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جتربة مهمة يخوضها املنتخب املصري أمام ماالوي

جورج قرداحي والفنان زهير عبدالكرمي واملطرب حمام خيري أثناء مشاركتهم بالنسخة املاضية من الرالي

فوز سهل للنجمة اللبنانيمواجهة صعبة بين السد والسيلية 
الهالل يرفض عرض 
السد لشراء رادوي

قرعة منصفة
في كأس فيصل

فوز كوريا الشمالية على مالي

زيدان يزور الجزائر في مرسيليا

بن خلف اهلل ينسحب من تونس

ساحل العاج تواجه تنزانيا مرتين

 تختتم اليوم مباريات الدور االول ملسابقة كأس جنوم قطر باقامة 
4 مباريات اقواها بني السد والسيلية حلسم البطاقة الثانية واالخيرة 

للمجموعة االولى واملؤهلة الى الدور نصف النهائي.
 ويحتاج الس���د الى الفوز للحاق بالعربي الى دور االربعة، فيما 
يكفي السيلية التعادل كي يضمن تخطي الدور االول، وتبدو مهمة 
السد صعبة للغاية نظرا لغياب العبيه الدوليني )7 العبني( النضمامهم 
الى صفوف املنتخب الذي يخوض حاليا منافسات بطولة الصداقة 

الدولية، بينما تعد صفوف السيلية مكتملة.
 ويحتل السيلية املركز الثاني برصيد 9 نقاط، والسد املركز الثالث 
برصيد 7 نقاط، وضمن العربي التأهل بغض النظر عن نتيجة لقائه 

اليوم مع الشمال حيث يتصدر املجموعة برصيد 10 نقاط.
 وف���ي املجموعة الثانية يلتقي الغراف���ة املتصدر )10 نقاط( مع 
االهلي الثاني )9 نقاط( من اجل حتديد بطل املجموعة بعدما ضمنا 
بطاقتي دور االربعة، وس���يكون التعادل كافيا للغرافة الذي يغيب 
عن���ه 4 العبني دوليني النه���اء الدور االول في املرك���ز االول، بينما 
يحتاج االهلي الذي يعاني م���ن غياب محترفيه البرازيلي فرناندو 
وااليراني رحم���ان رضائي لالصابة، للفوز النتزاع املركز االول من 

الغرافة بطل الدوري.
 وس���يكون لق���اء الريان )5 نقاط( مع الوك���رة )4 نقاط( ضمن 

املجموعة حتصيل حاصل بعد ان فقدا فرصة التأهل.
 ويقام دور نصف النهائي في االول من يناير املقبل، فيلتقي اول 
املجموعة االولى مع ثاني الثانية، واول الثانية مع ثاني االولى، على 

ان تقام املباراة النهائية في 5 منه.

 عاد النجمة حامل اللقب الى سكة االنتصارات وتغلب على الغازية 
3-0 في ختام املرحلة العاشرة من بطولة لبنان لكرة القدم.

كما فاز الصفاء على االصالح 1-0، وتعادل شباب الساحل مع االهلي 
صيدا 1-1. ورفع النجمة رصيده الى 23 نقطة من 10 مباريات مقابل 24 

للعهد واالنصار وبقيت آماله قائمة للحصول على لقب بطل الذهاب.
فعلى ملعب صيدا البلدي، حقق النجمة فوزا س����هال على الش����باب 
الغازية وذلك بعد خس����ارته امام االنصار 0-1 وتعادله مع العهد 2-2 
في املرحلتني االخيرتني. وس����جل للنجمة بول رستم )14( والسنغالي 
ماكيت����ي ديوب )35 و45( ليرفع االخير رصيده الى 16 هدفا على رأس 
ترتيب الهدافني. وعلى ملعب صور البل����دي، عاد الصفاء بثالث نقاط 

ثمينة بعد فوزه على االصالح 0-1.
وسجل للصفاء الذي غاب عنه مدافعاه املغربي طارق العمراتي وعلي 
السعدي العب وسطه هيثم عطوي بعد متريرة من خضر سالمه )79(. 
ورفع الصفاء رصيده الى 18 نقطة مستعيدا املركز الرابع من الراسينغ 

الذي خسر امام االنصار 0-1 اول من امس.
وانتهت مواجهة شباب الس����احل واألهلي صيدا بالتعادل 1-1 على 
ملعب الصفاء. وافتتح حس����ني سويدان التسجيل لألهلي صيدا )77(، 

وعادل عباس طحان للساحل )85(.

