
 

யினாட்டு ெய்திகள் – ந 2019 

கிரிக்கட் 

.ி.ல் ாட்டினில் அப ெதம் அடித்த இம் யபீர் னும் ொத 

ைத்தார் ரினான் பாக் 

 .ி.ல் ஹளட்டினில் அப சதம் அடித்த இம் யபீர் னும் சளத 

ைத்தளர் பாஜஸ்தான் பானல்ஸ் அணின ஹசர்ந்த ரினான் பாக். புது 

தில்ினில் ைஸற் ஹளட்டினில் ைல்ி கப்ிைல்ஸ் அணிக்கு 

தழபள ஆட்ைத்தழல் அசளநச் ஹசர்ந்த 17 யனதா ரினான் பாக் இந்த 

சளதன புரிந்தளர் ன்து குழப்ிைத்தக்கது. 

ான்காயது ப ில் காப்ன யன்று பம் அணி ொத 

 12யது ில் சவசின் இறுதழப் ஹளட்டினில் ைப்பு சளம்ினள ென் 

சூப்ர் கிங்ஸ் அணிபம் பம் இந்தினன்ஸ் அணிபம் ஹநளதழர். இந்த 

ஆட்ைத்தழல் 1 பன் யித்தழனளசத்தழல் பம் இந்தினன்ஸ் அணி யற்ி 
ஸற்து. 

 பதல் இைத்த ிடித்து ஹகளப்ன தட்டி ஸசன் பம் இந்தழனன்ஸ் 

அணிக்கு 20 காடி ரிசளக யமங்கப்ட்ைது. 2-யது இைத்த ிடித்த ென் 

சூப்ர் கிங்ஸ் அணிக்கு 5 காடி யமங்கப்ட்ைது. இதன்பம் ில் 

ஹளட்டித் ஸதளைரில் 4யது பனாக பம் இந்தழனன்ஸ் அணி 
ஹகளப்னக் கப்ற்ழனது. 

ெிெி-னின் பதல் ண் ாட்டி டுயர் 

 இந்தழன ஸண்கள் கழரிக்ஸகட் அணினின் பன்ாள் யபீாங்க ட்சுநி, 
சழசழ-னின் பதல் ாட்டி டுயபாக ணினளற் இருக்கழளர். இந்த நளத 

ஸதளைக்கத்தழல், ஆண்கள் கழரிக்ஸகட் ஹளட்டிக்கு அம்னபாக ஸசனல்ட்ை 

பதல் ண் ன் ஸருநன ஸற்று இருந்தளர் கிாப ாாொக் 

ன்து குழப்ிைத்தக்கது. 



ெிெி உகக் காப்: எவ்யாபே அணிக்கும் ஊமல் திர்ப்பு அதிகாரி 

 ைக்கயிருக்கும் சழசழ உகக் ஹகளப் ஊமல் இல்ளநல் ைஸ, 

ங்ஹகற்க உள் 10 அணிகளுக்கும் தள எரு ஊமல் தழர்ப்பு அதழகளரி 

ழனநழக்கப்ை உள்ளர். 

கிரிக்கட்  உகக் காப்க்கா உத்தினாகபூர்யப் ாை யினிட்ைது 

.ெி.ெி.  

 ிபநள ஸதளைர்கின் ஹளது அதற்கு ஸருந ஹசர்க்கும் யகனில் 

அதழகளபப்பூர்யநள ளைல்கள் ஸயினிைப்டும். அதன்டி 2019 

உகக்ஹகளப்க்கள ளை ாரின் பேடிநன்ைல் ளடிபள்ர். இந்த 

ளைல் சபக இணனதத்தழல் ஸயினளகழபள்து. இத சழசழ 
அதழகளபப்பூர்யநளக அழயித்துள்து. 

