
و�أو�صح��ت �ن��ه "  عدد �ل�صحاي��ا �أ�صبح �أكرث من 
2694 �صابًا.مت ت�صلي��م رفات )527( �صحية �ىل 
ذويه��م فيما ت�صتم��ر د�ئرة �لطب �لع��ديل باأجر�ء 
�ملطابقات �خلا�ص��ة باحلم�ض �لنووي ل�) 467( 

رفات". 
و��صاف��ت �ن عملي��ات �لبح��ث مات��ز�ل جاري��ة 
للعث��ور عل��ى بقي��ة �ملقاب��ر، موؤك��دة �ن �لقو�ئ��م 
�خلا�ص��ة مبطابق��ة جثامني �ملج��زرة مع ذويهم 
�صتعلن حال �كم��ال كافة �لفحو�صات �ملختربية 

حيث مت رفع 994 منها ، من 14 موقعا .
و�أ�ص��درت موؤخ��ر� حمكم��ة �جلناي��ات �ملركزي��ة 
يف �لع��ر�ق حكمًا بالإعد�م عل��ى 27 �صخ�صًا بعد 
�إد�نته��م بالت��ورط يف جم��زرة "�صبايك��ر" �لت��ي 
نفذه��ا تنظيم د�ع�ض �لإرهابي. وكان �لتنظيم قد 

�أ���ر يف حزير�ن / يوني��و 2014 �أكرث من �ألفني 
م��ن طالب كلية �لقوة �جلوي��ة يف قاعدة �صبايكر 
يف تكري��ت مبحافظة �ص��الح �لدين، ومن ثم قام 
برمي نحو 1700 منهم بالر�صا�ض، بينما متكن 

�لباقون من �لفر�ر.
وكان��ت �ل�صلطات �لعر�قية قد �أعدمت 36 �صخ�صًا 

لتورطهم يف جمزرة "�صبايكر" �لعام �ملا�صي.
وق��ال �لقا�ص��ي عب��د �ل�صت��ار بريق��د�ر �ملتحدث 
 " �إن  �لأعل��ى  �لق�ص��اء  جمل���ض  با�ص��م  �لر�صم��ي 
�حلك��م �بتد�ئي قاب��ل للطعن يف حمكم��ة �لتمييز 
�لحتادية"، و�أ�صاف " حمكمة �جلنايات �أفرجت 

عن 25 متهمًا لعدم ثبوت �لأدلة بحقهم".
�ملجندي��ن  �آلف  ي�ص��م  �صبايك��ر  مع�صك��ر  وكان 
مت  �لتنظي��م  ي��د  يف  �صقوط��ه  وعن��د  �لعر�قي��ني 
تقييده��م، و�أخذه��م يف �صاحن��ات. و�أُج��ربو� بعد 
ذل��ك عل��ى �لرقود عل��ى �لأر�ض عل��ى بطونهم ثم 

ُقتل��و� باإطالق �لنار عليه��م. و�لقيت جثث �لقتلى 
يف خنادق كانت معدة لذلك. وروج تنظيم د�ع�ض 
للمذبح��ة و�حتفى بها ب�صدة، ون�ر مقاطع فيديو 
و�ص��ور�.  و�أقي��م مع�صك��ر �صبايك��ر عل��ى قاع��دة 
ع�صكرية عر�قية تابع��ة للقوة �جلوية يف تكريت، 
و�صم��اه �لأمريكيون �صبايكر ن�صبة �إىل �أول �لقتلى 
�لأمريكي��ني يف ح��رب "عا�صف��ة �ل�صحر�ء" على 
�لعر�ق عام 1991. ول �صك �أن جمزرة "�صبايكر" 
جزء من جر�ئم تنظيم د�ع�ض خالل �صيطرته على 
�أج��ز�ء �صا�صعة من �لع��ر�ق ول ميكن �لو�صول �إىل 
�مل�ص��وؤول عن �ملج��زرة دون معرفة �مل�صوؤول عن 
�صقوط ثاين �أكرب حمافظة يف �لبالد بعد �لعا�صمة 
�لعر�قي��ة؛ فامل�ص��وؤول ع��ن كال �جلرم��ني و�ح��د، 
خ�صو�ص��ًا �إذ� م��ا علمن��ا �أن �أربع ف��رق ع�صكرية، 
كانت موجودة يف �ملدين��ة، هربت جميعها دون 

خو�ض �أي معركة مع م�صلحي �لتنظيم.

