئة «كانت 
هناك لألســـف وفاة الثنني من 
الى  أبنائنا األعزاء» في إشارة 
شابني قتال مســـاء أمس األول 

١٨ مقعدا من أصل أربعني مقعدا، 
«علقـــت عضويتها في مجلس 

النواب».
  وعزا املرزوق ذلك الى «تردي 
األوضـــاع األمنيـــة بالتعاطي 

السلبي مع املتظاهرين».
  وأشـــار املـــرزوق إلـــى أن 
جمعية الوفاق داعمة «لتوجهات 
املتظاهرين» و«لكن ال تدعو الى 
التظاهرات لكي يرى العالم ان 
شباب البحرين هم من يقومون 
بالتغيير وان هناك مطالب من 

دون تسييس».

جميعا االلتزام».
   وذكـــر ان البحرين اقدمت 
الوطني قبل  امليثاق  من خالل 
عشر ســـنوات على «فتح كل 
األبواب للحرية واملســـؤولية 
حبا وكرامة لشعبنا الوفي حتى 
أصبحنا مملكة مكتملة السيادة 
ومتســـامحة ومتطورة في كل 
ميدان وبجهود مواطنيها الكرام، 
العمل  وســـنواصل بإذن اهللا 
مجتمعني لأليام األجمل القادمة 

ولن يحول بيننا حائل».
  من جهتهـــا أعلنت جمعية 

الوطني اإلســـالمية»  «الوفاق 
البحرينية الشيعية املعارضة 
أمس أن كتلتها النيابية علقت 
عضويتها فـــي مجلس النواب 

احتجاجا االحداث.
  وأشارت اجلمعية في بيان 
على موقعها االلكتروني إلى ان 
الوفاق في مجلس  نواب كتلة 
النواب وعددهـــم ١٨ نائبا من 
أصل ٤٠ علقوا عضويتهم في 

البرملان.
  وقال النائب خليل املرزوق 
ان اجلمعية التي تسيطر على 

التشريعات  الظاهرة واقتراح 
الالزمة لعالجها مبا ينفع الوطن 

واملواطن».
   وشدد امللك في خطابه الذي 
نقله التلفزيون البحريني على ان 
«اإلصـــالح مستمر ولن يتوقف»، 
وأشار الى ان «مملكة البحرين 
هي دولة القانون واملؤســسات 
الدســـتورية ولدينـــا قانـــون 
ينــظم املســـيرات السلمية»، 
مشـــددا علــى ان حرية التعبير 
«حق ضمنه امليثاق والدستور 
ونظمـــه القانون الـــذي علينا 

 عواصـــم ـ اجلزيـــرة نت: 
طالبت مجموعة من الشخصيات 
السياسية  والفصائل والقوى 
والتنظيمات والهيئات احلقوقية 
الليبية بتنحي الزعيم الليبي 
معمـــر القذافـــي، مؤكدين في 
الوقت ذاته حق الشعب الليبي 
في التعبير عن رأيه مبظاهرات 
ســـلمية دون أي مضايقات أو 

تهديدات من قبل النظام.
  وجـــاءت تلـــك املطالب في 
بيان وقعه ٢١٣ شخصية ضمت 
شـــرائح مختلفة من املجتمع 
الليبي، من نشطاء سياسيني 
ومحامـــني وطـــالب ومهنيني 
وموظفني حكوميني ورجال أعمال 
ومهندسني وأطباء وإعالميني 
وربات منازل وأساتذة جامعيني 
وضباط وسفراء سابقني، ومن 
أطلقوا على أنفســـهم ضحايا 

حرب تشاد، وغيرهم.

