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وطن امروز شماره 2067

اخبار

فیروز کریمی
سرمربی نفت آبادان شد

فیروز کریمی هدایت تیم صنعت نفت آبادان
را برعهده گرفت .صبح دیروز نادر دستنشان با
حضور در محل باشگاه و در پی برگزاری جلسه
کمیته فنی و براس��اس تبصره ی��ک قراردادش
برکنار شد .تبصره یک قرارداد دستنشان تصریح
میکند در صورتی که تیم صنعت نفت تا پایان
نیمفصل اول مسابقات ،در رتبهای بیشتر از رتبه
دهم قرار بگیرد باش��گاه حق فسخ یکطرفه این
قرارداد را دارد .پس از فسخ قرارداد دستنشان،
فیروز کریمی با توافق با مس��ؤوالن تیم هدایت
طالییپوش��ان را برعه��ده گرف��ت .کریمی در
کارنامه مربیگری خود س��ابقه هدایت تیمهایی
مانند سپاهان اصفهان ،پاس تهران ،تراکتورسازی
تبریز ،استقالل تهران ،ذوبآهن اصفهان ،پیکان
تهران ،گس��ترشفوالد تبریز ،اس��تقالل اهواز و
ملوان بندر انزلی را برعهده داش��ته اس��ت .تیم
پاس تهران با هدایت وی موفق به کسب عنوان
قهرمانی آسیا شد .کریمی همچنین تیم استقالل
اه��واز را به مقام نایبقهرمانی لیگ برتر فوتبال
ایران رسانده است.

سیدجالل حسینی :بعد از بازگشت
با هیچ رسانهای مصاحبه نکردهام

مدافع تیمملی فوتب��ال ایران مصاحبههای
منتشرش��ده از قول وی درباره خداحافظیاش
از تیممل��ی را تکذیب کرد .به گزارش ایس��نا،
پس از تصمیمی که کارل��وس کیروش اتخاذ
کرد ،بازیکنان تیم فوتبال پرس��پولیس اردوی
تیممل��ی را ترک کرده و به ایران بازگش��تند تا
در تمرینات تیم پرسپولیس شرکت کنند اما در
ادامه مصاحبهای در برخی شبکههای اجتماعی
از قول سیدجالل حسینی منتشر شد ،مبنی بر
اینکه او از تیمملی خداحافظی کرده اس��ت .در
همینباره سیدجالل حس��ینی در گفتوگو با
ایسنا ،با تکذیب مصاحبه منتشرشده از قول خود
اظهار کرد :زمانی که از اردوی تیمملی به ایران
بازگشتیم ،با هیچ رسانهای مصاحبه نکردم .حتی
با هیچ خبرنگاری هم صحبت نکردم .وی افزود:
هر نقل قولی از من پس از بازگش��ت از تیمملی
منتشر شده باشد را تکذیب میکنم.

آیا مصطفی دنیزلی مورد
ضرب و جرح قرار گرفته است؟

خبرها حاکی از آن است که سرمربی پیشین
تیم پرسپولیس در خانه خود در ترکیه از سوی
برادران همسرش مورد ضرب و جرح قرار گرفته
اما همس��ر وی مطالب دیگری را ب��ه زبان آورده
اس��ت.به نقل از صباح ،روز سهشنبه در رسانهها
اعالم ش��د مصطفی دنیزلی در خان��هاش مورد
ضرب و جرح قرار گرفته است .اوین الچی ،همسر
دنیزلی این اتهام را رد کرده است .گفته میشود
دنیزلی که درگیر طالق گرفتن از همسرش است،
مورد حمله برادران همسرش قرار گرفته است و
آنها از او  5میلیون لیر در خواست کردهاند .اوین
الچی این اتهام را رد و اعالم کرد همه این داستان
تخیلی اس��ت .او در این باره گف��ت :میخواهم
بگویم بس��یار متاس��فم که اذهان عمومی با این
س��ناریوی غیرواقعی ،مخدوش ش��ده است .این
روزها دردناک هس��تند و ما روزهای س��ختی را
در کشورمان میگذرانیم .من و همسرم مصطفی
دنیزلی میخواهیم جدا شویم .دلیل این مساله
ش��خصی و خانوادگی اس��ت .نمیتوانیم با این
ی مشترکمان ادامه بدهیم .من
شرایط به زندگ 
و خانوادهام بس��یار ناراحت و متعجب هستیم .با
اظه��ارات واقعی ،فرم طالق را پر کردم اما برادرم
هجا الچی از مصطفی شکایت کرده است.
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یادداشت

