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انتشار نوار صحبتهای خصوصی
جان کری درباره بحران سوریه

رسانههای آمریکایی بخشهایی از صحبتهای
جان کری را در یک جلســه خصوصی درباره
بحران ســوریه منتشر کردهاند .آقای کری در
این جلسه ،که با نمایندگان چند گروه سوری
و دیپلماتهای سه یا چهار کشور دیگر برگزار
شده ،دیدگاههای خود درباره سوریه را مطرح
میکند.
وزیر خارجه آمریکا در این جلســه میگوید

برای توسل به زور علیه دولت سوریه استدالل
کرده ،اما نتوانســته است دیگران را برای این
کار قانع کند.
آقای کری گفته اســت« :گمانم سه یا چهار
نفر در دولت هســتند که برای توسل به زور
اســتدالل کردهاند ،اما من در این بحث موفق
نشدم .من کســی هستم که اعالم کردم ما به
خاطر استفاده از تسلیحات [کیمیاوی] به اسد

خشم یونان از اظهارات
اردوغان درباره پیمان
مرزی دو کشور

انتقــاد رجب طیب اردوغان ،رئیــس جمهور ترکیه از
پیمان مرزی تاریخی ترکیه و یونان ،خشــم مقامهای
یونانی را برانگیخته است.
آقای اردوغان روز پنجشنبه در آنکارا گفت پیمان لوزان
در سال  ۱۹۲۳شکستی برای ترکیه محسوب میشود و
مطابق آن ترکیه جزایری را به یونان «بخشیده است».
دفتر الکسیس سیپراس ،نخست وزیر یونان ،اظهارات
آقای اردوغان را برای روابط دو کشور خطرناک دانسته
است .پانوس کامنوس ،وزیر دفاع یونان هم گفت بهتر
است که ترکیه «مسیری خطرناک» را انتخاب نکند.
آخرین بار در ســال  ۱۹۹۶اختالف نظر بر سر جزیرهای
در دریای اژه یونان و ترکیه را به آستانه جنگ کشاند،
امــا از آن پس اختالفات مرزی میان دو کشــور تنش
چندانی درست نکرده است.
رجب طیب اردوغان روز پنجشــنبه با انتقاد از پیمان
لوزان بین دو کشور گفت کسانی که پشت میز نشستند
و این پیمان را امضا کردند کار درستی انجام ندادند.
به جز مقامهای یونانی ،مخالفان داخلی دولت ترکیه نیز
از این موضع آقای اردوغان انتقاد کردهاند( .بی بی سی)

حمله میکنیم .اما کنگره حتی حاضر نشد این
مساله را به رای بگذارد».
گروهــی از منتقدان بــاراک اوباما میگویند
دولت او در قبال بحران سوریه سردرگم بوده و
کوتاهی کرده است.
در جلسهای که نوار آن در رسانهها درز کرده،
نمایندگان گروههای غیرنظامی سوری فعال در
حلب از آقای کری میپرسند چرا دولت آمریکا
برای واداشتن بشــار اسد به رعایت آتشبس
کاری نمیکند.
وزیــر خارجه آمریــکا میگویــد آمریکا با
محدودیتهای قانونی و حقوقی برای عمل در
سوریه مواجه است و برخالف نیروهای روسیه
از طرف دولت سوریه به عملیات در آن کشور
دعوت نشده است و تنها برای هدف قرار دادن
«داعش» میتواند در آســمان سوریه حضور
داشته باشد.
وزیر خارجه آمریکا همچنین نیروهای روسیه
را متهم میکند که ،به گفته او برخالف آمریکا،
به قوانین بین المللــی احترام نمیگذارند .او
گفته است« :ما مثل روسها رفتار نمیکنیم».
روسیه و آمریکا متقابال یکدیگر را در وضعیت
کنونی سوریه مقصر میدانند( .بی بی سی)