 عواصم ـ أ.ف.پ: ذكــــرت صحيفة يديعوت 
احرونــــوت على موقعها على االنترنت امس ان 
مجمعا عسكريا مهما يقع قرب تل ابيب سينقل 
الى القدس احملتلة مبوجب خطة لوزارة الدفاع 
اإلسرائيلية. ويقضي هذا املشروع بنقل املجمع 
القريب من جيلوت شــــمال تل ابيب والذي يقع 
على ارض مســــاحتها ٣٫٢ هكتــــارات، الى جبل 

سكوبوس في القدس الشرقية وهو موقع بقي 
حتت اإلشراف اإلسرائيلي منذ إنشاء دولة إسرائيل 
في ١٩٤٨. من جهة أخرى، صادقت جلنة إسرائيلية 
على بناء ١٩ كنيســــا يهوديا جديدا و١٢٤ وحدة 
اســــتيطانية في مدينة القدس احملتلة.  وذكرت 
اإلذاعة اإلسرائيلية العامة التي أوردت النبأ ان 
اللجنة احمللية للتنظيم والبناء في القدس احملتلة 

صادقت على إقامة حوالي ١٢٠ وحدة سكنية جديدة 
في مستوطنة (راموت) شمال القدس إضافة الى 
٤ وحدات سكنية في مستوطنة (بسغات زئيف) 
التي تقع في شمال املدينة ايضا. وأضافت «كما 
صادقت اللجنة على بناء ١٩ كنيســــا جديدا في 
مستوطنة (هار حوماـ  جبل ابو غنيم) من اجل 

تلبية احتياجات السكان». 

 إسرائيل تصادق على بناء ١٩ كنيسًا و١٢٤ وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

 مينيون وصحافي من اجلزيرة يحاولون تفادي حجارة قذفهم بها مؤيدو الرئيس علي عبداهللا صالح في صنعاء

(أ.ف.پ)   نواب إيرانيون يهتفون باملوت لرموز املعارضة كروبي وموسوي وخامتي 

 العاهل البحريني امللك حمد بن عيسى آل خليفة 

 كتلة الوفاق النيابية الشيعية تعّلق عضويتها في البرلمان

 ملك البحرين يأسف لوفاة متظاهرين ويشّكل لجنة تحقيق

 عواصم وكاالت: وسط تبادل 
االتهامات حول ســـقوط ضحايا 
خـــالل تظاهرات طهـــران أمس، 
تضاربت املعلومـــات حول عدد 

القتلى واجلرحى.
  ففيمـــا أكد نائـــب قائد قوات 
الشرطة اإليرانية العميد احمد رضا 
رادان مقتل احد الطلبة اجلامعيني 
بالرصاص احلي أمس األول، اعلن 
النائب االيراني كاظم جاللي عضو 
جلنة االمن والسياسة اخلارجية 
اثنني  في مجلس الشورى مقتل 
من انصار النظام خالل تظاهرات 
املعارضة االثنني في طهران، في 
حصيلة جديدة نقلتها عنه وكالة 

االنباء الطالبية (ايسنا).
  واوضـــح جاللـــي ان وزيـــر 
الداخلية مصطفى محمد جنار ابلغ 

هذه احلصيلة الى اللجنة.
  وقـــال بحســـب الوكالة «قال 
لنا الوزيـــر ان اثنني من عناصر 
الثوريـــة والشـــعبية  القـــوات 
استشـــهدا فيما اصيب عدد غير 

محدد بالرصاص».
  من جهتهـــا، اتهمـــت وزيرة 
اخلارجيـــة األميركيـــة هيالري 
بالنفاق، حيث  إيـــران  كلينتون 
تشـــجع املصريني على التظاهر 

فيما تقمع شعبها. 
  وقالت ان الواليات املتحدة تؤيد 
مطالب املتظاهرين اإليرانيني داعية 
النظـــام اإليراني الى تبني نظام 

سياسي منفتح.
  وقاربت كلينتون في لقاء مع 
قناة «العربية» بني ما يجري في 
إيران وما جرى في مصر مطالبة 
بإتاحة الفرصة لإليرانيني للقيام 

مبا قام به املصريون.
  وعلقت كلينتون على الصدامات 
التي شهدتها إيران بعدما قمعت 
قـــوات «الباســـيج» محتجـــني 
إصالحيني ضد الرئيس اإليراني 
محمود أحمدي جناد فاعتبرت أن 
هذه االشتباكات تؤشر على «نفاق 
إيران في تشجيع املصريني وقمع 

شعبها».
  من جهتها، دعت وزيرة خارجية 
االحتاد االوروبي كاثرين اشتون 
طهران الى احترام حق التظاهر 
السلمي وانتقدت القيود املفروضة 
علـــى بعض اعضـــاء املعارضة 