انفعال سؤالبرانگیز تراکتور درباره یک یاغی مهارنشدنی

تکرارکارهای اشتباه
کرار

باربد بهراد :تراکتورس��ازی تا یک پیروزی آس��ان
فاصلهای نداش��ت اما باز ه��م بیاخالقیها و رفتار
دور از انتظار جاس��م کرار باعث شد تیم قلعهنویی
تا آستانه حذف برود و بازگردد .اگرچه تراکتورسازی
س��رانجام با گل تاریخی و دیرهنگام محمد نوری
موفق به شکست  3بر  2ذوبآهن شد اما کاری که
کرار با تیمش کرد تقریبا مصادف بود با هدر دادن
یک جام .اگر محمد ن��وری در آخرین ثانیه موفق
به زدن آن گل نمیش��د با توجه به آمادگی رشید
مظاهری ،گلر ذوبیها در ضربات پنالتی ،ش��انس
پیروزی اصفهانیها به مراتب بیشتر از تراکتورسازی
بود .فصل قبل در بازی با سپاهان و استقالل ،همین
رفلکسهای مظاهری موجب پی��روزی ذوبآهن
شد.
تراکتورس��ازی تا دقیقه  110ب��ازی با نتیجه
 2ب��ر یک از حریفش پی��ش بود و قلعهنویی قصد
داش��ت با تعویض کرار با رمضانی ،س��رعت انتقال
ت��وپ در ضدحمالت را بیش��تر کند تا ب��ازی را با
همی��ن نتیجه در  10دقیقه پایانی کنترل کند اما
کرار که عالقهای به تعویض نداش��ت باز هم همان
رفتار زشت گذشته را برای صدمین بار تکرار کرد تا
براحتی از سوی قاضی بازی اخراج شود .ذوبآهن
در ادامه گل تس��اویبخش را به ثمر رساند و گویا
خود قلعهنویی هم میدانس��ت در ضربات پنالتی
شانس پیروزی تیمش تقریبا یکدوم حریف است.
ول��ی این محمد نوری بود که مهمترین گلش را با
پیراهن تراکتورسازی در دقیقه  122به ثمر رساند.
حاال تراکتور در فینال جام حذفی است و سوال مهم
اینکه این تیم و سرمربیاش با کرار چه باید کنند؟
این دقیقا چندمین اشتباه این عراقی بداخالق
بود؟ کس��ی آمارش را دارد؟ دو برهه در اس��تقالل

بازیکن��ان ملیپ��وش پرس��پولیس همانند
کودکانی که پدر و مادرشان دچار دعوا و اختالف
میشوند سر در گم و کالفه شدهاند! سرمربی تیم
فوتبال پرسپولیس پس از اردوی تیمملی ،جنگ
را علیه کارلوس کیروش آغاز کرد و مطابق انتظار
سرمربی تیمملی نیز حرکت او را بیپاسخ نگذاشت
و اگر همیشه به صدور بیانیه بسنده میکرد این
بار با آزادسازی بازیکنان پرسپولیس پاسخ تندی
ب��ه اظهارات برانکو داد .پس از ترخیص بازیکنان
ملیپوش پرسپولیس از س��وی کیروش ،ظاهرا
ورق به س��ود ایوانکوویچ برگشته و او توانسته با
در اختیار گرفتن بازیکنانش پیروز جنگ شود اما
ک��یروش با حرکت زیرکانه خود ضربه محکمی
به پرس��پولیس زده اس��ت .برانکو در نهایت  2یا
 3جلسه بیش��تر میتواند با نفرات کامل تمرین
کند اما در س��وی مقابل  7بازیکن دارد که از این
دودس��تگی و اختالف کالفه شدهاند و هیچ بعید
نیست ترس از مغضوب واقع شدن نزد کیروش
تمرک��ز آنها را از بین بب��رد .در این صورت قطعا
تیمی که بیشترین ضرر را خواهد کرد پرسپولیس
است ،نه تیمملی که فعال دیداری در پیش ندارد.
سرمربی سرخها در مصاحبه خود عنوان کرده بود
که اگر تیمش در پایان فصل قهرمان نشود ،مقصر