شتاینمایر نامزد احتمالی
ریاست جمهوری آینده
آلمان

جنرال سکرتر حزب سوسیال دموکرات
آلمان از نامزدی وزیر خارجه کنونی آلمان
به عنوان نامزد ریاســت جمهوری آینده
این کشور یادآوری نمود و گفت که او به
مقام صدراعظمی هنوز مناسب نیست.
سکرتر جنرال حزب سوسیال دموکرات
آلمان از نامزدی وزیر خارجه کنونی آلمان
به عنوان نامزد ریاســت جمهوری آینده
این کشور یادآوری نمود و گفت که او به
مقام صدراعظمی هنوز مناسب نیست.
کاترینا بارلی ســکرتر جنــرال حزب
سوســیال دموکرات آلمان بــه روزنامه
«نویه اوسنابروکه سایتونگ» در خصوص
احتمال نامزدی فرانک والتر شــتاینمایر
وزیر خارجه آلمان به عنوان رئیس جمهور
آینده این کشور بیان داشت« :شتاینمایر
می تواند یک فرد عالی به پست ریاست
دولت باشد .به هر دلیلی ،او هنوز به پست

صدراعظمی مناسب نمی باشد .این راه
حل «واقعا آشکار» است».
در حال حاضر ،احــزاب ائتالفی آلمان
با حزب سوســیال دموکرات این کشور
سرگرم تشــخیص یک نامزد مناسب
باشد که طرف قناعت همه طرف ها واقع
شود .مجله «شپیگل» گزارشی را به نشر
رسانیده است که در آن ،از توافق میان
انگال مرکل رهبر حزب اتحادیه دموکرات
مســیحی آلمان هورست زیهوفر رهبر
حزب اتحادیه سوسیال مسیحی بایرن
و زیگمار گابریل رهبر حزب سوســیال
دموکرات آلمان سخن گفته شده است.
بارلی همچنان بیان داشــته است که
اکثریت آلمانی ها نســبت به نامزدی
فرانک والتر شتاینمایر به پست ریاست
جمهوری آینده آلمان خوشبینی نشان
داده اند( .دویچه وله)

پیروزی شیرین چلسی در خانه هال
چلسی در هفته هفتم لیگ برتر توانست هال سیتی را با
دو گل از پیشرو بردارد و بعد از یک تساوی و دو باخت
در لیگ برتر طعم برد را بچشــد .هفته هفتم رقابتهای
لیگ برتــر انگلیس با برگزاری چهار بازی ادامه یافت که
در یکی از مهمترین دیدارها چلســی بعد از دو شکست
پیاپی برابر لیورپول و آرسنال به مصاف هال سیتی رفت
و با دو گل به برتری رسید تا باالخره طعم برد را بچشد.
نیمه نخست این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید
ولــی در نیمه دوم ویلیان و در ادامه دیگو کاســتا برای

آبیپوشــان لندنی گلزنی کردند تا  3امتیاز اینن دیدار
به حساب چلسی واریز شــود .در دیگر دیدار وستهام
در ادامه نتایج ضعیف خــود در خانه برابر میدلزبورو به
تســاوی یک بر یک رسید تا اســلوان بیلیچ سرمربی
کروات این تیم در آستانه اخراج قرار گیرد .دیمتری پایت
تنها گل بازی را برای وستهام به ثمر رساند.
دیگر نتایج هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر انگلیس:
واتفورد 2 -2بورنموث
ساندرلند  1 -1وست برومویچ

انریکه :مسی بهتر شده است

سرمربی بارســلونا وضعیت مهاجم ارجنتینی را بهتر از
قبل عنوان کرد.
به نقل از آس ،بارسلونا یکشــنبه در هفته هفتم اللیگا
برابر ســلتاویگو قرار میگیرد .لوئیس انریکه در نشست
خبری پیش از بازی گفت :نتایج کسب شده در بازیهای
قبلی اهمیت زیادی دارد .ســلتاویگو در اللیگا و لیگ
اروپا پیروز شده و تیم خطرناکی به حساب میآید .آنها
میدانند دنبال چه چیزی هستند .در سالهای اخیر برابر
این تیم دچار مشکل شدیم .خیلی خوب پرس میکنند.
بازیهایمان برابر این تیم جذاب اســت اما خیلی سخت

است .سرمربی بارسلونا درباره وضعیت لیونل مسی اظهار
کرد :مسی بهتر شده است و هر زمان که در وضعیت خوبی
قرار گرفت همگان را در جریان میگذارم .متاسفانه فصل
گذشــته نیز دو ماه او را در اختیار نداشتیم .اما تیم در
نبود مســی نیز باید به فکر فتح عناوین باشند .همانطور
که سال گذشته این کار را انجام داد .این نشان از سطح
خوب تیممان است .انریکه در پایان در مورد پاکو آلکاسر
گفت :خیلی خوب کار میکند باید با تیم هماهنگی شود
و در این پروســه قرار گرفته اســت .هر چیزی که از او
خواستم آن را انجام داده است.

