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லிளரஶட்டு செய்தஷகள் 
 

 கஷரிக்சகட் 
 சடன்னிஸ் 
 கஶல்பந்து 
 துப்பஶக்கஷ சுடுதல்  
 ற்மளல 

கஷரிக்சகட் 

U-19 கஷரிக்சகட் ரு நஶள் சதஶடர் 

 இந்தழனள இங்கைகன யழீ்த்தழ ஐந்து பளட்டிைள் கைளண்ட ரு ளள் U-19 கதளடகப 3-2 
என் ைணக்ைழல் கயன்து. 

ஆண்டர்ென் யஶர்ட்ழஷல்100 சடஸ்ட் லிக்சகட்டு லழீ்த்தஷனஶர் 

 இங்ைழளந்தழன் பயைப்ந்து யசீ்சளர் பேம்ஸ் ஆண்டர்சன் ளர்ட்றழல்100 கடஸ்ட் 
யிக்கைட்டுைக எடுத்த பதல் யபீர் ஆளர். உைழல் அதழை கடஸ்ட் யிக்கைட்டுைக 
யழீ்த்தழன பத்கதனள பபிதபன், பப கநதளத்தழல் 100 யிக்கைட்டுைக கைப்ற்ழன 
நற்களரு ந்து யசீ்சளர் ஆயளர். 

ஆெஷஶ ககஶப்ளப ஐக்கஷ அபு எஷகட்ழஷல் நளடசபமவுள்ரது 

 அபுதளி நற்றும் துளனில் கசப்டம்ர் 15 பதல் 28 யகபஆசழனள பைளப்க ைழரிக்கைட் 
பளட்டிைள் கடக உள்து. 

பஶகஷஸ்தஶன் லீர்– டி20 லயஶற்மஷல் ெஶதளன 

 டி20 ைழரிக்கைட் யபளற்ழல் ளன்கு ஒயர் ஸ்கல்ழல் பபகனளரு பன் நட்டும் 
யிட்டுக்கைளடுத்த பதல் யபீர் என் சளதககனப் கடத்துள்ளர் ளைழஸ்தளன் 
பயைப்ந்து யசீ்சளர் பைநது இர்ளன். 
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நஶற்க கஷரிக்சகட் சதஶடர் 

 இந்தழனள-ி அணி ஆஸ்தழபபழன -ஏ அணிகன இறுதழப் பளட்டினில் யழீ்த்தழ ளற்ைப 
ைழரிக்கைட் கதளடகப கைப்ற்ழனது. 

சடன்னிஸ் 

ஐடிஎஃப் ஆண்கள் பியூச்ெர்ஸ் சடன்னிஸ் கபஶட்டிகள் 

 இந்பதளபசழனளயில் கடகற் $25,000 நதழப்ிள ஐ.டி.எஃப் ஆண்ைள் ியூச்சர்ஸ் 
கடன்ிஸ் பளட்டினின் இறுதழப் பளட்டினில் ழக்ைழ பூளச்சள ஆஸ்தழபபழனளயின் 
கநக்பைல் லுக்கை பதளற்ைடித்தளர். 

ெஷன்ெஷனஶட்டி ஒபன் சடன்னிஸ் 

 அகநரிக்ைளயில் கடகற் சழன்சழளட்டி ஒன் கடன்ிஸ் கதளடரின் ஆண்ைள் 
ற்கனர் ிரியில், கசர்ின யபீர் பளயளக் பேளபைளயிச் இறுதழப் பளட்டினில் சுயிஸ் 
ட்சத்தழபம் பபளேர் கடபகப யழீ்த்தழ சளம்ினன் ட்டம் கயன்ளர். இதன் பநளை 
ஆண்ைள் ற்கனர் ிரியில் 9 ஏடிி உை டூர் நளஸ்டர்ஸ் 1000 அந்தஸ்து 
கதளடர்ைிலும் சளம்ினன் ட்டம் கயன்று தங்ைநள சளதக கடத்தளர். 

கஶல்பந்து 

செஶர்ட் பிக்கு ஒய்வு சபற்மளத உறுதஷப்படுத்தஷனஶர் 

 ஸ்கனிின் ைளல்ந்து பதசழன அணினில் இருந்து ஒய்வு கற்தளை ளர்சழபளள 
தடுப்ளட்டக்ைளபபள கேபளர்டு ிக்கு உறுதழப்டுத்தழளர். 