ب��ود و هر بار با حاشیهس��ازی آرامش تیم را برهم
زد .دس��ت آخر فصل قبل به بهانه نرس��یدن پول،
گذاش��ت و رف��ت .حامیان داخلیاش ک��ه ارتباط
نزدیک��ی با مدیربرنامههای او دارند مدعی ش��دند
اگر استقالل بموقع پول میداد ،کرار آرام میماند.
آیا حاال تراکتورسازی پول نداده؟ باز هم زن و بچه
کرار در هتل معطل ماندهاند؟ این بار چه ش��ده که
یک بازیکن تیمش را با آن اشتباه تاریخی تا آستانه
حذف از یک جام پیش میبرد؟
بدون ش��ک از لحاظ فنی این ک��رار با بازیکن
س��الهای قبل تفاوت زیادی کرده و مثل آن اوایل
نیس��ت اما از لحاظ اخالقی هر روز بدتر میش��ود.
او یک بار در خاک کش��ورش ک��ه اصوال به خاطر
وضعیت امنیتی امکان برگزاری لیگ حرفهای در آن
مهیا نیست .همه ارکان فوتبال را به چالش کشید و
مسخره خواند .با این وجود باز هم امیر قلعهنویی در
ابتدای فصل سراغش رفت و مدعی شد اگر جاسم
پولش را بموقع بگیرد بازیکن آرامی است.
تراکتورسازی خوششانس بود که کار بچگانه
کرار منجر به حذفش از جام حذفی نشد .قلعهنویی
هم در میان خبرنگاران وع��ده داد این بازیکن را
تنبیه میکند .اما فکر کردید این تنبیه چیست؟
احتماال دو بازی به عنوان بازیکن جانش��ین وارد
میدان میش��ود و بع��د همه چیز به فراموش��ی
سپرده میش��ود تا جنجال بعدی .مشکل بزرگ
از مدیریت فوتبال ماس��ت که ب��ا وجود این همه
حاشیه و جنجال و بیاخالقی باز حاضر به جذب
بازیکنی میش��ود که پیش از این نابرادریاش را
هزار باره به همه ثابت کرده بود .اگر فوتبال مجبور
است در مواجهه با بازیکنان ایرانی با آنها کجدار و
مریز راه بیاید تا سرمایهای نسوزد ،مشخص نیست

تهدید بزرگ برای رئالمادرید

ظهور چین

این دیده اغماض روی کدام حساب و کتاب درباره
یک عراقی رعایت میشود؟ نه قلعهنویی و نه حتی
مربی کاریزماتیک و بزرگی مثل کیروش حریف
کرار نمیش��وند ،چرا که او اص��وال توان مدیریت
خودش را ندارد و وقتی یک نفر نمیتواند خودش
را کنترل کند چگونه فرد دیگر قادر است آن کار را
انجام دهد؟ تراکتور تا مرز حذف رفت و برگشت اما

به بهانه دعوای کیروش و برانکو

باز هم سرمربی این تیم اعتراف نکرد ،در مواجهه
با کرار راه درستی را پیش نگرفته است .مشکل او
نه پول اس��ت نه بدقولی .کرار ذات ناآرامی دارد و
کوچکترین حادثهای مثل یک تعویض میتواند
او را ب��ه مرز جنون برس��اند .اما مدیران فوتبال ما
به ص��رف نتیجهگرایی حاضرند چش��م روی هر
واقعیتی ببندند.
به نظر میرسد .بازیکنان از نظر حرفهای به باشگاه
خود تعهد دارند و بابت قراردادی که ابتدای فصل
بستهاند پول دریافت میکنند ،پس نمیتوانند به
برانکو باب��ت مصاحبهای که کرد و منجر به کنار
گذشته شدن آنها از اردوی تیمملی شد ،خردهای
بگیرند .از سوی دیگر هرگونه اظهارنظری مبنی بر
حمای��ت از برانکو ،میتوانند چنان نظر کیروش
را نس��بت به آنها برگرداند که پیراهن تیمملی را
برای همیش��ه ببوسند و با آن خداحافظی کنند.
ب��ه این ترتیب آنها همانن��د کودکی که در خانه
تنها میتواند نظارهگر دعوای والدین خود باشد،
گوشهای آرام نشستهاند و حرص میخورند!