مرگ سوارکار  58ساله در مسابقات جهانی

ســوار کار اهل چیلی در مســابقات جهانی استقامتی
اسب سواری در کشــور خود از روی اسب سقوط کرد و
جان باخت .به نقل از ســایت ،Inside the games
هوگو والدز باروس  58ســاله به دلیل این که اســبش
نتوانسته بود که پیســت به خوبی دور بزند ،از اسب به
پایین ســقوط کرد و جان خود را از دست داد .مسئوالن
برگزاری مسابقات روزهای بعد و رقابتها را کنسل کردند
تا بررســیهای الزم در این باره انجام شود .باروس که
خارج از پایتخت چیلــی زندگی میکرد ،تمام عمر خود

برای نخستین بار
در آمریکا حامیان اعدام
از اکثریت افتادند

را با اسب ها گذرانده بود .او بیش از  10سال در مسابقات
استقامتی اسب سواری شرکت کرده بود .رییس انجمن
اسب سواری اســتقامتی چیلی این حادثه را به خانواده
و دوستان باروس تسلیت گفت .فدراسیون جهانی اسب
ســواری نیز این اتفاق را تسلیت گفت .مرگ باروس در
حالی بود که چند ماه پیش اسب سواری استرالیایی نیز
در حادثهای در مسابقات جهانی اسب سواری جان خود
را از دست داد .در این حادثه نیز اسب کایتلین فیشر 19
ساله با مانع برخورد کرد و به زمین خورد.

نتایج یک نظرســنجی جدید نشان میدهد درصد حامیان
مجازات اعدام در آمریکا با هفت درصد کاهش نســبت به
سال گذشته ،به  ۴۹درصد رسیده و به پایین ترین حد طی
چهل سال گذشته نزول کرده است.
موسســه پژوهشی پیو که بیشــتر بر تحقیقات اجتماعی
متمرکز است ،طی نظرسنجی جدیدی دریافته که اکنون ۴۲
درصد آمریکاییها مخالف مجازات اعدامند و تعداد حامیان
چنین احکامی به  ۴۹درصد جامعه آمریکا رسیده است.
این در حالی است که پژوهش مشــابهی در سال گذشته
نشان داده بود که حامیان مجازات اعدام  ۵۶درصداند.
این تغییر نگرش در میان مردم آمریکا در حالی روی داده
است که در دهه  ۹۰میالدی حکم اعدام طرفداران بسیاری
در این کشور داشــت به طوری که یک نظرسنجی در سال
 ۱۹۹۴نشان داد از هر  ۱۰آمریکایی  ۸نفر از مجازات اعدام
حمایت میکردند؛ یعنی هشتاد درصد آمریکاییها موافق
صدور و اجرای احکام اعدام بودند.
نتایچ افکارسنجی جدید موسسه پیو نشان میدهد اکنون
حامیان حکم اعدام در آمریکا در کمترین میزان از ســال
 ۱۳۵۱( ۱۹۷۲شمسی) قرار گرفتهاند.
آخرین بار که پژوهشها از مخالفت اکثریتی مردم آمریکا
با اعدام خبر دادند به نتایج افکارسنجی موسسه گالوپ در
ســال  ۱۹۶۶باز میگردد که طی آن تنها  ۴۲درصد شرکت
کنندگان در نظرسنجی با مجازات اعدام موافق بودند .اما از
آن هنگام به بعد مجــازات اعدام دوباره محبوبیت یافت تا
آنجا که در سال  ۱۹۹۴این آمار به حدود  ۸۰درصد رسید.
پس از آن میزان حمایت از حکم اعدام در آمریکا به تدریج
رو به کاهش بوده است( .بی بی سی)