رفضت إدارة نادي الهالل 
ادارة  الس��عودي عرضا من 
نادي السد القطري لشراء عقد 
محترفه الروماني ميريل رادوي 
الذي يش��غل مركز الوس��ط 
املتأخر، مبدية متسكها بخدمات 
الالعب للفترة املقبلة، بحسب 
صحيفة »غازيتا سبورت لور« 
املتخصصة. وجاء  الرومانية 
العرض القطري بناء على طلب 
من مدرب السد احلالي والهالل 
الس��ابق الرومان��ي كوزمني 
الذي تق��دم إلدارة  أوالريو، 
الهالل بعرض رسمي لشراء 
عق��د رادوي مقابل 6 ماليني 
ونصف املليون دوالر، وهو 
الطلب الذي قوبل بالرفض من 

قبل الهالل جملة وتفصيال.
يذك��ر أن عقد الالعب مع 
الهالل مازال مستمرا للموسم 
الثاني، وهو األمر الذي نقله 
الالعب لكوزمني الذي يرغب 
في مش��اركة فاعل��ة لفريقه 
السد في بطولة دوري ابطال 
آسيا املقبلة. هذا وكانت إدارة 
الهالل قد اكدت في أكثر من 
مناسبة متسكها مبحترفيها 
األربعة احلاليني ونفت أي نية 
الستبدالهم بآخرين في فترة 

التسجيل الثانية.

سحبت امس االول قرعة 
الدور ربع النهائي ملس��ابقة 
كأس األمير فيصل بن فهد 
الس��عودية  القدم في  لكرة 
واملقرر السبت املقبل. ويلتقي 
الفتح مع التعاون في األحساء، 
واخللي��ج م��ع األهل��ي في 
سيهات، واألنصار مع الشباب 
في املدينة املنورة، وأبها مع 
الهالل في أبها. وفي نصف 
النهائي، يلتقي الفائز في لقاء 
اخلليج واألهلي مع الفائز في 
لقاء أبها والهالل على ملعب 
الفائز ف��ي املباراة االخيرة، 
والفائ��ز في لق��اء األنصار 
والشباب مع الفائز في لقاء 
الفت��ح والتعاون على ملعب 

الفائز في املباراة االخيرة.

فازت كوريا الش���مالية على مالي 1 - 0 ف���ي الدوحة في افتتاح 
اجلولة االولى من منافس���ات بطولة الصداقة الدولية التي ينظمها 

االحتاد القطري لكرة القدم.
وسجل تشو تشول مان هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 56.

وتفوق املنتخب الكوري الشمالي في الشوط االول وكان االفضل 
وحال القائم دون هزه الش���باك مرتني في الدقيقت���ني الثالثة و21، 
وتغير حال املباراة في الش���وط الثاني حيث انتقلت السيطرة الى 
املنتخب املالي الذي ضغط من اجل التعادل ولم يس���تثمر الفرص 

التي اتيحت له.
وخاضت مالي املباراة دون بعض جنومها احملترفني في مقدمتهم 

مهاجم اشبيلية االسباني فريدريك كانوتيه.
وتعتب���ر البطولة بروفة للمنتخب املال���ي قبل خوض نهائيات 

كأس االمم االفريقية.

قام أس����طورة كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان السبت املاضي 
بزيارة مفاجئة ملعس����كر املنتخب اجلزائري مبنطقة كاستيان مبدينة 
مرسيليا الفرنسية، وتعد الزيارة األولى من نوعها لزيدان الذي ينحدر 

من أصول جزائرية. 
وذكر احتاد الكرة اجلزائري في موقعه على ش����بكة االنترنت امس 
االول أن زيدان أمضى بعض الوقت مع أعضاء املنتخب وقدم لهم تهانيه 
مبناسبة تأهلهم إلى نهائيات كأسي أمم افريقيا والعالم 2010 متمنيا لهم 
التوفيق في البطولة األفريقية بانغوال كما قدم لهم نصائح بخصوص 
كأس العال����م بجنوب افريقيا. ونقل املوقع االلكتروني »كل ش����يء عن 
اجلزائر« عن احد املقربني من زيدان قوله أن أعضاء املنتخب اجلزائري 
كانوا بغرفهم ملا ابلغهم مسؤول الفندق أن زيدان بصدد انتظارهم بالبهو 
حيث كان برفقة بعض مقربيه. وأن الكثير منهم بقوا مندهشني لالهتمام 
الكبي����ر الذي أبداه »زيزو« جتاههم. وأضاف املوقع أن زيدان اتصل في 
ساعة متأخرة من ليلة أمس مبقربيه وطلب منهم مرافقته إلى مقر إقامة 
املنتخب اجلزائري رغبة منه للحديث إلى املدربني والالعبني، حيث أصر 