قربانی بزرگ

■■اخبار ضد و نقیض درباره دیپورت کادر فنی

آن کیروش اس��ت .او ح��اال  7بازیکن دارد که از
اردوی تیمملی دیپورت ش��دهاند و شرایط روانی
مناس��بی ندارند .اگر تیمش در نخس��تین دیدار
نیمفصل دوم به دلیل این مس��اله نتیجه نگیرد،
مقصر جز برانکو کیست؟ سرمربی کروات سرخها
قطعا از تصمیم کیروش جا خورده اما برای خالی
نبودن عریضه وانمود به خوشحالی میکند ولی

مس��لما او هم از اینکه بازیکنانش به این ش��کل
نامناسب از سوی کیروش کنار گذاشته شدهاند
راضی نیست .بازیکنان پرسپولیس پس از تصمیم
جنجالی کیروش به کش��ور بازگشتند اما از بدو
ورود به میهن نه در فرودگاه ،نه در تمرین و نه به
هیچ شکل دیگری پاسخگوی هیچ سوالی درباره
تصمیم کیروش نشدند که البته تصمیم درستی

س��رمربی تیمملی بار دیگر فوتب��ال ایران را
غافلگیر ک��رد .کارلوس ک��یروش در یک اقدام
غیرمنتظ��ره دس��تور داد هم��ه اعض��ای ایرانی
کادرفنی تیمملی ش��امل جواد نکون��ام ،مارکار
آقاجانیان ،مهرداد خانبان و ...ساعت  13امروز با
پ��رواز دوبی به تهران ،به ایران بازگردند .کارلوس
کیروش اعالم کرد با توجه به تعداد ملیپوشان
نیازی به حضور این دس��تیاران در اردوی امارات
ندارد .البته س��اعتی پس از انتشار خبر اعالم شد
مربیان تیم ملی به تهران نمیآیند.

کیوسک
مارکا

سوپر کوپا

گاتزتا

موندودپورتیوو

شایعات در آستانه حقیقت

مسی بمان

آ.اس

تغییرداخلی

قطعی بودن حضور  2بازیکن
هپاتیتی در لیگ برتر

رئیس فدراسیون فوتبال از حضور  2بازیکن
مبت�لا به هپاتی��ت در لیگ برتر خب��ر داد .به
گزارش مه��ر ،مهدی تاج ،رئیس فدراس��یون
فوتب��ال ضمن اعالم این خبر گف��ت :دو مورد
هپاتی��ت به من گ��زارش دادند .ب��ه مدیر آن
باشگاهها هشدار دادم .این خطرناک است ولی
در قانون فیفا منعی برای بازی ندارند ولی مدیر
باشگاه میتواند قرارداد نبندد.

خبر

قهرمان دوی سرعت لبنان
در ترکیه کشته شد

زهیوی ،همبازی پوالدی شد

ستاره اس��تقالل خوزستان به تیم الشحانیه
قطر خواهد پیوس��ت .به گ��زارش کاپ ،رحیم
زهی��وی ک��ه برای نیمفص��ل دوم با اس��تقالل
توافق شفاهی کرده بود اما نتوانست رضایتنامه
باش��گاهش را بگیرد با قراردادی نیمفصله راهی
باشگاه الشحانیه قطر خواهد شد .زهیوی در حالی
باید برای این تیم قطری در لیگ ستارگان توپ
بزند که مهرداد پوالدی ،کاپیتان این تیم اس��ت
و ایگور استیماچ ،سرمربی اسبق سپاهان هدایت
آنها را بتازگی برعهده گرفته است .ستاره استقالل
خوزس��تان هفته گذشته با اس��تقالل به توافق
شفاهی رسیده بود اما شب سهشنبه در پیامی،
بابت عدم حضورش در این تیم عذرخواهی کرد.
این بازیکن قرار است راهی قطر شود.