اصابت بمبهای بشکهای به
شفاخانه ای در شرق حلب

بر اســاس گزارشها دســت کم دو بمب بشکهای به یک
شفاخانه دیگر در بخش شرقی حلب که در کنترل شورشیان
مخالف دولت سوریه است ،اصابت کرده است.
این شــفاخانه به همراه یک مرکز درمانی دیگر در همین
منطقه در چهارشنبه گذشــته ۲۸ ،سپتمبر ،هدف بمباران
قرار گرفته بود.
به گفته یکی از مقامهای ســازمان پزشــکان آمریکایی
ســوریتبار که مدیریت این شفاخانه را بر عهده دارد« ،دو
بمب بشکهای به شــفاخانه ‹ام  ‹ ۱۰اصابت کرده و گزارش
هایی هم مبنی بر اســتفاده از بمبهای خوشهای منتشر
شده است».
خبرگزاریها شــفاخانه ام  ۱۰را بزرگترین شفاخانه شرق
حلب توصیف کردهاند.
به گفته این ســازمان این دو شفاخانه ،یعنی ‹ام  ‹ ۱۰و ‹ام
 ‹ ۲در نتیجه این بمباران ها خراب شــده و در حال حاضر
ش شرقی شهر حلب قابل استفاده
تنها شش شفاخانه در بخ 
است .گروه دیدهبان حقوق بشر سوریه هم از حمله هوایی
به شــفاخانهی صحرایی در حلب و کشــته شدن یک نفر
خبر داده اســت .بمباران های اخیر شــهر حلب از جمله
خونبارترین حمالتی است که در پنج سال اخیر در سوریه
اتفاق افتاده است( .بی بی سی

دلیل  IWFبرای اعالم

نکردن میزان محرومیتهای

پاکستان از سازمان ملل
خواستار میانجیگری در
تنش با هند شد

پاکســتان از دبیرکل ســازمان ملل
متحد خواســت تا کمــک نماید که از
تنش بین این کشــور و هند برســر
مســئله کشــمیر جلوگیری شود .در
همیــن حال ،پــس از حمــات هند
بر منطقــه تحت کنترول پاکســتان،
ســازمان ملل خواهان خویشتنداری
این دو کشور شده است.
ملیحه لودهی ،سفیر پاکستان در سازمان
ملل متحد روز جمعه پس از دیدار با بان
کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در
نیویورک به خبرنگاران گفت« :این لحظه
حساسی برای منطقه است» .او همچنان
گفــت« :اگــر بخواهیم از یــک بحران
جلوگیری کنیم ،زمان آن رسیده که بان
کی مون قویا مداخلــه نماید؛ چرا که ما
می بینیم بحران در حال شکل گرفتن و
تشدید است».
تنش های اخیر بین دو کشــور مجهز به
ســاح اتمی هنگامی شــدت گرفت که
حکومت هند جنگجویانی را که در خاک
پاکســتان موقعیت دارند ،متهم کرد که

اوایــل ماه روان میالدی بــه یک پایگاه
این کشــور در کشمیر حمله کردند و ۱۸
سربازش را کشتند.
در طرف مقابــل ،لودهی هند را متهم به
ایجاد «شــرایطی کرده که صلح و امنیت
منطقــوی و بین المللی را با تهدید روبرو
می کند».
شتیفان دوژریک ،ســخنگوی سازمان
ملل نیز گفته اســت که دبیرکل سازمان
ملــل «از همه پیشــنهادات و ابتکارات
برای کاهش تنش اســتقبال می کند» .او
همچنان افزود که آقــای بان «با نگرانی
زیادی» اوضاع را پیگیری می نماید.
دوژریــک توضیح داد کــه «ماموریت
نظارت نظامی ســازمان ملل» موسوم به
( )UNMOGIPگــزارش هایی درباره
نقــض آتش بس در طول خــط کنترول
(مرز) بین دو کشــور را بررسی می کند.
او گفت« :این ماموریت تاکنون مستقیما
هیچ گونه آتشــباری را در خط کنترول
در ارتباط با واقعه اخیر مشــاهده نکرده
است»( .دویچه وله)

یونیسف :کودکان پناهجوی
بدون همراه را از اردوگاه
جنگل منتقل کنید

صنــدوق کودکان ســازمان ملل متحد
(یونیسف) از دولت بریتانیا خواسته است
تا روند انتقــال کودکان پناهجوی تنها و
بدون همراه در اردوگاه جنگل در شــهر
کاله فرانسه را سرعت بخشد.
یونیســف گفته اســت به دنبال دستور
فرانســوا اوالند ،رئیسجمهوری فرانسه
بــرای تعطیلی اردوگاه جنــگل ،نگران
ناپدید شدن کودکانی است که به تنهایی
در ایــن اردوگاه پناهجویــان زندگی
میکنند.
یونیسف گفته اســت چند ماه پیش که
بخشهایی از این اردوگاه تعطیل شــد،
دهها کــودک پناهجوی ســاکن در آن
ناپدید شدند.