  �صيا�صي��و �ل�صدف��ة تدرب��و� عل��ى �لرب�عة يف �لك��ذب نا�صني �ن 
يتدرب��و� عل��ى ق�صي��ة "�ن تك��ون �صيا�صي��ًا" �لت��ي حتت��اج �ىل 
�إتق��ان �ل�"بروتوك��ول"يف �لتعام��ل �ىل جان��ب �إتق��ان �لزي��ف 
و�لكذب،�إنتق��اد �لتعام��ل "غري �لالئ��ق" من قب��ل �ل�صيا�صيني ل 
يعن��ي جتريدهم م��ن �ل�صلوك �لإن�ص��اين �لطبيعي �ل��ذي ميار�صه 
جمي��ع �لب�ر،جمعين��ا منار���ض كل هذه �لن�صاط��ات يف حياتنا 
�ليومي��ة لكنن��ا نخجل م��ن �ن نف�صح ب��ه عالني��ة �ىل �لآخرين 
ونح��ن ل�صنا من "�لنخب��ة" و"قادة �لبل��د" و"م�رعو �لقو�نني" 
�لت��ي حتك��م حياة �ل�صع��ب ، نقطة �لنظ��ام هنا �ن ه��وؤلء �لذين 
ننتقده��م هم و�جهة �لب��الد وقادتها..كيف فق��د �صيا�صيونا ماء 
وجهه��م �ىل هذه �لدرجة؟ وكي��ف ��صبح ق�ص��اء �حلاجة جو�بًا 
لئق��ًا على �ل�صلطة �لر�بع��ة؟   �أثناء عملنا �ل�صحايف �لذي يحكم 
علينا �لإحتكاك بامل�صوؤولني نو�جه �لعديد من �ملو�قف �لغريبة 

و�لطريفة على �صبيل �ملثال يف �أحد �لأيام �ت�صلنا بالنائب ح.ح 
لأخ��ذ ر�أي��ه يف مو�صوِع هاِم وجدِي لكن��ه كان لديه ق�صية �أهم 
يف هذه �للحظة �إل وهي "�لإنتهاء من ق�صاء حاجته يف �ملر�فق 
�ل�صحي��ة "، ع��ذر�ً �صي��ادة �لنائب هل من �لالئ��ق �ن جُتيب على 
��صئل��ة �ل�صحافي��ني �أثناء ق�صاء حاجتك؟ وم��ا �لد�عي لذلك ..ل 
يعق��ل �ن تك��ون م�صغ��وًل �ىل هذه �لدرج��ة ؟! ويف حادثة �آخرى 
�ك��رث طر�ف��ة �إت�صلنا بالنائ��ب ع.ن لالإ�صتفهام منه��ا حول �أحد 
�ملحاور �ل�صيا�صية �لت��ي يفرت�ض �ن تكون مت�صلعَة فيها لكنها 
كان��ت م�صغولة �أك��رث بغ�صيل �ل�صح��ون و�إع��د�د �لغد�ء..عزيزتي 
�لنائب��ة ه��ل "حبك��ت"  �ىل ه��ذه �لدرجة لرتدي عل��ى �صحايف 
يت�ص��ل بِك �ثناء غ�صيلك لل�صحون؟ و�لأدهى �أنِك مل تبِد ر�أيِك يف 
�ملو�صوع �أخربتنا بن�صاطِك �ليومي و�أغلقِت �لهاتف..هل يحتاج 
�ل�صع��ب �ن يع��رف ما هي ن�صاطاتكم �ليومي��ة بر�أيِك! ؟  وت�صتمر 
�صل�صل��ة �لطر�ئ��ف حت��ى ت�ص��ل �لنائ��ب م.م �ل��ذي كان من�صغاًل 
بالت�ص��وق و���ر�ء �لطماط��م و�خل���رو�ت و�أختي��ار �لنا�ص��ج 