أن يكون أحد الوجوه التي تقدر إجناز املنتخب اجلزائري.
وتابع »زيارة زيدان املفاجئة شحذت همم الالعبني وجعلتهم يشعرون 
بالفخر ورفعت من روحهم املعنوية، خاصة أن زيدان الذي حتدث معهم 
بتواضع كبير وتابع كالمهم باهتمام بالغ ركز على حبه وتعلقه باجلزائر، 
ما جعل رفقاء كرمي زياني يرفعون حتديا جديدا بضرورة التألق قاريا 
قب����ل موعد كأس العالم«. وفضل زيدان زي����ارة املنتخب اجلزائري في 

ساعة متأخرة من الليل حتى ال يلفت األنظار.

اعلن االحتاد التونس���ي لكرة القدم ان العب وسط ڤالنسيان 
الفرنس���ي فهيد بن خلف اهلل انسحب من املشاركة مع منتخب 
بالده في نهائي���ات كأس االمم االفريقية في انغوال من 10 الى 31 

يناير املقبل.
واوضح االحتاد التونس���ي في بيان له »لقد وجهنا له دعوة 
رسمية للمش���اركة في نهائيات كأس االمم االفريقية، كما بعثنا 
له بتذك���رة الطائرة«، لكنه ابلغ مدرب املنتخب فوزي البنزرتي 

بعدم مشاركته دون اعطاء توضيحات لذلك.

أعل���ن االحتاد التنزاني لكرة القدم ان منتخب بالده س���يخوض 
مباراتني دوليتني وديتني امام نظيره العاجي في دار السالم في اطار 
استعدادات االخير لنهائيات كأس امم افريقيا املقررة في انغوال من 

10 الى 31 يناير املقبل.
واوض���ح املصدر ان املباراة االولى س���تقام في الثالث من يناير 

املقبل، على ان تقام الثانية في السادس منه.
واكد مس���ؤول في االحتاد التنزاني فريديري���ك مواكاليبيال في 
تصريح لوكالة الصحافة الفرنس���ية ان »املنتخب العاجي سيصل 
الى تنزانيا في االول من الش���هر املقبل خلوض مباراتني اعداديتني 

امام تنزانيا استعدادا لنهائيات كأس االمم االفريقية«.
وتلعب ساحل العاج في النهائيات في املجموعة الثانية الى جانب 

بوركينا فاسو وغانا وتوغو.

رالي »اكتشف سورية« يستعد إلغالق بابه

األردن يعسكر في الصين

توقع مدير رالي »اكتش����ف سورية« هاني 
شعبان أن يتم إغالق باب االشتراك بالرالي خالل 
األيام املقبلة رغم أن احلدث سيقام منتصف مايو 
القادم نظرا لإلقبال الشديد على التسجيل خاصة 

ممن فاتهم التسجيل في الرالي السابق.
وأوضح شعبان أن نادي السيارات السوري 
سيغلق باب االشتراك في الرالي عندما يصل 
عدد الفرق املش����اركة إل����ى 65 فريقا وهذا أمر 

متوقع خالل األيام املقبلة.
وفي تطور هو األول من نوعه منذ انطالق 
رالي اكتش����ف س����ورية عام 2003 تلقى نادي 
السيارات السوري طلبات اشتراك في الرالي 
من مش����اركني في دول شرق آسيا من ماليزيا 
وهونغ كونغ وغيرهما. وأكد أصحاب طلبات 
املشاركة أنهم س����معوا برالي اكتشف سورية 
من خالل مجلة )انترناشيونال جيوغرافيك( 
الدولية ذات االنتش����ار الواسع في دول شرق 
آسيا وأنهم أعجبوا بفكرة الرالي وطريقة إقامته 