ادواردو آلوارز 29 :دس��امبر ،در یک مصاحبه با
اس��کای ،خورخه مندس ادعا کرد یک باشگاه
چینی ب��رای رونالدو به رئال  300میلیون یورو
پیش��نهاد داده اس��ت! خود رونالدو هم ساالنه
 1000میلی��ون یورو دس��تمزد خواهد گرفت.
به گفت��ه مدیر برنامههای کریس��تیانو رونالدو
این پیش��نهاد در تابستان به دست رئال رسید.
درست زمانی که او و رئال در حال مذاکره برای
تمدید قرارداد بودند .این پیشنهاد در نهایت رد
شد ،چون رونالدو اعالم کرد دوست دارد تا جای
ممکن در رئ��ال بماند .دلیل اینکه چرا مندس
االن این بحث را مطرح کرد خودش جای سوال
دارد .ش��اید میخواهد نشان دهد رونالدو هنوز
هم در دنیای فوتبال ارزش باالیی دارد .ش��کی
نیس��ت که او یکی از بهترین ستارههای تاریخ
فوتبال است اما اعتبار باید مرتب یادآوری شود و
این بهترین راه برای یادآوری ارزش باالی رونالدو
به هواداران ،باشگاه و رقبا بود .مندس شاید هم
میخواهد جایگاه رونالدو را بین هواداران رئال
قویتر کند .او اینگونه نشان میدهد که رونالدو
از آن همه پول گذشت تا در جمع سفیدپوشان
باقی بماند اما قصد اصلی مندس احتماال چیز
دیگری اس��ت؛ نکته اصلی این است که بعضی
از باشگاههای چینی میتوانند چنین پولی خرج
کنند ،طوری که انگار برایشان پول خرد است.
اول به نظر میرس��ید باشگاههای چینی فقط
میتوانن��د بازیکنانی را که اوج فوتبالش��ان به
پایان رس��یده بخرند اما در طول زمان ،کیفیت
بازیکنانی که وارد چین ش��دهاند افزایش پیدا
کرده و قیمتها و دستمزدها به اعدادی رسیده
که ع��ادت نداریم آنها را بش��نویم .بعضی فکر
میکردند این تب هم مانند روسیه یا اوکراین از
بین خواهد رفت اما ورود چین به دنیای فوتبال
کمی متفاوت بوده است .با داشتن این همه پول،
کل باشگاهها در حال سرمایهگذاری عظیم روی
فوتبال هستند .آنها میخواهند لیگ کشور را با
بازیکنان و مربیان بزرگ برای همه جذاب کنند.
اینجا فقط یک زنیت نیست که سعی میکند
چند بازیکن را بخرد .در چند هفته اخیر ،اوسکار
و تهوز در انتقالهایی ب��زرگ به چین رفتهاند
و حاال در بین  5نفر اول دنیا از نظر دس��تمزد
در فوتبال قرار دارند .چیزی که قطعا در آینده
بازیکن��ان بزرگ فوتبال را ب��ه فکر فرو خواهد
ب��رد .تهدید لیگ چین حاال ب��ه قرارداد جدید
پخش تلویزیونی لیگ جزیره اضافه میش��ود.
تیمهای اسپانیایی ،بویژه بارسلونا و رئالمادرید
حاکمیت خود در  10س��ال اخیر را شدیدا در
خطر میبینند .حاال  2رقیب جدی از نظر مالی
برای آنها پیدا شده است .رئالمادرید این وسط
سعی کرده خیلی سریع عکسالعمل نشان دهد.
فلورنتینو پرز سریع دست به کار شد و قرارداد
بس��یاری از س��تارههای خود را تمدید کرد تا
مطمئن شود هسته اصلی تیمش در فصلهای
آینده از هم نمیپاش��د .مدیریت باشگاه هم در
حال مذاکره با طرفین مختلف و اسپانسرها بوده
تا قراردادهای جدیدی امضا کند و بتواند از نظر
مالی در رقابت باقی بماند .اما با تمام اینها ،منابع
نزدیک از داخل باش��گاه میگویند رئالمادرید
جایگاه اول خ��ود در جدول درآمدها را س��ال
آینده از دس��ت میدهد .تم��ام تالشهای آنها
هم در بازار آس��یا کافی نبوده است .برند لیگ
جزیره و س��رمایهگذاری باشگاههای داخلی ،نه
فقط در چین ،رقیب جدی برای جیب هواداران
فوتبال در شرق آسیا محسوب میشود .به نظر
رئال باید خودش را برای یک دنیای جدید آماده
کند .دنیایی که در آن تیمهای زیادی میتوانند
پول بیش��تری از رئ��ال در آورند .پس طبیعتا
میتوانند بهترین استعدادها را هم جذب کنند.
شکی نیس��ت بردن جام هم کمک میکند اما
حضور فیزیکی در بازار آسیا یک امر واضح است.
فلورنتینو پرز باید موفقیتهای درون زمین رئال
را در خ��ارج از زمین در حیط��ه تجارت هم با
قدرت جلو ببرد.