ி.ெி.ெி.. தர்தல் அக்ைார் 22 அன்று ைக்கவுள்து  

 அக்ைார் 22 ஆம் ததி ி.ெி.ெி.. ஹதர்தல் ைஸறும் ன்று ழர்யளகழகள் 

குழு ஸதரியித்துள்து. உச்ச ீதழநன்ம் அநழகஸ் குழஹனயயளக ழனநழத்த 

ி.ஸ். பெிம்ஹா அயர்கின் ஆஹளசனின் டி இந்த ஹதர்தல் 

ஹததழன ழர்யளகழகள் குழு அழயித்துள்து. 

ெிெி கிரிக்கட் உகக் காப் 2019 ந 30 இல் தாைங்கவுள்து 

 12-யது உக ஹகளப் கழரிக்ஸகட் ஹளட்டி இங்கிாந்தில் ஸதளைங்கழ ஜூ 

14-ந் ஹததழ யப 11 இைங்கில் ைஸறுகழது. உக ஹளட்டின 

இங்கிாந்து ைத்துயது இது 5-யது பனளகும். பதல் ளள இன்று 

ஹளட்டின ைத்தும் இங்கிாந்து அணி, தன்ஆப்ிரிக்காய ண்ைன் 

ஏயில் சந்தழக்கழது. 1983 நற்றும் 2011 உக சளம்ினள இந்தினா பதல் 

ஆட்ைத்த தன் ஆிரிக்காவுக்கு திபாக ஜூன் 5 அன்று 

ெவுத்தாம்ப்ைில் யினளைவுள்து. 

கால்ந்து: 

ண்கள் கால்ந்து யினாட்டிற்கா இபண்டு புதின யிபேதுகள் 

 ஸண்களுக்கள களல்ந்து யினளட்ை ஹநலும் ஊக்குயிக்கும் யகனில், 

இபண்டு புதழன யிருதுக ிா அழயித்துள்து. அதன்டி இந்த ஆண்டில் 

இருந்து ெிந்த ண் கால்கீப்ர், ெிந்த ண்கள் அணி ஆகழன 

யிருதுகள் யமங்கப்டுகழன். 



2022 உகக் காப் தாஹா 

 தாஹாயிிபேந்து 15 கிநீ தற்க அல் யக்பாயில் அநந்துள் அல் 

ஜாப் ஸ்ைடினம் 2022 ஃிஃா உகக் காப் கால்ந்து குபைப் ஸ்ைஜ் 

ஹளட்டிக ைத்த உள்து. 

FIFA உக காப் கத்தார் 2022 

 FIFA உகக் ஹகளப் 2022 ழகழ்ச்சழன 48 குழுக்களுக்கு 

யிரிவுடுத்துயதற்கள படிய கத்தார் நற்றும் FIFA அநப்பு 

ரிந்துபக்க ஹயண்டும் ன்று FIFA உகக் ஹகளப் 2022 இன் தந 

ிர்யாக அதிகாரி ாெர் அல் கட்ைர் கூழபள்ளர். 

FIFA 2022 உகக் காப் ாட்டினில் 48 ாடுகள் ங்கற்கும் படிய 

கயிட்ைது 

 கத்தார் கரில் ைஸவுள் 2022 உகக் ஹகளப் ஹளட்டினில் 

பன்ஸநளமழனப்ட்ை யிரியளக்கத்த கயிை FIFA படிவு. உகக் கால்ந்து 

அணினின் தயர் ஜினாி இன்ான்டிா ஆயர். 

 ைன்ிஸ் 

நாட்ரிட் ஏன் ைன்ிஸ் 

 நாட்ரிட் ஏன் ைன்ிஸ் ஸதளைரில் ஸண்களுக்கள எற்னர் ிரியில் 3-

ம் ழ யபீளங்கன யழீ்த்தழ கிகி ர்ட்ைன்ஸ் சளம்ினன் ட்ைம் 

ஸயன்ளர். ர் ெட் கணக்கழல் ஸயற்ழ ஸற் பதல் ண் னும் 

சளதனபம் ைத்தளர் ன்து குழப்ிைத்தக்கது. 