منه��ا و�لتاأين يف �ل�ر�ء حتى �أمتل��ئ وقته ومل يعد ميلك دقيقة 
لالإط��الع على جمري��ات �لأح��د�ث و�آخ��ر �لتط��ور�ت �ل�صيا�صية 
ف��كان جو�ب��ه �ىل �ل�صحافي��ني "ع��ذر�ً �ن��ا �أت�ص��وق �لآن ولي�ض 
ل��دي علم يف �ملو�ص��وع "  ويف �صياق �حلدي��ث عن �خل�رو�ت 
مل تختل��ف �لنائب ع.ن ع��ن �صابقها لكنها نقلت �خل�رو�ت �ىل 
د�خ��ل مبنى �ل�صلطة �لت�ريعية �إذ كان��ت تتم�صى يف مقر �لكتلة 
وتق�ص��م ب�"خي��ارة" يف يده��ا غ��ري معنية مبن حوله��ا وكاأنها 
حل��ت كل �مل�ص��اكل �لعالق��ة ومل يتبقى �صيء تعبئ ب��ه ، �صيادة 
�لنائ��ب �وُد �أن ��صاألِك ما هو طعم "�خليار" يف �لربملان؟ ومباذ� 
ت�صعري��ن و�نت تاأكلين��ه بهذه �لطريقة ؟ وه��ل جتر�أين ذ�ت يوم 
عل��ى �حلدي��ث يف "�لربوتوكول �ل�صيا�صي".!  �أم��ا ق�ص�ض �عطاء 
�لإرق��ام �خلا�ص��ة به��م و�ملعتمدة ل��دى �ل�صحافي��ني وو�صائل 
�لإع��الم وجمل���ض �لن��و�ب �ىل زوجاته��م و�أ�ره��م فح��دث ول 
ح��رج حتى �أ�صبح��ن زوج��ات �مل�صوؤولني "لبق��ات" يف �لردود 
عل��ى �لإعالمي��ني �أك��رث م��ن �أزو�جه��ن �ملن�صغل��ني يف ممار�صة 

ن�صاطاته��م �ليومي��ة ،�عز�ئن��ا �لن��و�ب �لر�تب �ل��ذي تتقا�صونه 
ي�صم��ح لكم ب�ر�ء �ملئ��ات من �ر�ئح �لإت�ص��ال وتوزيعها على 
��رك��م  وزوجاتكم �أم �ن " مال بال�ض �أحلى ".؟ ولن نن�صى ذكر 
�لنائ��ب ح.�أ �لذي يتعمد �لإت�صال على �ل�صحافيني ليخربهم �إنه 
يف �أجتماع �لآن ول ي�صتطيع �لت�ريح ، يف �حلقيقة هذه خطوة 
غ��ري مفهومة من��ك �صيادتك هل ترغ��ب بالت�ريح لكنك تخجل 
من طلب ذلك عالنية فتذكرنا بوجودك بني �حلني و�لآخر؟ لي�ض 

هناك تف�صري�ً منطقيًا غري هذ�.
�أنحد�ر �لذوق �لعام يف �لبيئة �ل�صيا�صية مل يقف عند �مل�صوؤولني 
فقط �إمن��ا هو ي�صري يف ت�صل�صل هرمي م��ن �لنائب �ىل م�صت�صاره 
وم��ن ث��م �ىل مدي��ر مكتبه حت��ى �أ�صبح��ت �إجاب��ة " �لنائب يف 
�حلم��ام �لآن" �أك��رث �صيوع��ًا ومقبولي��ة لديهم م��ن "�لإن�صغال" 
و"�لإجتماع"..�أخربون��ا �ن نفدت �أكاذيبكم لنجد لكم كذبة �أكرث 
"لياق��ة" بعد �ن علمتمون��ا " �لكذب �ملرتب" و�لتلميذ خري من 

ي�صت�صهد مبا علمه �إياه معلمه �لأول .

