در آستان دوست
در غصه مرا جمله جوانی بگذشت
ایام به غم چنان که دانی بگذشت
در مرگ خواص ،زندگانی بگذشت
عمرم همه در مرثیه خوانی بگذشت
خاقانی

گذر و نظر

دار و منبر

است .همراهان شاه عربستان در این سفر،
میهمان او هستند .نزدیک به  800اتاق در پنج
هتل 5ستاره برای آنها رزرو شده است .این
روزنامه هزینه اقامت یک ماهه هیئت همراه
ملک سلمان در این  5هتل را با توجه به بهای

در این گزارش تصاویری از ولخرجیهای
بیحساب و کتاب ملک سلمان ،پادشاه سعودی
را در سفر به مراکش مشاهده میکنید.
به گزارش روزنامه «االخبار» ،شماری از
روزنامههای مراکشی به بررسی اجمالی
هزینههای سفر ملک سلمان ،پادشاه عربستان
به شهر ساحلی طنجه در این کشور پرداختند.
بر اساس گزارشی که روزنامه «االخبار»
مراکش منتشر کرده است ،ملک سلمانخود در
قصری واقع در ساحل زیبا و بی نظیر «آچاکار»
شهر طنجه اقامت دارد .ملک سلمان پادشاه
عربستان با همراهان خود که تقریبا تعداد
آنها بیش از هزار نفر است ،برای خوشگذرانی
در تعطیالت به شهر طنجه در مراکش رفته

دكتر مصدق در چنين روزي از سال  ۱۳۳۱هجري شمسي
دستور به خروج اشرف پهلوي از ايران داد .به دستور دكتر
محمد مصدق نخستوزير وقت ،يکم اوت ۱۹۵۲م (دهم مرداد
۱۳۳۱ش) اشرف پهلوي خواهر دوقلوي شاه خائن ،ايران را ترك
كرد و روانه اروپا شد .دكتر مصدق با مداخله بستگان و نزديكان
شاه در امور كشور شديداً مخالف بود .وي بارها در جلسات شوراي
وزيران و در مصاحبههاي مطبوعاتي و سخنرانيهاي خود گفته
بود که هيچ عاملي بيش از مداخله و اعمال نفوذ اصحاب نام و
متنفذان در معامالت دولتي و انتصابات و اموري نظير اينها،
مردم را عصبي و آماده عصيان نميکند .اين مداخالت همه
قشرها را خشمگين ميسازد بهويژه طبقه روشنفکر و متوسط را
که کوشش ما بر افزايش شمار اعضاي اين طبقه است  .مصدق
براي قطع ا ِعمال نفوذ و نیز پيشگيري از توطئه احتمالي اشرف
بر ضد دولت خود و همکاری با عوامل بیگانه ،دستور داده بود
كه از كشور خارج شود .مصدق می دانست که اشرف از ورود به
توطئه بر ضد دولت او خودداری نمی کند و سازمان اطالعات
شهربانی (پلیس) را مامور گزارش تماسهای او کرده بود .مصدق
با مداخله بستگان و نزديكان شاه در امور كشور شديداً مخالف
بود .وی بارها در جلسات شورای وزیران و در مصاحبه های
مطبوعاتی و سخنرانی های خود گفته بود که هیچ عاملی بیش از
مداخله و ا ِعمال نفوذ اصحاب نام و متنفذان در معامالت دولتی،
انتصابات ،صدور پروانه ها ،طرح قوانين و اموری نظیر اینها مردم
را عصبی و آماده عصیان نمی کند .مصدق همچنين ميدانست
که اشرف از ورود به توطئه بر ضد دولت او خودداري نميکند و
اطالعات شهرباني (پليس) را مأمور گزارش تماسهاي او کرده
شرفال ُملوک پهلوی که تا پیش از انقالب ایران با عنوان
بود .اَ َ
سلطنتی واالحضرت شاه ُدخت اشرف پهلوی خطاب میشد،
فرزند رضاشاه و خواهر دوقلوی محمدرضا شاه پهلوی بود.
وی دیپلمات ،رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و
کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل متحد و از فعاالن حقوق زنان
در ایران بود وی در بهار سال  ،۱۳۲۵نقش مهمی در ترغیب
ژوزف استالین به خروج ارتش سرخ از آذربایجان ایران داشت.
از اشرف پهلوی همچنین به عنوان یکی از عوامل مؤثر جریان
کودتای  ۲۸مرداد و سقوط محمد مصدق نام برده شدهاست.
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متوسط اجاره بهای این اتاقها -که تنها برای
یک شب که  300دالر است -حدود  240هزار
دالر برآورد کرده است .عالوه بر محل اسکان،
 170خودروی خصوصی نیز برای آنها اجاره
شده که روزانه مبلغ  423دالر در روز را شامل
میشود .در کل باید برای گشت و گذار مهمانها
با ماشین های لوکس در سطح شهر  72هزار
دالر پرداخت شود .اگر بخواهیم هزینه یک
شب رزرو هتل و اجاره ماشین را برای ملک