 ஆண்கள் எற்னர் ிரியில் ஸ்ைாஸ் ெிட்ெிாஸ் 6-4, 2-6, 6-3 ன் 

கணக்கழல் பல் ைா ஸயன்று இறுதழப் ஹளட்டிக்கு பன்ஹழளர். 

இறுதழனில் இயர், ாயக் ஜாகாயிச்ெ தழர்ஸகளள்கழளர். டிி 
நாஸ்ைர்ஸ் ஹளட்டித் ஸதளைர்கில் 70 ப அபனிறுதிக்கு 

பன்ஹழனயர் பஹல் ைளல் ன்து குழப்ிைத்தக்கது. 

 ஸ்னிில் ைஸற் நாட்ரிட் ஏன் ஸைன்ிஸ் ஸதளைரில் 

ஆண்களுக்கள எற்னர் ிரியில் ஜாகாயிச் ொம்ினன் ட்ைம் 

ஸயன்ளர். இது அயர் ஸயல்லும் பன்ாயது நாட்ரிட் ஏன் ைன்ிஸ் 

ட்ைம் ன்து குழப்ிைத்தக்கது. 33 ப நாஸ்ைர்ஸ் ொம்ினன் ட்ைம் 

ஸயன் பல் ைால் சளதன இந்த ஸயற்ழனின் பம் சநன் ஸசய்தளர் 

ஜாகாயிச். 

 



நற்ய: 

சுதிர்நான் காப் ட்நிண்ைன் 

 ன்ிங், ெீாயில் ந 19 பதல் 26 யப ைஸறும் சுதிர்நான் காப் 

கப்பு அணி ட்நிண்ைன் ொம்ினன்ரிப் ஹளட்டினில் இந்தழன அணி 
சளர்ில் ி.யி. ெிந்து, க. ஸ்ரீகாந்த் நற்றும் ொ யால் தநனில் 

ங்ஹகற்க உள்ர். 

ஹாக்கி யபீர் ி.ஆர்.ஸ்ரீஜஷ்க்கு பாஜவீ் காந்தி கல் பத்ா யிபேது யமங்க 

ரிந்துப 

 ஹாக்கி யபீர் ி.ஆர்.ஸ்ரீஜஸ்க்கு, யினளட்டுத் துனின் நழக உனரின 

யிருதள பாஜவீ் காந்தி கல் பத்ா யிபேது யமங்க லளக்கழ இந்தழனள, 

நத்தழன அபசுக்கு ரிந்துப ஸசய்துள்து. இயர் 2015 ஆம் ஆண்டில் அர்ஜுா 

யிபேது, 2017 ஆம் ஆண்டில் த்ந ஸ்ரீ யிபேது ஸற்றுள்ளர் ன்து 

குழப்ிைத்தக்கது. 

துப்ாக்கிச்சூட்டில் உகின் பதல் இைத்த அபூர்யி ிடித்தார் 

 ஸண்களுக்கள 10 நீட்ைர் ர் பிள் ிரியில் இந்தழன துப்ளக்கழ சுடும் 

யபீளங்கணனள அபூர்யி ொண்ைா பதிைத்தபம் அஞ்சும் 

நௌத்கில் இபண்ைாம் இைத்தபம் ிடித்துள்ர். 

ஆெின ஸ்குயாஷ் ொம்ினன்ரிப் ாட்டி 

 நெினாயில் ைஸற் ஆெின ஸ்குயாஷ் ொம்ினன்ரிப் ஹளட்டினில் 

ஸண்கள் ிரியில் ஜாஸ்ா ெின்ப்ாவும், ஆண்கள் ிரியின் இறுதழ 
ஆட்ைத்தழல் இந்தின யபீர் காரல் ‘ொம்ினன்’ ட்ைம் ஸயன்ர். இந்த 

ஹகளப்ன பதல்பனளக ெவுபவ் காரல் கப்ற்ழளர் ன்து 

குழப்ிைத்தக்கது. ஆசழன ஹளட்டினில் எஹப ஹபத்தழல் இபே இந்தினர்கள் 

நகுைம் சூடுயது இதுஹய பதல்பனளகும். 