யகஶனல் சஸ்ழஷ பஶர்ெஷகயஶனஶவுடன் தனது 33 லது பட்டத்ளத சலன்மஶர் 

 ஸ்கனிின் சூப்ர் பைளப்க இறுதழ பளட்டினில் 2-1 என் ைணக்ைழல் ளர்சழபளள 
கயற்ழ கற்து, கநஸ்றழ, ஆண்ட்பஸ் இகஸ்டளகய 32 ட்டங்ைளுடன் பந்தழர். 
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அட்சயடிககஶ UEFA சூப்பர் ககஶப்ளபள சலன்மது 

 UEFA சூப்ர் பைளப்ககன கயல் அட்ழடிபைள நளட்ரிட் ரினல் நளட்ரிட்கட 4-2 என் 
ைணக்ைழல் பதளற்ைடித்தது. 

துப்பஶக்கஷ சுடுதல்  

2020 ல் துப்பஶக்கஷச்சூடு உயகக் ககஶப்ளப 

 2020 ல் துப்ளக்ைழச்சூடு உை பைளப்க புது கடல்ழனில் கடகவுள்து. 

ற்மளல 

சபண்கள் வஶக்கஷ உயக ககஶப்ளப 

 கண்ைள் லளக்ைழ உைக் பைளப்க இந்தழனளகய 3-2 என் ைணக்ைழல் அய்பளளந்து 
கயன்று அகபனிறுதழக்குள் நுகமந்தது. 

ஆெஷ நஶடுகரின் ெதுங்கப் கபஶட்டி ககஶப்ளப 

 ளபம்ரின ஆட்டத்தழல் ஆண்ைள் கயள்ி தக்ைபம், கண்ைள் கயண்ைபம் 
கயன்ர். ிிட்ஸ் ஆட்டத்தழல் இந்தழன கண்ைள் தங்ைம் கயன்ர். 

உயக கபட்ஷன்டன் ெஶம்பின்ளஷப் 

 நைிர் ற்கனர் ிரியில், ஸ்கனின் யபீளங்ைக ைபபளழநளன் நரின் இந்தழனளயின் 
ி.யி.சழந்துகய யழீ்த்தழ தங்ைப் தக்ைம் கயன்ளர். உை சளம்ினன் ட்டத்கத பன்று 
பக (2014, 2015, 2018) கயன் பதல் யபீளங்ைக என் கருகந ைபபளழள 
நரினுக்கு ைழகடத்துள்து. 

 சவளயின் உை பட்நழண்டன் சளம்ினன்ரழப்ில் கயன் கைண்படள பநளநபடள உை 
பட்நழண்டன் சளம்ினன்ரழப் ட்டம் கரும் பதல் ேப்ளின யபீர் ஆயளர். 
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புல்யருக்கு முதல் ஐகஶப்பி டூர் ககஶல்ஃப் பட்டம் 

 இந்தழனளயின் ைைன்ேதீ் புல்ர் ிேழ சர்யபதச பைளல்ஃப் ட்டத்கத கயன்ளர். 

உயக ககஶல்ஃப் ெஶம்பின்ளஷப்பில் தஶஸ் சலன்மஶர் 

 ிர்ட்ஜ்ஸ்படளன் இன்யிபடசல் பைளல்ஃில் ேஸ்டின் தளநஸ் உை பைளல்ஃப் 
சளம்ினன்ரழப் (WGC) ட்டம் கயன்ளர். 

ஐகஶப்பி ெஶம்பின்ளஷப் 

 ிரிட்டன் ஐபபளப்ின சளம்ினன்ரழப்ில் பதல் பகனளை பளட்டினின் அபத தழப்ில் 
ஆண்ைள் நற்றும் கண்ைின் 100 நீ ந்தனங்ைில் தங்ைப் தக்ைம் கயன்று யபளறு 
கடத்தது. 

ஆெஷ லிளரஶட்டு தஷமப்பு லிறஶவுக்கு சகஶடி ஏந்தஷச் செல்கஷமஶர் நீஜ் 

 இந்பதளபசழனளயில் டக்ை உள் 18யது ஆசழன யிகனளட்டுப் பளட்டிைின் துயக்ை 
யிமளயில், இந்தழன பதசழனக் கைளடிகன ஏந்தழச் கசன்று அணிகன யமழடத்தும் ைவுபயம், 
20 யனதளகும் ஈட்டி எழதல் யபீர் ீபஜ் பசளப்பளவுக்கு யமங்ைப்ட்டுள்து. 