سلمان و رفقای خوشگذرانش تخمین بزنیم به
عدد  312هزار دالر میرسیم و از آنجا که این
سفر قرار است تقریبا یک ماه به طول بیانجامد،
ملک سلمان در پایان سفر باید  9میلیون و
 360هزار دالر هزینه کند .این درحالی است
که هزینههای مذکور فقط شامل رزرو اتاق و
خودرو بوده و هنوز هیچ ضرب و تقسیمی برای
باقی هزینه های سفر انجام نشده است.
کاخ شخصی ملک سلمان در نقطه ای در

سواحل مغرب ،معروف به عروس شمال واقع
شده است.
این روزنامه ضمن تاکید بر اینکه میلیونها
دالر تنها هزینه کرایه خودروهای این سفر
تفریحی است ،اعالم کرد :ملک سلمان عالوه

بر این ،تعدادی خودروی گردشگری ویژه نیز
برای هیئت خود کرایه کرده است که هزینه
آنها روزانه  158دالر است.
این روزنامه مراکشی افزود :که این گزارش

تنها به بررسی برخی از هزینه های هیئت
همراه ملک سلمان پرداخته است و این برآورد
بدون در نظر گرفتن سایر هزینه های هیئت
همراه پادشاه عربستان است .ملک سلمان
سفر تفریحی خود را از  24جوالی در شهر
گردشگری طنجه در سواحل مراکش آغاز
کرده است و قرار است وی و هیئت همراهش
که متشکل از مسئوالن عالی رتبه این کشوراست -به مدت یک ماه در این شهر اقامت
داشته باشند.

خلق بزرگترین جهان مجازی توسط چین
محققان چینی با کمک ابررایانه بزرگترین جهان
مجازی را شبیه سازی کردند .این شبیه سازی ۶۰
دقیقه طول کشید .ابررایانه مذکور دارای  ۱۰میلیون
سی پی یو است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت،
گروهی از دانشمندان چینی با کمک سریعترین
ابر رایانه دنیا بزرگترین جهان مجازی را ایجاد

کردند و آن را «تمرین اولیه» ماشین Sunway
 TaihuLightنامگذاری کردند .این ابررایانه با
استفاده از  ۱۰میلیون هسته  CPUاین شبیه
سازی را انجام داده است.
به هرحال این ماشین خلق و گسترش اولیه جهان
در میلیون ها سال قبل را شبیه سازی کرد .جهان
مجازی ساخته شده  ۵برابر شبیه سازی محققان

دانشگاه زوریخ است که در ماه ژوئن رونمایی شد.
شبیه سازی جهان به ستاره شناسان کمک می
کند در مناطق مختلف فضا جستجوهایی انجام
دهند.
نسل آتی ابررایانه ها  ۱۰برابر قدرتمندتر از
 Sunway TaihuLightخواهند بود که در
 ۲۰۱۹میالدی آماده می شوند.

خبر بد برای کیروش و ملیپوشان

باز هم فدراسیون برنامههای تیم ملی را خراب کرد!