وأحبوا املشاركة فيه بحسب شعبان الذي يقوم 
بالتنسيق معهم من اجل إجناح هذه املشاركة. 
وأكد شعبان أنه سبق لنادي السيارات السوري 
أن تلقى عددا كبيرا من طلبات االش����تراك من 
فرق أوروبية خاصة من اجنلترا وهو استمرار 
ملش����اركاتهم املميزة خالل السنوات السابقة 
الس����يما الرالي األخير حيث شارك فيه )14( 

فريقا أوروبيا.
وقال ش����عبان إن كوادر نادي الس����يارات 
السوري بدأت منذ عدة أشهر التحضير لرالي 
2010 من خالل القيام بجوالت على مس����ارات 
الرالي ضمن مناطق في شمال وغرب ووسط 

سورية والتي سيكون بعضها جديدا كليا.
وأكد شعبان وجود جتديد في طريقة التنافس 
في رالي اكتشف سورية2010 الذي ينظمه نادي 
السيارات السوري برعاية من وزارة السياحة 
وسيكون هذا التجديد على شكل مفاجآت سيعلن 

عنها الحقا.

توجه املنتخب األردني لكرة القدم امس 
االول إلى ش���نغهاي إلقامة معسكر تدريبي 
يتخلله لقاء ودي دولي أمام نظيره الصيني غدا 
ينهي به استعداده ملالقاة تايلند في بانكوك في 
السادس من يناير املقبل في اجلولة اخلامسة 
قبل األخيرة من منافسات املجموعة اخلامسة 
ضمن التصفيات املؤهلة إلى نهائيات كاس 
آسيا املقررة في الدوحة عام 2011. ويحتاج 
املنتخ���ب األردني الى الفوز أو التعادل على 
اق���ل تقدير في مباراة بانك���وك لالبقاء على 
حظوظه في التأهل للمرة الثانية في تاريخه 
إلى نهائيات كأس آسيا. من جهة أخرى، قبلت 
إدارة نادي الكرمل صاح���ب املركز احلادي 
عش���ر قبل االخير في الدوري األردني لكرة 
القدم استقالة املدرب العراقي جبار حميد من 

منصبه. وبدأت ادارة نادي الكرمل، الصاعد 
حديثا الى دوري االضواء، على الفور البحث 
عن مدرب جديد في محاولة إنقاذ الفريق من 
العودة الى الدرجة الثانية. من جهة أخرى، 
أعاد النادي العربي صاح���ب املركز االخير 
مدربه العراقي كاظم خلف لإلش���راف على 
االدارة الفنية لفريقه بعدما قبلت اس���تقالة 
املدرب االردني منير مصباح الذي كان تولى 
املهمة خلفا ملواطنه راتب الداود. وجاء التعاقد 
من جديد مع خلف في محاولة إلنقاذ العربي 
الذي تراجع إلى املركز الثاني عش���ر األخير 
بعد املرحلة العاشرة بأربع نقاط.وكان خلف 
قاد العربي لنهائي بطولة درع االحتاد فاحتة 
بطوالت املوسم احلالي حينما اكتفى العربي 

مبركز الوصيف بخسارته امام الفيصلي.

»الفراعنة« في تجربة ودية مهمة أمام ماالوي استعداداً ألمم أفريقيا
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

يخوض املنتخب املصري االول 
لكرة القدم جتربة ودية مهمة في 
اليوم بتوقيت  الثامنة من مساء 
الدولي  القاهرة  الكويت بس����تاد 
امام منتخب ماالوي، حيث يأتي 
اللقاء ضمن برنامج استعدادات 
منتخب الفراعنة قبل املش����اركة 
في بطولة كأس األمم االفريقية، 
ي����وم 10 يناير  واملقرر انطالقها 

املقبل بأنغوال.
ويسعى اجلهاز الفني ملنتخب 
مصر بقيادة املدير الفني حس����ن 
ش����حاتة م����ن خالل لق����اء اليوم 
لالطمئنان على حالة العبيه الفنية 
والبدنية واملهاري����ة، خصوصا 
مجموعة الالعبني الذين شملتهم 
القائم����ة الدولي����ة ألول مرة، أو 
التي عادت م����ن جديد للصفوف 
الدولية، كما يس����عى شحاتة الى 
الدخول بالالعبني في االجواء العامة 
للمنافسة، والوقوف على التشكيلة 
الرئيسية التي سيعتمد عليها في 