اإلصالحية.
  وقال بيان صادر عن اشتون ان 
وزيرة خارجية االحتاد االوروبي 
تتابـــع عـــن كثب األحـــداث في 
الواضحة  القيود  ايران «السيما 
على حريـــة تنقل بعض اعضاء 
املعارضة والتظاهرات التي جرت 

في الشوارع».
  واضافت انها تدعو «السلطات 
الى احتـــرام حقوق  اإليرانيـــة 
مواطنيها بالكامل وحمايتها مبا 
يشمل حرية التعبير واحلق في 

التجمع السلمي».

الشورى االيراني علي الريجاني 
ونواب األغلبية احملافظة انتقادات 
لقـــادة املعارضـــة غداة  عنيفة 

التظاهرات.
  وهتف نواب «املوت ألميركا» 
و«املوت إلسرائيل» ولكن ايضا 
«طالبوا بإعدام رموز املعارضة 
هاتفني باملوت ملوسوي ولكروبي 
وخامتي» في اشـــارة الى زعماء 
املعارضة مير حســـني موسوي 
ومهدي كروبي والرئيس اإلصالحي 
الســـابق محمد خامتـــي، واتهم 
٢٢٢ من النواب احملافظني زعماء 
املعارضة بالتسبب مبقتل عنصري 

احلرس الثوري.
  وقال الريجاني في إشارة إلى 
الدعوة إلـــى التظاهر «ان هؤالء 
السادة (موسوي وكروبي) اللذين 
نشرا هذه الدعوة سقطا في فخ 
الواليات املتحدة ان البرملان يدين 
هذا التحرك االميركي الصهيوني 
املضاد للثورة والال وطني ملثيري 
الفنت هؤالء». واضاف «ألم يكن 
عليهما ان يتوبا بعد ان شـــاهدا 
ان الواليـــات املتحـــدة والنظام 
الصهيوني واملنافقـــني (عبارة 
لوصف مجاهدي خلق) وامللكيني 

يؤيدون حتركهم؟».
  وتابع «ان البرملان سيشـــكل 
جلنة لدراسة هذا التحرك املضاد 
للثورة وملعرفة كيفية التصدي 

له».

  من جهة اخرى اتهم نائب قائد 
قوات الشرطة االيرانية «مجموعة 
الفتنة خرجت  قليلة من مثيري 
امس الى الشوارع استجابة لدعوة 
وجهها قــــادة الفتنة بتحفيز من 
أميركا واسرائيل وبريطانيا» معلنا 
في الوقت نفسه إلقاء قوات األمن 
القبض على عدد من عناصر زمرة 

«املنافقني االرهابية».
  لكن منظمة مجاهدي الشعب، 
حركة املعارضة الرئيسية للنظام 
اإليراني فــــي املنفى والتي تطلق 
عليها طهران زمرة املنافقني، نفت 
في باريس املعلومات التي حتدثت 
عن أنها وراء إطالق النار الذي اسفر 
عن سقوط قتيل واصابة ٩ شرطيني 

خالل تظاهرات في طهران.
  وقال املجلس الوطني للمقاومة 
االيرانيــــة، الواجهة السياســــية 
الشــــعب ان «هــــذه  ملجاهــــدي 
االدعــــاءات الكاذبة التي ال تخدع 
احدا يحيكها النظام في حني يعلم 
اجلميع أن القمع يأتي من السلطات 
وهيئاته من خالل اطالق النار على 
املتظاهرين بالرصاص احلي والغاز 

املسيل للدموع».
  وفي بيان أكد املجلس الوطني 
للمقاومة اإليرانية ومقره باريس 
انه «سيناريو كاذب وسخيف» 
يســـتخدم لتبرير «تنفيذ املزيد 
من اإلعدامـــات بحق مقربني من 

مجاهدي الشعب».

  ودعت اشتون ايضا «السلطات 
االيرانية الى االمتناع عن استخدام 
القوة ضد متظاهرين مساملني».