برگی از تاریخ

خروج اشرف پهلوی از ایران
به دستور دکتر مصدق

@mostaghelnewspaper

سفر پرهزینه و لوکس شاه عربستان به مراکش

آرش وکیلی  -روزنامه نگار

از طنزهای لطیف روزگار این است که منبر و دار هردو از
جنس چوبند و چه بسا از بریدن درختی سبز بتوان هم منبری
ساخت ،هم چوبهی داری ...و چه سخنها که می توان ازین
ظرافت ساخت و پرداخت ،در این میان ظریفی شعری زیبا
از مناظرهی دار و منبر سروده است .مطمئنم اگر پیش ازین
ندیده باشید حتی با خواندن شعر هم نمیتوانید شاعرش را
حدس بزنید .من که چنین بودم.
قريحه ي شهريار استاد بالمنازع شعر معاصر مناظرهاي بين
منبر و دار ترتیب میدهد که منبر چوبی به چوبهي دار فخر
ميفروشد ،و چوبهي دار در پاسخ ،آنچه را كه بايد ميگفت
ميگويد تا منبر بداند كه آن چه را نشايد میگفت نبايد گفت!
و جملهی این حکایت را میتوان در این حدیث خالصه نمود
که :اذا ف ََسد العال ِم ف ََسد العالَم
در ادامه مطلب این سرودهی زیبای شهریار را آورده ام تا هم
شما را با ّ
حظی که خودم از خواندنش بردم همراه کنم هم
اینکه با سبکی دیگر از اشعار استاد آشنایتان سازم.
منبر از پشت شيشه ي مسجد
چشمش اُفتاد و ديد چوبه ي دار
عصبي گشت و غيضي و غضبي
بانگ بر زد كه اي خيانت كار
تو هم از اهل بيت ما بودي
سخت وحشي شدي و وحشت بار
نرده ي كعبه حرمتش كم بود؟
كه شُ دي دار شحنه ،شرم بدار
ما سرو كارمان به صلح و صالح
تو به ُجرم و جنايتت سر و كار
دار ،بعد از سالم و عرض ادب
وز گناه نكرده استغفار
گفت ما نيز خادم شرعيم
صورت اخيار گير ،يا اشرار
تو قلم مي زني و ما شمشير
غِلظت از ما قضاوت از سركار
تا نه فتوي دهند منبر و ميز
دار كي مي شود سر و سر دار
هر كجا پند و بند درماندند
نوبت دار مي رسد ناچار
ِ
منبري را كه گير و دارش نيست
همه از دور و بر كنند فرار
باز منبر فرو نمي آمد
همچنان بر خ ِر ستيزه سوار
عاقبت دار هم ز جا در رفت
رو به َدر تا كه بشنود ديوار
گفت اگر منبر تو منبر بود
كار مردم نمي كشيد به دار
محمد حسین بهجت تبریزی -شهریار

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :فریبا عباسی
سـردبیر :علی نظری
معاون اجرایی :امیررضا نظری
دبیر سرویس سیاسی :امیر مقدور مشهود
دبیر سرویس فرهنگوهنر :الهام رئیسی
دبیر سرویس اجتماعی  :شهال منصوریه
دبیر سرویس گوناگون :آرش وکیلی
دبیر سرویس اقتصادی :سعید قلیچی
دبیر سرویس بینالملل :نفیسه اهللدادی
گرافیک و صفحه آرایی :عاطفه مجیدی
ویراستار :پریا فردوس
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در حالیکه کارلوس کی روش مشغول برنامه ریزی برای
دیدارهای دوستانه مناسب است ،یک دیدار مهم برای تیم
ملی فوتبال ایران در راه آماده سازی جام جهانی لغو شد.
همانطور که همه می دانند کارلوس کی روش در حال
برنامه ریزی برای تیم ملی فوتبال ایران جهت هر چه بهتر
آماده شدن در راه آماده سازی جام جهانی روسیه است.

در این راه او چهار بازی دوستانه را برای تیم ملی فوتبال
ایران در نظر گرفته است .بازی اول مقابل روسیه است که
قرار است مهرماه امسال برگزار شود .بازی دوم تیم ملی در
آلمان مقابل لهستان برنامه ریزی شده بود .بازی سوم هم
قرار است در سوئد و در شهر استکهلم با تیم ملی شیلی
انجام شود .بازی چهارم هم ایران – سوئد است که هنوز
محل برگزاری آن معلوم نیست اما به احتمال زیاد برگزار
خواهد شد.
بازی ایران – روسیه که حتما برگزار می شود و کی
روش خبر داده بود که برگزاری این بازی اوکی شده است
اما بازی مقابل لهستان در آلمان به خاطر برگزار نشدن
دربی در آلمان و نامه فدراسیون فوتبال ایران به فدراسیون
فوتبال آلمان لغو شده است.
فدراسیون فوتبال آلمان که تا پیش از این برای برگزاری
بازی تیم ملی مقابل لهستان در آلمان اوکی داده بود ،حاال
به فدراسیون فوتبال اعالم کرده که نمی تواند پذیرای تیم
ملی فوتبال ایران در بازی دوستانه اش مقابل لهستان