محاكم البصرة: 18264عقد زواج و 4266 دعوى 
طالق خالل العام الحالي

االتصاالت والعدل توقعان مذكرة تعاون مشترك 
بغ��د�د � �جلورن��ال : �أعلنت وز�رة �لإت�ص��الت، �لثالثاء، عن توقي��ع مذكرة تعاون 
م�ص��رتك م��ع وز�رة �لع��دل لتطويرعم��ل موؤ�ص�صاته��ا، م�ص��رية �إىل �أن ه��ذ� �لتعاون 
ياأت��ي كن��و�ة للحكوم��ة �للكرتونية وحتويل نظ��ام �لعمل من �لورق��ي �إىل �لنظام 
�لإلك��رتوين. وقالت �ل��وز�رة يف بيان لها، تلقت "�جلورنال"، ن�صخة منه، �إن "وزير 
�لإت�ص��الت، ح�ص��ن كاظ��م �لر��ص��د وق��ع مبق��ر وز�رة �لع��دل �ليوم مذك��رة تعاون 
م�ص��رتك مع وزي��ر �لعدل حي��در �لز�ملي لتطوير عم��ل موؤ�ص�ص��ات وز�رة �لعدل من 
خ��الل �لإمكانيات �لتي متتلكها ���ركات وز�رة �لإت�صالت يف جمال �لإت�صالت 
وتكنولوجي��ا �ملعلوم��ات". و��صاف��ت، �ن "ه��ذ� �لتع��اون ياأت��ي كن��و�ة للحكومة 
�للكرتوني��ة وحتوي��ل نظام �لعمل من �لورقي �إىل �لنظ��ام �لإلكرتوين وربط جميع 
دو�ئ��ر وز�رة �لعدل ب�صبكة موح��دة تكون حتت �صيط��رة وز�رة �لعدل لت�صهيل عمل 

�ملوظفني و�لق�صاء على �لف�صاد �لإد�ري و �إنهاء دور �لروتني".
وذك��رت، �ن��ه "يه��دف �إىل تق��دمي �أف�ص��ل �خلدمات و �لإ���ر�ع باإجن��از معامالت 

�ملو�طنني".

البصرة تشكل لجنة تحسبًا لتراكم النفايات 
وبغداد تعدها بمنحة طوارئ

بغ��د�د � متابع��ة : �أك��د حماف��ظ �لب�رة وكال��ة حممد طاه��ر �لتميم��ي، �لثالثاء، 
�ن��ه كانت لنا جولة م��ع وز�ر�ت �لتخطيط و�ملالية و�لبلدي��ات ملتابعة مو�صوع 
��صتحقاق��ات حمافظة �لب�رة و�مل�صكلة �لت��ي حدثت بعد ت�صويت جمل�ض �لنو�ب 
عل��ى ��صتقط��اع مبال��غ �لب��رتودولر من �ملحافظ��ات. وقال �لتميم��ي يف موؤمتر 
�صحف��ي عق��ده يف دي��و�ن �ملحافظ��ة �ن��ه "مت �لتف��اق م��ع وز�رت��ي �لتخطيط، 
و�ملالية، ود�ئرة �ملو�زنة، على �ن حتل هذه �مل�صكلة مبفاحتة رئي�ض �لوزر�ء حيدر 
�لعبادي، حلل م�صكلة �ملو�زنة �لت�صغيلية من خالل �ملبالغ �لتي هي من �صالحية 
رئي�ض �لوزر�ء وما يعرف مببالغ �لطو�رئ". و��صاف �لتميمي �نه "من �ملوؤمل �ن 
تخ�ص�ض للمو�زنة �لت�صغيلية من مبالغ �لطو�رئ و�ن �صاء �صوف حت�صل �ملو�فقة 
�ل�صب��وع �لقادم كم��ا وعد �مل�صوؤولون يف بغد�د"، مبينا �ن��ه "فيما يخ�ض مبالغ 
�لب��رتودولر �لتي تدع��م �لبنى �لتحتية وم�صاريع �لكهرب��اء و�مل�صاريع �مل�صتمرة 
لأك��رث م��ن ثمانني باملئة وج��د �ن هناك باب �خ��ر لتحويل ه��ذه �مل�صاريع على 
�ملو�زن��ة �ل�صتثمارية". وتاب��ع �لتميمي �نه "مت ت�صكيل خلي��ة طو�رئ من مدر�ء 
�لق�صية و�لنو�حي و�لبلدي��ة و�لوحد�ت �لد�رية للتح�صب لكرثة �لنفايات �و عدم 
��صتم��ر�ر �رك��ة �لتنظيف"، موؤك��د� �ن "هناك جهد هند�ص��ي بالتعاون مع �ركة 
نف��ط �جلنوب مو�نئ �لعر�ق باليتهم��ا وكو�درهما وذلك يف حال عدم دفع مبالغ 

�ل�ركة".