الفترة املقبلة.
الفني جتربة  ويعتبر اجلهاز 
اليوم »البروڤة االخيرة« للفراعنة 
النهائية لقائمة  قبل اختيارات����ه 

املنتخب.
وكان رئيس االحتاد املصري 
لكرة القدم سمير زاهر وعدد من 
اعضاء مجل����س ادارة االحتاد قد 
قاموا بزيارة املنتخب اثناء أدائه 
لتدريباته باالمس، وطالب زاهر 
التركيز في  الالعبني بض����رورة 
املرحلة املقبلة والعمل على انهاء 
جميع االستعدادات مبنتهى القوة 
البطولة  واجلدية، لتحقيق لقب 
االفريقية للمرة الثالثة على التوالي 
والسابعة في تاريخ الكرة املصرية، 
ليكون هذا اللقب مبنزلة التعويض 
املناسب للشعب املصري عن حالة 
احلزن التي انتابته بعد حرمانه من 
مشاهدة منتخب بالده في املشاركة 
مبونديال كأس العالم 2010 بجنوب 

افريقيا.
وانفرد زاهر باجتماع جانبي مع 
اجلهاز الفني للمنتخب استغرق 
نحو ربع الس����اعة، اطمأن خالله 
من شحاتة ومعاونيه على طريقة 
االستعداد للمرحلة املقبلة، واحلالة 
الفنية والنفسية عند الالعبني ومدى 

استيعابهم خلطورة املوقف.

م����ن جانبه أك����د املدير الفني 
حسن شحاتة على العبيه ضرورة 
خوض لقاء اليوم مبنتهى القوة 

واجلدية.

عبد المنصف يقترب من الجونة

وعلى صعيد آخ����ر، يواصل 
الفريق االول لك����رة القدم بنادي 
الزمال����ك تدريبات����ه اجلادة التي 
يجريها على ملعب »حلمي زامورا« 
مبيت عقبة استعدادا للمشاركة 
في الدور الثاني لبطولة الدوري 

املصري.

وكان مداف����ع الزمال����ك عمرو 
عادل قد دخل في مش����ادة كالمية 
مع جماهير ناديه قبل دقائق من 
انط����الق تدريب����ات الفريق، وقد 
اندلعت األزمة بني الطرفني، بعدما 
رفض الالعب رد حتية اجلماهير 
لدى دخوله ملعب التدريب، وهو 
ما أثار غضبه����ا ودفعها للهتاف 

ضده.
ويعيش الالعب حالة نفسية 
س����يئة في الوقت احلالي، وذلك 
بس����بب ما تردد مؤخرا عن نية 
الفن����ي للفري����ق بقيادة  اجلهاز 

»العميد« حسام حسن في وضعه 
على قائم����ة الراحلني عن النادي 
خالل فترة االنتقاالت الش����توية 

يناير املقبل.
وكان���ت تدريبات الزمالك قد 
انطلقت اول من أمس بعد فترة 
راحة سلبية اس���تمرت خمسة 
أيام، حيث ش���هدت عودة عمرو 
زكي للمشاركة مع زمالئه وغياب 
محمد عبد املنصف الذي اقترب 
بشكل كبير من الرحيل عن القلعة 
البيض���اء واالنتقال الى اجلونة 
الصاعد حديث���ا للدوري املمتاز 

بعدما تلقى الالعب اتصاال هاتفيا 
من املدير الفني للجونة إسماعيل 
يوسف، أكد األخير خالله رغبته 
في انتقال احلارس الى صفوف 
فريقه، عوضا عن شريف اكرامي 
الذي رحل لالهلي، واتفق الطرفان 
تقريبا على معظم تفاصيل العقد، 
ليتبقى احلصول فقط على موافقة 
الزمالك، وهو االمر الذي جعل ادارة 
اجلونة برئاسة سميح ساويرس 
تتعجل بإرس���ال عرضا رسميا 
للنادي االبيض لضم احلارس عبد 
املنصف، وذلك بعدما أعلن الالعب 