باشد .این بازی قرار بود  ۵اکتبر  ۲۰۱۷یا همان  ۱۳مهر ۹۶
در آلمان برگزار شود.
پس از اینکه فدراسیون فوتبال برای برگزاری دربی
دوستانه به فدراسیون فوتبال آلمان نامه داد و از طرف
آلمانی خواست شرایط برگزاری دربی را فراهم کنند،
فدراسیون فوتبال آلمان برای برگزاری دربی دوستانه
شرایط را مهیا کرد و حتی پلیس آلمان امنیت بازی را
تضمین کرد اما ماجرا به سمت و سوی دیگری رفت.
فدراسیون فوتبال ایران اعالم کرد به دلیل برگزاری سوپر
جام و آماده نشدن شرایط برگزاری بازی در بیله فیلد ،دربی
در آلمان برگزار نمی شود .نامه دوم فدراسیون فوتبال ایران
به فدراسیون فوتبال آلمان باعث شده تا طرف آلمانی از
طرف ایرانی به فیفا شکایت کند .آلمانی ها اعالم کرده اند
که هیچ تیمی از ایران ،چه باشگاهی و چه ملی و در هر رده
سنی ،حق برگزاری اردو و بازی دوستانه در آلمان را ندارند!
اینکه چرا فدراسیون فوتبال ایران به جای دو باشگاه
استقالل و پرسپولیس به فدراسیون فوتبال آلمان نامه

نوشته می تواند یک سوال مهم باشد .دو باشگاه استقالل
و پرسپولیس با زیرکی پای خود را از این ماجرا کنار کشیده
اند هر چند اسپانسر بازی عقیده دارد که باشگاه پرسپولیس
پس از لغو دربی باید غرامت بدهد .سوال بعدی این است
که چرا فدراسیون فوتبال با این دو نامه ،این زمینه را فراهم
کرده که فدراسیون فوتبال آلمان از فدراسیون فوتبال ایران
به فیفا شکایت کند و در این وضعیت بد مالی ،فدراسیون
فوتبال ایران با جریمه و محرومیت احتمالی مواجه شود؟
مطمئنا لغو بازی مهم با لهستان به دلیل ارسال نامه
درخواست فدراسیون فوتبال ایران از فدراسیون فوتبال
آلمان،کارلوس کی روش را به شدت عصبانی خواهد کرد
چرا که تیم ملی یک بازی مهم را با حریفی خوب از دست
می دهد و البته فدراسیون فوتبال هم احتماال با جریمه
روبرو خواهد شد چرا که قرارداد بازی مقابل لهستان هم
ظاهرا بسته شده و حاال به دلیل ریجکت کردن آلمانی
ها ،ممکن است لهستانی ها خواهان گرفتن غرامت از
فدراسیون فوتبال ایران شوند!

حریف آمریکایی مقهور ومغلوب حریف ایرانی

تایلرکینگ مبارز آمریکایی روزی که ادعا کرده
بود مقابل حریف ایرانی اش پیروزی یک طرفه
خواهدداشت گمان نمی کرد درمیدان عمل
مدت زمان مقاومتش به صدثانیه هم نرسد.
به گزارش ایسنا امیر علی اکبری مقابل تایلر
کینگ فایتر آمریکایی به روی رینگ رفت و
در پایان در مدت زمان یک دقیقه و  ۳۹ثانیه
حریف خود را با ضربات متعدد مشت ناک اوت
کرد.
علیاکبری در نخستین مبارزه خود در سال
جدید در شهر یوکوهامای ژاپن مقابل ژرونیمو
دوس سانتوس از برزیل به روی رینگ رفت و در
پایان مقابل این بوکسور مطرح برزیلی در مدت