سازمانهای امدادرسان میگویند نزدیک
به  ۴۰۰کودک پناهجوی ساکن در اردوگاه
جنگل ،واجد شــرایط ورود بــه بریتانیا
هستند.
آقای اوالند چنــد روز پیش در جریان
دیدارش از شــهر کاله گفت که اردوگاه
پناهجویان این شــهر «قطعــا و کامال
برچیده خواهد شد».
رئیسجمهوری فرانسه افزود که بریتانیا
بایــد نقش خــود را در قبــال بحران
پناهجویــان کاله ایفا کنــد .نزدیک به
ده هزار پناهجــو در کاله حضور دارند و
سرنوشــت این افــراد و اردوگاه جنگل
وارد بحثهای انتخابات ریاستجمهوری
فرانسه شده است( .بی بی سی)

پیروزی سویا در لحظات پایانی

کشورهای دوپینگی

فدراســیون جهانی وزنهبرداری تا زمانی که  IOCو CAS
درباره فدراســیونهای وزنه برداری خاطی تصمیم گیری
نکنند ،درباره آنها هیچ اقدامی نخواهد کرد.
به نقــل از  ،Inside the gamesفدراســیون جهانی
وزنهبرداری در ماه جون قوانینی را تغییر داد و اعالم کرد هر
کشوری که در تستهای دوباره المپیک پکینگ و المپیک
لندن بیش از سه نمونه دوپینگ مثبت داشته باشد 12 ،ماه
محروم خواهد شد .تنها هفت مورد از  47مورد دوپینگ به
صورت رسمی از سوی  IOCتایید شدند.
کشورهای آذربایجان ،ارمنستان ،بالروس ،چین ،قزاقستان،
روسیه ،ترکیه و اوکراین احتمال دارد مورد محرومیت قرار
بگیرند .با این حال هنوز سه مورد دوپینگ هیچ کدام از این
کشــورها به صورت رسمی تایید نشده است .همچنین سه
کشور (بالروس ،قزاقستان و روسیه) از ( CASدادگاه عالی
ورزش) درخواســت کردند پروندهشان بررسی شود .هنوز
جواب این سه کشور نیز اعالم نشده است.
دبیر کل ( IWFفدراســیون جهانــی وزنهبرداری) اعالم
کرد این فدراسیون از ســوی  IOCهیچ برنامه زمانی و یا
اسامی دریافت نکرده است تا بتواند اقدامی انجام بدهد .در
تستهای دوباره المپیکیهای پکینگ و لندن ،وزنهبرداری
بیش از هر ورزش دیگر دوپینگ مثبت شده است.
 IOCهمچنین اعالم کرده است مسئولیت محرومیتهای
بازیهای المپیک با این ســازمان است و خارج از المپیک
نیز مسئولیت محرومیت ها با خود فدراسیون جهانی است.

انتقاد مهاجم پیشین
منچستریونایتد از
ایبراهیموویچ

مایکل اوون به انتقاد از مهاجم ســویدنی یونایتد پرداخت
و عنوان کرد این بازیکن مناسب بازی در این تیم نیست.
به نقل از  ،BT SPORTاز زمانی که زالتان ایبراهیموویچ
به منچســتریونایتد پیوسته است ،این بازیکن در  10دیدار
رسمی توانســته  6گل به ثمر برســاند و یکی از بهترین
بازیکنان یونایتد بوده است.
در این بین کســی پیدا شــده اســت که از عملکرد این
بازیکن که به تازگی وارد  35ســالگی می شــود ،راضی
نیســت و آن فرد نیز مایکل اوون ،مهاجم پیشین لیورپول
و منچستریونایتد است.
مایکل اوون به انتقاد از زالتان پرداخت و گفت :او به دلیل
قد بلندی که دارد ،نمــی تواند در مرکز خط حمله یونایتد
تاثیرگذار باشد .او معموال روی تیرهای دورتر قرار می گیرد
تا از توپهای بلند اســتفاده کند .در بازی با زوریا در لیگ
اروپا دیدیم که فرصت های خوبی برای او ایجاد شد ولی او
نتوانست از این فرصت ها استفاده کند .حرکات زالتان در
محوطه جریمه حریف من را ناامید کرد.
اوون که در ســه جام جهانی  2002 ،1998و  2006برای تیم
ملی فوتبال انگلیس بازی کرده اســت ،از  2009تا  2012در
منچستریونایتد بازی کرد ولی نتوانست تاثیرگذاری باالیی
در این تیم داشته باشد.
او در  31بازی برای یونایتد تنها پنج گل به ثمر رساند ولی
زالتان اکنون در  10دیدار برای یونایتد توانســته است یک
گل بیشتر از او به ثمر برساند.

