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விலரட்டு செய்தகள் 
 

 கரிக்ிகட் 
 ிென்ிஸ் 
 கல்ந்து 
 துப்க்க சுடுதல்  
 நற்ுை 

 

கரிக்சகட் 

500 ெர்வததெ தபட்டிகரில் விலரடி எம்எஸ் தடனி ெதலன 

 ீெி தற்ீது கரிக்ிகட்டின் ைபற்ல் ன்தைது ைபீபகவும், சச்சன் 
ிெண்டுல்கர் (664 ீட்டிகள்) நற்றும் பகுல் டிபைிட் (509) ஆகீனபேக்குப் ின் 500 
சர்ைீதச ைிுனட்டுக்கு கெந்த பன்ைது இந்தன ைபீர் ஆைர். 

ஆஸ்ததய Vs பகஸ்தன் Vs ஜம்பப்தவ 

 ஜம்ப்ீைனில் உள் ஹபீப ஸ்ீர்ட்ஸ் கப்ில் ெந்த பத்ிதெர் 
ீகப்ுனில் கஸ்தன் அணி ஆறு ைிக்ிகட்டுகள் ைித்தனசத்தல் 
ஆஸ்தீபனுை ீதற்கடித்தது. 

10,000 ன்ககலர கடந்தர் ததனி 

 பன்ள் இந்தன ீகப்ென் M.S.ீதி ர்ட்ஸல் இங்கந்துக்கு எதப 
இபண்ெைது பே ள் சர்ைீதச ீட்டினில் 10,000 பே ள் சர்ைீதச ுநல்கல் 
பன்குக் கெந்தர். பேள் ீட்டிகில் 10,000 பன்கு கெக்கும் இபண்ெைது 
ைிக்ிகட் கப்ர் நற்றும் பேள் ீட்டிகில் 300 ீகட்சுகு ிடித்த பதல் இந்தன 
ைிக்ிகட் கப்ர் என் சதுபம் ுெத்துள்ர். 
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ஆஸ்ததய தகப்டன் ஆதன் பிஞ்ச் 172 ன்கள் குவித்து ெதலன 

 ஜம்ப்ீைக்கு எதப 20 ஒைர் கரிக்ிகட் ீட்டினில் ஆஸ்தீபன ீகப்ென் 
ஆீபன் ிஞ்ச் 172 பன்கள் குைித்து, தது பந்ுதன உக சதுுன பனடித்தர். 

செப்டம்பர் 19 அன்று இந்த-பகஸ்தன் கரிக்சகட் தபட்டி 

 ஆசன ீகப்ு ீட்டினில் ிசப்ெம்ர் 19 அன்று இந்தன-கஸ்தன் கரிக்ிகட் 
ீட்டி ுெிறும் என்று ஐசச அைித்துள்து. 

3 வது ஒருநள் தபட்டிில் வங்கததெம் சதடல லகப்பற்மது 

 ைங்கீதசம் ீநற்கந்தன தீவுகு 18 பன்கள் ைித்தனசத்தல் ைழீ்த்த, பேள் 
சர்ைீதச ிதெுப 2-1 என் கணக்கல் ிைன்து. 

ஐெெ இங்கயந்லத அவர்கரின் 1000 வது சடஸ்டில் வழ்த்துகமது 

 இங்கந்து நற்றும் ீைல்ஸ் கரிக்ிகட் ைரினத்தன் (ECB) ஆண்கள் அணி 1000 ைது 
ிெஸ்ட் ீட்டினில் இந்தனவுக்கு எதபக எட்க்ஸ்ெில் ிதெங்கும் ீட்டிக்கு 
தனபகது, சர்ைீதச கரிக்ிகட் கவுன்சல் (ஐசச) ைழ்த்துக்கு ிதரிைித்துள்து. 

ஸ்ருத அததவக டி20 அல ெத ெதலனல ென் செய்தர் 

 இந்தனைின் ட்சத்தப ைபீர் ஸ்நபேத நந்த, கன சூப்ர் லீக் ீட்டினில் ிண்கள் 
டி20 கரிக்ிகட்டில் 18 ந்துகில் ீைகநக அுப சதத்ுத தவு ிசய்து சதுுன 
சநன் ிசய்தர். 
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சடன்னிஸ் 

11விலரட்டு த்த ண்டயம் ததெ தவரிலெ அட்டவலை சடன்னிஸ் தபட்டிகள் 

 நவ் தக்கர் தது இபண்ெைது இபட்ுெ ட்ெம் ிைன்ர். 11ைிுனட்டு நத்தன 
நண்ெம் ீதசன தபைரிுச அட்ெைுண ிென்ிஸ் ீட்டினில் இுஞர் சறுைர்கள் 
நற்றும் ஆண்கள் ட்ெங்கு ிைன்ர். 