جنگ کیروش و برانکو وارد مرحله س��خت خود
شده است ،در این سوی میدان برانکو صدرنشین لیگ
اس��ت و آماده ورود به لیگ قهرمانان آسیا .در آن سو
کیروش صدرنشین گروه خود در راه جامجهانی است
و او ه��م آماده ورود به رقابتهای برگش��ت مقدماتی
جامجهانی .هر دو اردو میخواهند ،هر دو هم مسابقات
مهمی در پیش دارند و هر دو میدانند چه میکنند و
تا کجا جلو میروند .اردوی اول فصل کیروش در این
مجادله به سود برانکو لغو شد .در واقع اردوی ارمنستان
لغو ش��د تا پرسپولیس به اوکراین برود .برانکو این بار
هم میخواست با مصاحبههای بیوقفهاش همین کار
را بکند و اردو را کال لغو کند اما کیروش این بار جور

اوضاع آشفتهتر از همیشه

فدراسیون فوتبال در خواب است!

دیگری وارد بازی ش��د .او بازیکنان پرسپولیس را در
لیست بازگشت گذاشت تا همه فشار روی دوش برانکو
وارد شود هم از منظر افکار عمومی و هم از آنها مهمتر
بازیکنان تیم .حاال  7ملیپوش پرسپولیس با قیافههای
عصبانی به برانکو نگاه میکنند و میدانند از کیروش
بر میآید که دیگر آنها را به تیمملی دعوت نکند و آنها
حضور در آوردگاه بزرگی مثل جامجهانی را از دس��ت
بدهن��د .اگر چه این دور از عقل به نظر میرس��د اما
کیروش پیش از این با جباریها ،رحمتیها ،عقیلیها،

خلعتبریها و ...رفتار حذفی داشته و بعید هم نیست
روزی آنقدر عصبانی شود که دیگر بازیکنان پرسپولیس
را ب��ه تیمملی دعوت نکند یا اینکه ک��م و بیش آنها
را دعوت کن��د اما تحویل نگیرد .پات��ک کیروش به
برانکو در واقع یک حرکت ش��طرنجگونه بود ،اگر چه
در نیمفص��ل اول برانکو کیروش را ناپلئونی مات کرد
و اردوی ارمنس��تان تیمملی را تبدی��ل کرد به اردوی
اوکراین پرس��پولیس اما این بار کیروش با دو حرکت
کیش بزرگی به برانکو داده است ،از آن کیشها که به

خوزه مانوئل داد و به امیر قلعهنویی .حاال این شطرنج
در خانههای س��یاه و سفید ادامه دارد و فدراسیون در
هیچ کجای این بازی دیده نمیشود .نه پادرمیانی ،نه
حکمتی و نه رودررویی درستی .آنها در سئول جنوبی
نه تش��ر میزنند به برانکو که نبای��د اردوی ملی را به
خاطر باشگاه لغو کنند نه حمله میکنند به کیروش
که چرا این همه لجوجانه و کودکانه رفتار کرده است.
به هر حال این ش��طرنج ادامه دارد و طرفین در حال
س��اختن زمینههایی برای روز مبادای نتیجه نگرفتن
هس��تند .اصل ماجرا این اس��ت هر دو میگویند اگر
نتیجه نگرفتیم تقصیر آن یکی خارجی است .غافل از
اینکه این رفتار هر دو را میزند.

قهرمان لبنانی دوی س��رعت کش��ته شد.
هیکل مس��لم ،قهرمان دوی  100متر لبنان و
یکی از موفقترین چهرههای ورزشی این کشور
در حمله تروریستی شبانه به یک کلوب شبانه
در اس��تانبول کشته شد .مس��لم  34ساله که
زندگیاش را وقف ورزش کرده بود ،پس از کنار
گذاشتن ورزش حرفهای ،تحصیالت آکادمیک
خود را در زمینه علوم ورزش��ی و تربیت بدنی
در دانش��گاه آنتونین لبنان آغاز کرد .سپس به
فرانس��ه رفت و در ش��هر لیون مدارج علمی را
پشت س��ر گذاشت .مسلم به همراه همسرش
ک��ه تنها  6ماه از ازدواج آنها میگذش��ت برای
تعطیالت سال نو میالدی به استانبول رفته بود
که در حمله تروریستی به کلوب شبانه کشته
ش��د .همس��ر وی از این حادثه جان سالم به
در برد .در حمله تروریستی استانبول  399نفر
کش��ته شدند که بیش��تر آنها را توریستهای
خارجی تشکیل میدادند.