سویا در وقتهای اضافه آالوس را شکست داد.
هفته هفتم اللیگا اسپانیا شنبه پیگیری شد .در مهمترین
بازی سویا میزبان آالوس بود که این دیدار با پیروزی دو
بر یک تیم میزبان به پایان رسید.
در نیمه نخســت توپی از خط دروازه ها عبور نکرد .در
نیمه دوم نیز تا دقیقه  73دروازه دو تیم بســته بود تا
اینکه ویسام بن یدر گل نخســت بازی را برای سویا به

ثمر رســاند .اما  10دقیقه بعد ویکتور الگوردیا بازی را به
تساوی رساند .شــاگردان خورخه سامپائولی به حمالت
خود ادامه دادند و در نهایت در دقیقه  90دروازه آالوس
را بــاز کردند .بن یدر دومین گلش را در این بازی به ثمر
رساند .با این پیروزی ســویا به رتبه دوم جدول صعود
کرد و با  14امتیاز پشت سر رئال مادرید قرار گرفت .در
نخستین دیدار لگانس با یک گل گرانادا را شکست داد.

تالش  IOCو  AIBAبرای جلوگیری از
شرط بندی در بوکس
کمیت ه انضباطی انجمن جهانی بوکس ( )AIBAدر تالش
است تا از شــرط بندی در مسابقههای بوکس جلوگیری
به عمل آورد.
به نقــل از  ،Inside the gamesکمیته بین المللی
المپیک ( )IOCو کمیته انضباطی انجمن جهانی بوکس
مجازات ســنگینی را برای آنتونی فولر ،مایکل کوئالن و
استیتو دونلی که در بازیهای بوکس المپیک شرط بندی
کرده بودند در نظر گرفته اســت IOC .همچنین قوانین
وضع کرده اســت که نشان میدهد ورزشکاران المپیک
نباید در طول بازیهای شرط بندی انجام بدهند زیرا این
حرکت ممکن است بر نتایج مسابقات تاثیر بگذارد.

سه بوکسور خاطی از نظر کمیت ه انضباطی قوانین را زیر پا
گذاشتند اما پس از آن مشخص شد آنها قصد تغییر دادن
نتایج مسابقات را نداشــتند IOC .همچنین به AIBA
پیشنهاد کرده اســت تا مطمئن شود قوانین مسابقات با
قوانین جنبش المپیک همخوانی دارد.
 IOCهمچنین اعالم کرد بهتر اســت فدراسیون های
جهانی برنامههای آموزشــی داشته باشد تا از دستکاری
در نتایج مســابقات و شــرط بندی جلوگیری شود .در
واکنش به این مساله  AIBAاعالم کرده است در جلسه
کمیت ه انضباطی درباره ایجاد برنامههای آموزشی توسط
فدراسیون های جهانی تصمیم گیری میشود.

مرگ بوکسور بریتانیایی به خاطر
شدت جراحت در مسابقه

مایک تاول اســکاتلندی به علت شدت جراحات وارده
در مســابقات بوکس جان خود را از دست داد.به نقل از
آس ،اتفاق تلخــی در ورزش بریتانیا رخ داد .مایک تاول
گلسگو ،بوکسور اســکاتلندی به علت شدت جراحات
ت با دیل اوانز ولزی درگذشت .تاول  25ساله
وارده در رقاب 
که در دنیای بوکس به مایک آهنی مشهور است ،در راند

نخست بر زمین افتاد .در راند پنجم نیز دوباره این اتفاق
افتاد که در این لحظه داور تصمیم گرفت بازی را متوقف
کند .به نوشته مطبوعات انگلیس ،تاول در شرایط وخیمی
قرار داشــت و با اکسیژن او را از رینگ خارج کردند .این
بوکسور  25ســاله به شفاخانه انتقال داده شد و یک روز
پس از مسابقه به علت شدت جراحات وارد درگذشت.