زمان  ۳دقیقه و  ۳۴ثانیه به برتری رسید .علی
اکبری سال گذشته در کاپ رایزین کشور ژاپن
خوش درخشید و تا فینال هم پیش آمد ،اما
در فینال حریف میرکوکروکاپ ،فایتر پر آوازه
اهل کشور کرواسی نشد و دستش از کمربند
قهرمانی رایزین کوتاه ماند.
مبارز ایرانی را بیشتر بشناسید
امیر علیاکبری (زاده آذر  )۱۳۶۶کشتیگیر
فرنگیکار ایرانی بود .او برنده مدال طالی
قهرمانی کشتی فرنگی جهان در سال ۲۰۱۰
و برنز قهرمانی جهان  ۲۰۰۹و مدال طالی
قهرمانی  ۲۰۰۹آسیا است .امیر علی اکبری
در سال  ۱۳۹۰به دلیل استفاده از مواد نیروزا

به دو سال محرومیت از شرکت در مسابقات
مواجه شده بود ،اما برای دومین بار در مسابقات
جهانی  ۲۰۱۳در نمونه خون وی ماده ممنوعه
استروئید آنابولیک دیده شده و به همیندلیل
فیال وی را به علت تکرار دوپینگ مادامالعمر
محروم کرد .یک سالی پس از محرومیت از
کشتی از وی خبری نبود تا در صفحات مجازی
خود شرکت در ورزش هنرهای رزمی ترکیبی
( )MMA/Mixed Martial Artsرا اعالم
کرد .چندی بعد او مبارزات خود را شروع کرد
که همه آنها با پیروزی مواجه بود .یکی از
رکوردهای جالب او شکست دادن حریف خود
در  ۱۷ثانیه است.

کادر فنی تیم ملی والیبال ایران با صدور اطالعیهای از
کنار گذاشتن عادل غالمی از ترکیب بازیکنان این تیم
خبر داد .به گزارش مستقل و به نقل از سایت فدراسیون
والیبال ،عادل غالمی و یکی از بازیکنان در تمرین عصر
روز یکشنبه تیم ملی والیبال ایران با یکدیگر درگیری
لفظی پیدا کردند که منجر به تذکر ایگور کوالکوویچ به
هر دو بازیکن شد ،اما عادل غالمی پیراهن خود را درآورد
و محل تمرین تیم ملی را ترک کرد.
کادر فنی تیم ملی والیبال ایران شب گذشته در نشست

فوقالعاده به این موضوع رسیدگی کرد و صبح روز دوشنبه
نیز مجددا در جلسهای به بررسی این موضوع پرداخت و
نهایتا تصمیم به کنار گذاشتن عادل غالمی از ترکیب تیم
ملی والیبال گرفت و در اطالعیهای اعالم کرد:
نظم و احترام از ارکان اساسی هر تیم در رسیدن به
موفقیت است و تحت هر شرایطی این ارکان بدون هیچ
مالحظه کاری باید حفظ شوند .تمرینات تیم ملی والیبال
تاکنون با نظم پیگیری شده است .بازیکنان در این مدت
به طور کامل و به دور از هیچ حاشیهای در اختیار تیم و

کادر فنی بودند .ترک تمرین از سوی عادل غالمی به
دلیل نداشتن کنترل رفتار در شرایط بحرانی از سوی این
بازیکن انجام شده است و به رغم وجود حسن سابقه و
نظم و خوش رفتاری این بازیکن در طول تمرینات ،از
دید کادر فنی و به ویژه شخص ایگور کوالکوویچ این
رفتار عادل غالمی یک اشتباه بزرگ و نابخشودنی است.
عادل غالمی به رغم اینکه تاکنون حاشیهای نداشته است
و همیشه به موقع در تمرینات و اردو شرکت کرده است،
اما به علت مرتکب شدن این خطای بزرگ از تیم ملی