رغبته في الرحيل مؤخرا لتتوافر 
له فرصة املشاركة بشكل أساسي، 
والعودة م���ن جديد الى صفوف 
املنتخب املصري الذي غاب عنه في 
الفترة االخيرة بسبب عدم اللعب 
بشكل أساسي مع فريقه االبيض. 
فى شأن آخر، حصل مدرب اللياقة 
الفرنسي السابق بالزمالك موتا 
على كامل مس���تحقاته من إدارة 
النادي والبالغة 15 ألف يورو منها 
5 آالف يورو قيمة راتب ش���هر 
نوفمبر حص���ل عليها نقدا، و10 
آالف أخرى عبارة عن راتب شهرين 

قيمة الشرط اجلزائي، سيحصل 
عليها على شهرين مبوجب شيكني 
األول بتاري���خ 28 يناير املقبل، 
والشيك الثاني بتاريخ 28 فبراير 
القادم، بعدها غادر موتا القاهرة 
عائدا إلى بالده فرنس���ا بعد أن 
قضى مبصر ثالثة أيام فقط أنهى 
خاللها كافة ارتباطاته مع مسؤولي 

الزمالك.
وكانت األيام األخيرة قد شهدت 
محاوالت من جانب مجلس إدارة 
الزمالك إلجب���ار موتا على عدم 
احلصول على الشرط اجلزائي، 

وذلك من خالل إبداء إدارة النادي 
التمس���ك بوجوده للعمل داخل 
اجلهاز الفن���ي اجلديد معتقدين 
أنه لن يواف���ق، وبالتالي يكون 
الشرط اجلزائي عليه هو، ولكن 
موتا فطن لذلك األمر وأبدى موافقة 
على عرض الزمالك بالعمل باجلهاز 
الفني اجلديد، ولكنه اشترط عدم 
تدخل أى شخص في عمله، إزاء 
ذلك لم يجد مسؤولو الزمالك بعد 
فشل مخططهم في اإليقاع مبدرب 
اللياقة الفرنسي سوى دفع الشرط 

اجلزائي له.

شحاتة: مباراة اليوم ستكون االختبار الحقيقي لالعبين

صدقي: عودة زكي مستحيلة 

إنبي يفاوض أبومسلم

نفى اجلهاز الفني للمنتخب املصري بقيادة حس���ن شحاتة 
األنباء التي ترددت حول إمكانية ضم عمرو زكي مهاجم نادي 
الزمالك إلى صفوف املنتخب املصري قبل املشاركة في بطولة 

كأس األمم االفريقية بأنغوال عام 2010.
وأكد املدرب املس���اعد للمنتخب املصري حماده صدقي في 
تصريح لوكالة األنباء األملانية أنه ال صحة على االطالق لألنباء 
التي ترددت حول إمكانية ضم زكي خاصة بعد مش���اركته في 

تدريبات نادي الزمالك.
وأضاف أن معس���كر منتخب مصر مكتم���ل اآلن وأن زكي 
ليس في حسابات اجلهاز الفني رغم تقارير شفائه، وأضاف أن 
ضم زكي يعتبر مبثابة ملف ومت إغالقه من قبل اجلهاز الفني 

للمنتخب املصري.
وكان زكي قد أصيب بتمزق ف���ي العضلة اخللفية، وأكدت 
التقارير الطبية حاجته لس���تة أسابيع قبل العودة لتدريبات 
الكرة، ولذا غ���اب عن قائمة املنتخب للبطولة االفريقية، وعن 
محمد أبوتريكة، قال حمادة صدقي أن اجلهاز الفني كان يأمل أن 
يتم شفاء أبو تريكة مع املنتخب ولكن في النهاية لم يستطع 

الالعب إكمال التدريبات.

دخل مسؤولو نادي إنبي في مفاوضات جادة مع العب الفريق 
األول لكرة القدم بنادي اإلس���ماعيلي أحمد أبو مسلم من اجل 

االنضمام لصفوف الفريق البترولي في يناير املقبل.
جاء ذلك بناء على رغبة مس���ؤولي انبي للتعاقد معه بعد 
الصفقات اجلديدة خالل فترة االنتقاالت الشتوية، السيما في 
مركز الظهير األيس���ر والذي بدأ يظهر كثغرة كبيرة في انبي 

مؤخرا.
ويبدو أن املفاوضات تسير في الطريق الصحيح بعدما ابدى 
مسؤولو اإلسماعيلي موافقة مبدئية على رحيل ابومسلم والذي 

لم يقدم أي جديد في »قلعة الدراويش«.