விம்பிள்டன் 2018 

 ீைக் ீஜீகைிச் ிகைின் ஆண்ெர்சு ைழீ்த்த ன்கைது ைிம்ிள்ென் ட்ெம் 
ிற்ர். ஏஞ்சக்பெ ிகர்ர் ிசரீ ைில்னம்ுச ைழீ்த்த ட்ெத்ுத ிைன்ர். 

ஹல் ஆஃப் ஃதபம் சடன்னிஸ் தபட்டிகள் 

 பம்குநர் பநதன் ஹல் ஆஃப் ஃீம் ிென்ிஸ் ீட்டினில் அிநரிக்கைின் டிம் 
ஸ்ுநிெக்ுகத் ீதற்கடித்து பதன்புனக ATP இறுதப் ீட்டிக்கு ீதர்வு. 

 ஹல் ஆஃப் ஃீம் ிென்ிஸ் இறுதச் சுற்று ஆட்ெத்தல் இந்தனைின் பம்குநர் 
பநதன் அிநரிக்கைின் ஸ்டீவ் ஜன்சிெம் ீநத ீதல்ைி அுெந்தர். 

கல்பந்து 

பிப 2018 

 ில்ஜனம் இங்கந்ுத 2-0 என் கணக்கல் ீதற்கடித்து உகக் ீகப்ுனில் 
பன்ைது இெம் ிற்து. 

2018 FIFA உயக தகப்லப தபட்டிில் பின்ஸ் சவன்மது 

 2018 ஆம் ஆண்டு ஃிஃ உகக் ீகப்ு ீட்டினில் ிபன்ஸ் 4-1 என் கணக்கல் 
குீபெனுை ிைன்று 20 ஆண்டுகலக்குப் ிகு அதன் இபண்ெைது உகக் 
ீகப்ுுன ிைன்து. 
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2018 பிப உயக தகப்லப ெமந்த தகல் 

 அர்ிஜன்டீைிற்கு எதபக ிஞ்சநன் ைர்ட்’ன் [ிபன்ஸ்] ீகல் [2006க்குப்ின் 
ிகடுக்கப்ட்ட்ெ இந்த தக்கத்ுத ிைன் பதல் ஐீபப்ின ைபீர்] 

 ஜப்னுக்கு எதபக ஜைன் கிர்ீெைின் [ிகம்ின] ீகல் 
 லூக ீநடிரிக் [குீபென] அர்ிஜன்டிைிற்கு எதப ீகல் 

துப்பக்க சுடுதல்  

துப்பக்க சுடுதல் தஹப்ஸன் 28 வது கூட்ட ெர்வததெ தபட்டி 

 சர்ைீதச ம்ிக் சங்கத்தன் துப்க்க சுடுதல் ீஹப்ஸன் 28 ைது கூட்ெ சர்ைீதச 
ீட்டினில் நனு ீக்கர் நற்றும் அன்ீநல் ிஜனின் ஆகீனர் கப்பு ஏர் ிஸ்ெல் 
ிரிைில் இந்தனவுக்கு தங்கம் ிைன்ர். 

ற்மலவ 

ெம்பின்ஸ் டிஃபி ஹக்க: இறுதப் தபட்டிில் இந்த ததல்வி 

 சம்ினன்ஸ் டிபஃி ஹக்க ிதெரின் இறுதப் ீட்டினில் இந்தன ஹக்க அணி, 
ஆஸ்தீபன அணினிெம் ீதல்ைி கண்ெது. 

ஆஸ்தரி கண்ட் பிரிக்ஸல் தக்ஸ் சவர்ஸ்டப்சபன் சவற்மசபற்றுள்ரர் 

 ஆஸ்தரினைில் ஆஸ்தரின கபண்ட் ிரிக்ஸ் ிபட் புல் ீநக்ஸ் ிைர்ஸ்ெப்ின் 
ிைற் ிற்ர். ிநர்சடிஸ் ‘லூனிஸ் ஹநல்ென் தது கரில் பே இனந்தப 
ிபச்சு கபணநக ஒட்ெத்தல் இபேந்து ஒய்வு ிற்ர். 

தபியெ கண்ட் பிரிக்ஸ் ல்மத்தம் 

 ீஜர்ஜனைில் ெந்த திச கபண்ட் ிரிக்ஸ் நல்பத்தப் ீட்டினில் 65 கீ 
ிரிைில் ஜ்பங் புின ிைன்று சம்ினன் ஆர், 86kg ிரிைில் தீக் பூின 
ிைண்கத்ுத ிைன்ர். 
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உயக லக ல்மத்த ெம்பின்ஷப் தபட்டி 

 நஜசன னு துபேக்கனில் ெக்கவுள் உக ுக நல்பத்த சம்ினன்ெப் 
ீட்டிக்குத் தகுத ிற்றுள்ர். 