�لب���رة � متابعة : �علنت حماكم �لحو�ل �ل�صخ�صية يف رئا�صة حمكمة ��صتئناف 
�لب���رة �لحتادية و�لبالغ عددها 10 حماكم، �نه��ا �جنزت منذ بد�ية هذ� �لعام 
لغاي��ة 13/7/2017، )18264( عق��د زو�ج، فيم��ا بينت �نه��ا �متت )4266( 
دع��وى ط��الق يف �ملحافظ��ة. و�ك��د م�ص��در خم��ول يف رئا�صة حمكم��ة ��صتناف 
�لب���رة �لحتادية يف بيان �صحف��ي ،�ن "�ملحاكم �ملذك��ورة و�ملتوزعة بدورة 
�لق�ص��اء يف �لب���رة، قد �ذنت ب��زو�ج 788 قا�رة ومنح��ت �لذن بالزو�ج من 
زوج��ة ثاني��ة �ىل 242 مو�طنًا". و��صاف �نها "��ص��درت 2985 ق�صامًا �رعيًا، 
بال�صاف��ة �ىل �ن ع��دد �لدعوى �مل�صجل��ة بلغ )12796(، منه��ا )4266( طالق 

وتفريق".  

 
ك�صف مدي��ر �صحة �لكرخ �لدكت��ور جا�صب �حلجامي ، 
�لثالث��اء، عن ر�صد )15( حال��ة ��صابة مبر�ض نق�ض 
�ملناعة �ملكت�صب��ة )�لإيدز(، حمذر� من �رعة �نت�صاره 
يف �لبلد.  وقال �حلجام��ي يف بيان تلقت "�جلورنال" 

ن�صخ��ة منه �ن "مديري��ة �صحة �لكرخ ر�ص��دت موؤخر�ً 
)15( حال��ة، وهذ� �لع��دد ميثل �أ�صعاف م��ا مت  ر�صده 
يف �ل�صن��و�ت �ل�صابق��ة"، مبين��ا �ن "ه��ذ� ل ميث��ل �إل 
ج��زء ب�صي��ط م��ن �لع��دد �لفعلي لك��ون �لبع���ض حامل 
لفايرو���ض  �ملر���ض لك��ن �لأعر��ض مل تظه��ر عليه بعد 
و�لبع���ض �لآخر قد تكون بع�ض �لأعر��ض ظهرت عليه 

لكن��ه مل  ي�صخ�ض بعد". و��ص��اف �ن "حاملي فايرو�ض 
نق���ض �ملناع��ة �ملكت�صبة يعتربون ب��وؤر لن�ر �ملر�ض 
ع��ن طري��ق  عو�ئلهم �و ع��ن طريق بع���ض �ملمار�صات 
�لطبي��ة �و �حلالق��ني �و �لو�ص��م �و �ملاله��ي وغريها". 
و�ك��د مدي��ر �صح��ة �لك��رخ �ن "�ل�صب��ب �لرئي���ض ور�ء 
�نت�ص��ار هذ� �ملر�ض �خلطري هو �لنفت��اح على �لبلد�ن 

 �لخ��رى وك��رثة �أع��د�د �ل�صب��اب غ��ري �لو�ع��ني �لذين 
ي�صاف��رون لغر�ض �ل�صياحة و�ملمار�ص��ات �لتي جتري 
هن��اك  بعيد�ً عن �لدين و�لعر�ف و�لخالق، ف�صال عن 
�نت�ص��ار حانات �لو�صم و�ملالهي و�مل�صاج ب�صكل ُملفت 
 لالنتباه وهذه كلها عو�مل تن�ر �ملر�ض ب�صكل �ريع 

�إ�صافة".

حكمت حمكمة جنح �لنز�هة يف ��صتئناف �لر�صافة 
على مدير عام �لتجهيز�ت �لزر�عية باحلب�ض �صنتني 
ب�صب��ب خمالف��ات يف عق��ود جتهي��ز وز�رة �لزر�عة. 
وق��ال �ملتح��دث �لر�صم��ي با�ص��م جمل���ض �لق�ص��اء 
�لعلى �لقا�صي عب��د �ل�صتار بريقد�ر يف بيان تلقت 
"�جلورن��ال" ن�صخة منه �ن، "حمكمة جنح �لنز�هة 
نظ��رت يف دعوى ف�صاد و����ر�ر باملال �لعام بحق 
مدي��ر عام �لتجهي��ز�ت يف وز�رة �لزر�عة".  و�و�صح 
بريقد�ر �ن "�ملحكمة  �د�نت �ملتهم باحلب�ض �صنتني 
ب�صب��ب خروقات يف عقد جتهيز وز�رة �لزر�عة 200 
حا�ص��دة زر�عي��ة". و��صاف " �ن �حلك��م �صدر وفق 

�ملادة 341 من قانون �لعقوبات.