  بدوره، صرح رئيس البرملان 
االوروبي أمس بأن أول تظاهرة 
مناهضـــة للحكومة فـــي ايران 

يريد احلرية نفسها التي حارب 
املواطنون في تونس  من اجلها 

ومصر».
  واضـــاف «خالفا ملـــا يزعمه 
النظام االيراني، مصر وتونس 
ال تريدان اتبـــاع منوذج الثورة 

نظمتها املعارضـــة اإلصالحية 
تظهر ان الشعب لديه التعطش 
نفسه للدميوقراطية كما في مصر 

وتونس.
  وقال الپولندي جيرزي بوزيك 
ان «الشـــعب االيراني  في بيان 

االسالمية عام ١٩٧٩» معتبرا ان 
«روح» تظاهرات العام ٢٠٠٩ التي 
تلت االنتخابات الرئاســـية التي 
شابها «التزوير» التزال موجودة 

في البالد.
  في املقابل وجه رئيس مجلس 

 أوروبا تطالب طهران بحرية التظاهر السلمي.. وواشنطن تتهمها بالنفاق 

 نواب إيرانيون محافظون يطالبون بإعدام كروبي وموسوي وخاتمي

 بوتفليقة يمنع الديبلوماسيين من مقابلة السفراء دون إذن 

 اجلزائرـ  أ.ش.أ: أعلنت مصادر أمنية جزائرية أن هناك 
تعليمات الى قوات مكافحة الشـــغب تقضى بعدم حمل 
السالح خالل التصدي ملختلف املسيرات واالحتجاجات 
وذلك لتفـــادي وقوع أي حادث قد يتســـبب في تعقيد 
األوضاع. ونقلـــت صحيفة «اخلبر» الصادرة أمس عن 
مصـــادر أمنية قولها إن التعليمات اجلديدة مت تطبيقها 
خالل املســـيرتني األخيرتني بالعاصمة، مشيرة إلى أنه 
فضال عن منع حمل الســـالح وجهـــت تعليمات لتفادي 
استفزاز املتظاهرين واالكتفاء مبنع املسيرات واعتقال 

من ال يلتزم بتحذيرات قوات الشرطة.
  وأضافت املصادر أن هذه التعليمات تأتي بعد تخوف 
أجهزة األمن من تكرار ســـيناريو عام ٢٠٠١ حني وقعت 

مناوشات بني املشاركني في املسيرة التي دعت إليها حركة 
العروش «منطقة القبائل» وبني شـــبان بعض األحياء 
بالعاصمة تسببت في مقتل ثمانية أشخاص من بينهم 
صحافيون وخسائر مادية كبيرة وهي احلادثة التي أدت 

إلى منع املسيرات في العاصمة.
  ويأتـــي ذلك أيضا عقب الدعـــوة الى التظاهر مجددا 
السبت املقبل في ١٩ فبراير، بعد أن تصدت قوات األمن 
اجلزائرية الســـبت املاضي ملسيرة نظمتها «التنسيقية 
الوطنية من أجل التغيير والدميوقراطية» وهي تنظيم 
غير معتمد يضم أحزابا مثـــل التجمع من أجل الثقافة 
والدميوقراطية واحلزب االشـــتراكي للعمال اليساري 
والرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان ونقابات 

غير معتمدة وشخصيات محسوبة على املعارضة.
  من جهة أخرى، أصدر الرئيس اجلزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة تعليمات إلى وزراء احلكومة ومسؤولي الهيئات 
الرسمية واملؤسسات احليوية بعدم االتصال املباشر مع 
سفراء السلك الديبلوماسي املعتمد في اجلزائر دون علم 

وزارة اخلارجية أو ترخيص من السلطات العليا.
  وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن هذه التعليمات تأتي في 
سياق االحتياطات االحترازية التي اتخذتها السلطات العليا 
على خلفية سلسلة التقارير التي سربها موقع «ويكيليكس» 
بينها تقارير صدرت عن الســــفارة األميركية في اجلزائر، 
تضمنت تصريحات مسؤولني وشخصيات جزائرية بشأن 

الوضع السياسي واالقتصادي للجزائر. 

 الجزائر تمنع الشرطة من حمل السالح خالل التصدي للمظاهرات 