CGF AAC இல் ஆெலவ பிதநதத்துவப்படுத்தும் தபீிக பல்யகல் 

 ஸ்குைஷ் ைபீர் தீிக ல்கல் கநன்ிைல்த் ைிுனட்டு கூட்ெுநப்பு (CGF) 
ிகௌபைிக்கப்ட்ெ தெக ஆீசுக் குழுைில் ஆசனைின் ிபததனக 
னநக்கப்ட்டுள்ர். CGF ஆல் னநம் ிசய்னப்ட்ெர். 

தபீ கர்க்கர் ஜம்னஸ்டிக் உயகக் தகப்லபில் தங்கம் சவன்மர் 

 துபேக்க ட்டிலுள் ிநர்சன் கரில் ஜம்ஸ்டிக் உகக் ீகப்ுப் ீட்டி 
ுெிற்து. அதல் இந்தன ஜம்ஸ்டிக் ைபீங்கு தீ கர்நக்கர் தங்கப்தக்கம் 
ிைன்ர். 

இந்த ததெ தட்டர் லெக்கள் பந்த ெம்பின்ஷப் 

 இந்தன ீதசன ீநட்ெர் ுசக்கள் ந்தன சம்ினன்ெப் இபண்ெம் ள் இபண்ெைது 
சுற்றுப் ீட்டினில் சூப்ர் ஸ்ீர்ட் 165 ைகுப்ில் பஜவீ் ீசது ிைற் ிற்ர். 

ஆெ வில்வித்லத: இந்த அைி நன்கு பதக்கங்கலர சவன்று பதக்கப்பட்டியல் 

மூன்மவது இடத்தற்கு முன்தனற்மம் 

 ுதீைில் ுெிறும் ஆசன ீகப்ு உக தபைரிுச ீட்டி 3-ம் கட்ெத்தல், 
இந்தன 3 ிைள்ி தக்கத்ுதபம் ிைண்கப் தக்கத்ுதபம் ிைன்று 
தக்கப்ட்டினல் பன்ைது இெத்தற்கு பன்ீற்ம். 
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ஆெ ஜூனிர் ெம்பின்ஷப்பில் பகஸ்தனின் பங்தகற்புக்கு உள்துலம அலச்ெகம் 

அனுத 

 இந்தன நல்பத்த கூட்ெுநப்பு (WFI) ஆசன ஜாினர் சம்ினன்ெப்ில் கஸ்தின 
ைபீர்கள் ங்ீகற்தற்கு உள்துு அுநச்சகம் அனுநதக்கப்ட்டுள்து. 

ெர்வததெ தடகரத்தல் ெரித்த ெதலன பலடத்தர் ஹ தஸ் 

 ின்ந்தல் ுெிறும் 20 ைனதுக்குட்ட்ீெபேக்க சர்ைீதச தெகப் ீட்டினில் 
400 நீட்ெர் ஒட்ெத்தல் தங்கம் ிைன்று, பே சரித்தப சதுுனப் ுெத்தபேக்கர் 
அஸ்ஸுநச் ீசர்ந்த ஹநதஸ். 

இனின் தனது இறுத கண்ட்ஸ்டர் சநமமுலமலப் சபறுகமர் 

 துந்து ைனத P.இினன் தது 41 ைது சர்ைீதச ர்ிப ிெல் ைல்ஸ் ிசஸ் 
ீட்டினில் தது பன்ைது நற்றும் இறுத கபண்ட்நஸ்ெர் ிபுுனப் 
ிறுகர். 

தய்யந்து ஓபன் உயக டூர் சூப்பர் 500 தபட்ன்டன் தபட்டிகள் 

 தய்ந்து ஒன் இறுதப்ீட்டினில் ஜப்ின் ீீசந குஹபைிெம் ி.ைி. 
சந்து ீதல்ைி. 

ெஹஜ் க்தவர் SA ஓபன் பட்டத்லத தக்கலவத்துக்சகண்டர் 

 பன்ல் சம்ினன் சஹஜ் க்ீபைர் ிதன்ப்ிரிக்க ஒன் ிசஸ் ட்ெத்ுத 
தக்குைத்துக்ிகண்ெர். 

பின்ஸ் தடகர தபட்டி: ஈட்டி எமதயல் இந்த வீர் நீஜ் தெப் தங்கம் 

 ிபன்ஸ் ீசடிைில்னில் ெந்த சர்ைீதச தெக ீட்டினில் ஆண்கலக்க ஈட்டி 
எதல் 20 ைனத இந்தன ைபீர் ீபஜ் ீசப்ப 85.17 நீட்ெர் தூபம் ைசீ 
தங்கப்தக்கத்ுத ிைன்ர். 
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ஜூனிர் ஆெ ல்மத்த ெம்பின்ஷப் 

 ஜாினர் ஆசன நல்பத்த சம்ினன்ெப் ீட்டினில் 97 கீ ிரிைில் ைிீபஷ் 

குண்டு ிைண்கம் ிைன்ர்.  