�صه��دت مدين��ة �لكاظمي��ة يف بغد�د، �لثالث��اء، و�صع 
�لع��ر�ق.  �إير�ني��ة يف  لأول جامع��ة  �لأ�صا���ض  حج��ر 
و�أفادت وكالة "ت�صني��م" �لير�نية لالأنباء �أن "مدينة 
�لكاظمية يف �لعا�صم��ة �لعر�قية بغد�د، �صهدت و�صع 
حج��ر �أ�صا���ض �أول جامع��ة �إير�نية يف �لع��ر�ق، حيث 
�صتحم��ل ه��ذه �جلامع��ة ��ص��م )�مل�صطف��ى �لأمني(". 
و�أ�صاف��ت، �نه "�صارك يف مر��صم و�ص��ع حجر �أ�صا�ض 
�جلامع��ة ممث��ل �ل��ويل �لفقي��ه يف �لع��ر�ق، و�ل�صف��ري 
�لإي��ر�ين، ونائب وزير �لتعليم �لع��ايل �لعر�قي وح�صد 
من ��صات��ذة هذه �جلامعة". وقال رئي�ض جمل�ض �أمناء 
�جلامع��ة ومديرها �ملايل: "�صت�صم��ل هذه �جلامعة 5 
كليات للعلوم �لتجريبية، �لإن�صانية و�لإ�صالمية، ومن 
�ملقرر �أن ت�صمل �ملرحلة �لوىل للم�روع بناء كليات 
�لآد�ب، �لفقه و�لقانون"، م�صيفا �أن "�جلامعة �صتبنى 
عل��ى �ر���ض مب�صاح��ة 22 �ل��ف و 500 م��رت مربع"، 

ح�صب وكالة �لنباء �لإير�نية.

صحة الكرخ: أعداد المصابين بـ"اإليدز" تتضاعف

الطب العدلي: عدد ضحايا سبايكر وصل إلى أكثر من 2694 شابًا

حكايات ساخرة.. نواب الشعب ما بين الطبخ والحمام والتاتو يشغلون يومهم!
التشريعات آخر ما يفكرون به

جنح النزاهة: الحبس 
"سنتان" للمدير العام 

للتجهيزات الزراعية

الكاظمية تشهد وضع 
حجر األساس ألول 

جامعة إيرانية في العراق

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

بني " احلمام " و"غ�سيل 
ال�سحون" و"�سراء 

اخل�سروات"و"الذهاب اىل 
ال�سالون"  �ساعت هيبة 

ال�سيا�سيني ، وتال�سى الذوق 
العام املفرت�ض وجوده داخل 

البيئة ال�سيا�سية حتى فقد بع�ض 
�سيا�سيينا اىل جانب النزاهة 

والأمانة وال�سدق"الذوق 
العام"والقدرة على التعامل مع 

املن�سب الذي وجدوا انف�سهم فيه 
اأن  احلياة  قررت  "�سدفة" حني 

تبت�سم لهم وتغ�سب علينا.

حتولت فاجعة �سبايكر اىل 
جرح ينكاأ املواجع كل يوم 

حيث عرث موؤخرا على 267 
رفاة ل�سحايا تلك املجزرة يف 
�سالح الدين لي�سبح اجمايل 
الرفات التي مت العثور عليها 

14 موقعا. 998 موزعة على 
ونقلت الدائرة يف بيان تلقت 
عن  منه  " اجلورنال" ن�سخة 

مديرعام الدائرة، زيد علي 
عبا�ض القول انه "مت العثور 

على رفات ل�سحايا جمزرة 
�سبايكر يف منطقة الق�سور 

الرئا�سية مبدينة تكريت قرب 
ق�سر �سالح الدين" .
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