ஆெஷ ககஶல்ஃப் டூர் பட்டத்ளத சலன்ம இரம் இந்தஷ லீர் 

 ஆசழன பைளல்ஃப் டூர் ட்டத்கத கயன் இம் இந்தழனபளைழளர் 20 யனதள யிபளஜ் 
நடப்ள. 

லிட்நஶம் ஒபன் கபட்ஷண்டன் ெஶம்பின்ளஷப் 

 பலள சழ நழன் ைரில் யினட்ளம் ஒன் பளட்டினில் இந்பதளபசழனளயின் கரரர் 
கலகபன் பஸ்டளயிபடளயிடம் இந்தழன யபீர் அேய் கேனபளம் இறுதழப் பளட்டினில் 
பதளல்யினகடந்தளர். 
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பஶரிஸ் கக லிளரஶட்டுகள் 

 ளரிஸ் ைரில் கடகற்று யரும் பை யிகனளட்டுக்ைள் யிகனளட்டு நற்றும் 
ன்பைத்தன்கநகன கைளண்டளட ரு யளய்ப்ளை நட்டுநல்ளநல்: பை யிகனளட்டு 
யபீர்ைளுக்கு ரு அரின யளய்ப்க அிக்ைழளர்ைள். 

ளலளஶயஷ சபண் கஷஶண்ட்ஶஸ்டர் 

 தழபழு யனதள ஆர் . கயரளழ, ஆர் ிபளக்ைளந்தளயின் பத்த சபைளதரி , ரு 
கண் ைழபளண்ட்நளஸ்டர் ஆளர் , ரீைள கடக்றளஸ் ல்ைகக்ைமை ஒன் கசஸ்  
பளட்டினில் ளட்யினளயில் தது இறுதழ பககன ழகவு கசய்தளர் . 

ககஶல்ஃப் பிெஷஏ ெஶம்பின்ளஷப் 

 ப்ரூக்ஸ் பைளப்ைள கடைர் வூட்ஸ்கன யழீ்த்தழ 100 யது ிேழஏ சளம்ினன்ரழப்க 
கயன்ளர். 

இந்தஷஶலின் 53லது செஸ் கஷஶண்ட்ஶஸ்டர் நஷகஷல் ெஶரின் 

 அபுதளி நளஸ்டர்ைில் அயபது பன்ளயது நற்றும் இறுதழ GM- கழகன அகடந்த ின் 
ழைழல் சளரின் 53யது கசஸ் ைழபளண்ட்நளஸ்டர் ஆளர். 

ீண்டும் தஷழ்நஶட்டில் ஶவ்யங்கர் ெஶம்பின்ளஷப் 

 அகத்து இந்தழன ேழ.யி.நளவ்ங்ைர் துப்ளக்ைழசுடுதல் சளம்ினன்ரழப், பதசழன 
அயிள தகுதழத் பதர்வு, 14 ஆண்டுைள் இகடகயிக்குப் ின்ர் தநழழ்ளட்டில் 
நீண்டும் கடகவுள்து. 

ஆெஷஶ யஷம்பிக் கவுன்ெஷயஷன் அங்கஸகஶத்ளத ககஶ–ககஶ சபற்மது 

 ஆசழனளயின் ழம்ிக் ைவுன்சழல் (OCA) இந்தழனளயின் உள்ளட்டு யிகனளட்டள பைள-
பைள வுக்கு அங்ைவைளபம் அித்துள்து. 
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ஐந்தஶலது ககம் உயக ககஶப்ளப சுலிஸ் லீக் 

 ைளேல் குநளரி சுயிஸ் லீக் பைபம் உைக் பைளப்கனில் கயற்ழ கற்ளர் 
 பளஷ்நழ குநளரி, ைளேல் குநளரி நற்றும் எஸ். அபூர்யள ஆைழபனளர் ஐந்தளயது பைபம் 

உைக் பைளப்க இறுதழப் பளட்டினில் இங்கைகன யழீ்த்தழர். 
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