مجلس قانون نگذاری

نیش نیش میرزا

دیروز یک نمایندهی مجلس که هیچ
مدرک شناسایی هم به همراه نداشته به زور
قصد ورود به منطقه ویژه فرودگاه مهراباد را
داشته و وقتی با قانونمداری مامور راهنمایی
رانندگی مواجه میشه قانون نداری خودش
را با مشت و لگد و فحش برای خاص و
عام به نمایش میگذاره! برا ما این سوال
پیش میاد که نمایندگان مجلس که مثال
مسئولیت قانونگذاری بر عهده آنهاست چرا
همیشه از همه بیشتر تخلف میکنند؟؟؟ در
دورههای گذشته هم از این دست قانون
شکنی ها کم دیده نشده! یکی مسئولین
مملکتی را بتون میگرفت! یکی میامد مشد
و لگر میپراند! یک رد پایش بین تخلفات
مالی دیده شده بود! خالصه اینطور که دارد
پیش میرود بهتر است اسمش را بگذاریم
مجلس قانون نگذاری به جای گذاری! در
همین راستا یاد شعر زیبایی از استاد عمران
صالحی افتادم که تقدیم حضورتان میکنم
باشد تا مقبول افتد:
بنده اصال نیستم پابند قانون اساسی
توی قانون اساسی نیست چون نون
اساسی
میبرم زین جا و آنجا ،میخورم زان جا
و اینجا
مثل زالو میمکم از مردمان خون اساسی
ای که میگویی منه از خط قانون پای
بیرون
هوشیارم من ولی هستی تو مجنون
اساسی
میکند از من حمایت آن که نامش را
نگویم
پیش آن واالمقامم بنده مدیون اساسی
ای که هی دم میزنی از حق و انصاف
و صداقت
کردهای انگار استعمال ،افیون اساسی
گرگذاری پا به روی دمب ما ،آن هیکلت را
میکنم بیریخت از پشت تریبون اساسی
میشوی همدست استکبار و جاسوس
اجانب
جیره خوار و نوکر و مزدور و مظنون
اساسی
گر بسابی کشک خود را و ببندی آن دهان
را
بنده خواهم شد از لطف تو ممنون اساسی
شعر از استاد عمران صالحی
کوتاه ورزشی

خانم ها حقشان را گرفتند
در بخش بانوان جایزه بهترین مهاجم لیگ
بانوان به زهرا حاتم نژاد رسید .او البته با وجود
اینکه مجری دانسته یا ندانسته اجازه نمی داد
میهمانان صحبت کنند پشت میکروفن ایستاد و
چند لحظه ای صحبت کرد .جایزه برترین بازیکن
لیگ بانوان به خانم فروغ موری رسید.

فوتبال ساحلی وبزرگانش
بخش انتخاب بهترین های فوتبال ساحلی
چهره های مطرحی را روی صحنه آورد.
حمیدجلیلی بازیکن تیم ملی فوتبال ساحلی
ایران به عنوان آقای گل و بهترین مهاجم لیگ
ساحلی انتخاب شد .محمداحمدزاده ستاره دیگر
تیم ملی فوتبال ساحلی جایزه بهترین بازیکن
سال و سیدپیمان حسینی دروازه بان و ستاره
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به عنوان بهترین
دروازه بان فوتبال ساحلی ایران شناخته شدند.
دربخش فوتبال ساحلی بانوان هم خانم هما
آقایی جایزه بهترین بازیکن و فاطمه سهرابی
جایزه بهترین مهاجم سال را به دست آوردند.
تیم میالد رفسنجان نیز به عنوان بهترین تیم
ساحلی انتخاب شد.

ابراز اطمینان مدیر PSG
از جذب نیمار

در پی درگیری لفظی در تمرینات آمادهسازی تیم ملی والیبال

عادل غالمی از تیم ملی کنار گذاشته شد

طنز

والیبال کنار گذاشته میشود .همینطور به گزارش ایسنا،
در جریان آخرین تمرین تی م ملی والیبال ایران اعزامی
به رقابت های انتخابی قهرمانی جهان که با حضور
اصحاب رسانه برگزار شد ،عادل غالمی در حین تمرین
با محمد موسوی به مشاجره لفظی پرداختند و در ادامه این
درگیری لفظی غالمی پس از درآوردن پیراهنش از شدت
عصبانیت ،اردی تیمملی را ترک کرد .این درگیری لفظی
به حدی باال گرفت که حتی پادرمیانی سرپرست تیمملی
هم نتوانست اوضاع را آرام کند.

به گزارش ورزش سه ،نیمار روزهای پایانی
حضورش در بارسا را پشت سر می گذارد و به
نظر ،پیوستن او به پی اس جی حتمی است .فوق
ستاره برزیلی امروز در چین است و طبق ادعای
روزنامه الوطن قطر و رسانههای برزیلی فردا عازم
دوحه خواهد شد تا ضمن پشت سر گذاشتن
تستهای پزشکی پیاسجی ،قراردادش را با این
تیم امضا کند .طبق ادعای یاهواسپورت مدیر
پیاسجی به دوستان نزدیکش گفته است که
مذاکرات با نیمار نهایی شده و او با اطمینان باال
به این باشگاه خواهد پیوست.