 ஜாினர் ஆசன நல்பத்த சம்ினன்ெப்ில் இந்தன பே ிைள்ி (தவ்ன கக்பன்) 

நற்றும் இபண்டு ிைண்க தக்கங்கு (கபேண, ரீ) ிைன்து.  

 இந்ீதீசனைில் ெந்த ீட்நண்ென் ஆசன ஜாினர் சம்ினன்ெப் ீட்டினில் 
தங்க தக்கம் ிைன் பன்ைது இந்தன ைபீபர் க்ஷன ிசன். 

 சச்சன் பத நற்றும் தீக் பூின, ஜாினர் ஆசன நல்பத்த சம்ினன்ெப்ில் தங்கம் 
ிைன்ர். 

உயக தகப்லப ஹக்க 

 ிண்கள் ஹக்க உகக் ீகப்ுனின் ிதெக்க ஆட்ெத்தல் இந்தன இங்கந்து 
அணிக்கு எதபக ைிுனடும். 

தகத்குர் சடக்கத்யன் ெதலனல முமடித்தர் 

 குஜபத் நத்தன் ைீததபைில் 15 ைது ீதசன இுஞர் ீட்டினில் சம்ினன் 
ட்ெத்ுத ஹரினணைின் ீநகத் குநர் 18 ைனதற்குட்ட்ீெபேக்க ீதசன 
ிெக்கத்ன் சதுுன பனடித்தர். 

FIA ஐதப்பி F3 பந்தம் 

 ில்ஜனத்தல் FIA ஐீபப்ின F3 ந்தன ீட்டினில் ிஜன் ெபேை ிைற் 
ிற்ர். 
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ஆெ பெபிக் ெனிர் 2018 

 அக்ீெர் 17 பதல் 19 ைுப ஜப்ன், நனசகனில் ுெிறும் ஆசன சிக் 
சினர் 2018 இல் இந்தனுை ிபததத்துைப்டுத்துைதற்கக கில்ீதவ், ரிெ ீபன் 
நற்றும் அநத் லூத்ப ீதர்ந்த்ீதடுக்கப்ட்டுள்ர். 

ெர் தடகு இன்டர்தநஷனல் 

 இஸ்தன்புல் கரில்னசர் ீெகு இன்ெர்ீெல் ீட்டிகில் ஜ்பங் புன்ன தங்கம் 
ிைன்ர்,ிண்கள் ிரிைில் ிங்க தங்கம் ிைன்ர்,சந்தீப் ீதநர் ிைள்ிப் தக்கம் 
ிைன்ர். 

ஷ் ஓபன் டூர் சூப்பர் 100 தபட்ன்டன் தபட்டிகள் 

 பஷ்ன ஒன் டூர் சூப்ர் 100 ீட்நன்ென் ீட்டினில், பன்ள் ீதசன சம்ின 
சவுபப் ைர்ந ஜப்ின் ிகக்க ைத்திுன ீதற்கடித்தர். 

உயக ஜூனிர் ஸ்குவஷ் குழுவின் பட்டம் 

 எகப்து இங்கந்ுத ீதற்கடித்து உக ஜாினர் ஸ்குைஷ் அணிப் ட்ெத்ுத 
ிைன்து. 

சுற்று–உயக படகு பந்தம் 

 ஆஸ்தீபனைின் ிைண்டி ெக் சுற்று-உக ெகு ந்தனத்தல் ிைற் ிற் பதல் 
ிண் ஸ்கப்ர் ஆர். 

கனடி ஓபன் தகல்ஃப் தபட்டிில் ஜன்ென் சவற்ம சபற்மர் 

 ஜன்சன் கடின ஒன் ீகல்ஃப் ீட்டினில் ிைற் ிற்ர்; இது அைபது 19 ைது 
ட்ெநகும். 
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இஸ்னர் ஐந்தவது அட்யண்ட சடன்னிஸ் பட்டத்லத சவன்மர் 

 ுபனன் ஹரிசு ைழீ்த்த ஜன் இஸ்ர் ஐந்தைது புனக அட்ண்ெ ஒன் 
ிென்ிஸ் ட்ெம் ிைன்ர். 

முதல் முலமக தகல்ப் உயக தகப்லப ெம்பின்ஷப் தபட்டிில்இண்டு இந்தர்கள் 

 ீகல்ப் உக ீகப்ு சம்ினன்ெப் ீட்டினில் பதல் புனக அிர்ன் 
ஹரி நற்றும் சுங்கர் ெர்ந எ இபண்டு இந்தனர்கள் ங்ீகற்பு. 
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