ஃிக்ஸ் ஸ்ைாம் ெர்யதெ குத்துச்ெண்ை 

 ாந்து, யார்ொயில் ைஸறும் 36 யது ஃிக்ஸ் ஸ்ைாம் ெர்யதெ 

குத்துச்ெண்ை ஹளட்டினில் இந்தின குத்துச்ெண்ை யபீர்கள் கவுபவ் 

ொங்கி நற்றும் நிஷ் கவுெிக் தங்கம் ஸயன்ர். இது தயிப, இந்தினா 

எபே யள்ி, இபண்டு யண்கம்  நாத்தம் ஆறு தக்கங்க 

ஸயன்றுள்து குழப்ிைத்தக்கது. 



ஸ்னிில் யற்ி ற்று லீயிஸ் ஹாநில்ைன் நீண்டும் பதிைம்   

 ஸ்னிில் ைஸற் ஃார்பா என் உக ொம்ினன்ரிப் 

ஹளட்டினில் ஸயற்ழ ஸற்தன் பம் நீண்டும் பதிைம் ிடித்தளர். 

லளநழல்ைன், இந்த ந்தனத்தழன் நழக யிபயள ஹப் படித்ததற்களக 

எரு கூடுதல் புள்ின ஸற்ளர் ன்து குழப்ிைத்தக்கது. 

ைவுண் அண்ைர் சுற்றுப்னணத்தின் இறுதி ஆட்ைத்தில் இந்தினா தால்யி 

 ர்த் கரில் ைந்த ந்தாயது நற்றும் ைவுண் அண்ைர் ஸதளைரின் இறுதழ 
ஹளட்டினில், இந்தின அணி 2-5 ன் கணக்கழல் ஆஸ்திபினாயிைம் 

ஹதளல்யினைந்தது. 

தாய்ாந்து ஜூினர் நற்றும் கைட் ஏன் 

 தாய்ாந்து ஜூினர் நற்றும் கைட் ஏன்ல் ஆண்கள் எற்னர் ிரியில் 

ஏரிகிக் காஷ் நற்றும் ஆரிஷ் ஜனின் நற்றும் ெனாி ாண்ை 

ஸண்கள் எற்னர் ிரியிலும், ஜஷினர் சழறுயர்கள் ிரியில் நானுஷ் ரா, 

ரீகன் அல்புகர்ககி நற்றும் தீீட் ாட்டீல் ஆகழஹனளர் ான்கு யண்க 

தக்கங்க ஸயன்று ஸயற்ழ ஸற்றுள்ர். 

புபைக்ஸ் காப்கா ிஜி ொம்ினன்ரிப்ில் ொத ைத்தார் 

 ிஜி ொம்ினன்ரிப் ஹளட்டினில் புபைக்ஸ் காப்கா ழு-ஸ்ட்பாக் 

பன்ணி கப்ற்ழ நஜர் கால்ஃப் யபளற்ழல் நழகச்சழந்த 

சளதன ைத்தளர். 

தன் காரினாவுக்கு திபா ஹாக்கி தாைப இந்தின ண்கள் அணி 
கப்ற்ினது 

 ஜின்ெினாில், இந்தழன ஸண்கள் லளக்கழ அணி தன் காரினாவுக்கு 

தழபள இபண்ைாயது ஆட்ைத்தில் ஸயற்ழ ஸற்தன் பம் பன்று 

ஹளட்டிகள் ஸகளண்ை லளக்கழ ஸதளைப 2-0 க் கப்ற்ழனது. 

 சுதிர்நான் காப் 

 இபண்ைாயது நற்றும் கைசழ குழுப் ஹளட்டினில் 5-0 ன் கணக்கழல் 10 

ப ொம்ினா ெீாயிைம் இந்தினா யழீ்ந்து சுதிர்நான் காப் 

கப்பு அணி ஹட்நழன்ைன் ஹளட்டினிழருந்து ஸயிஹனழனது. 

 



இந்தின ஏன் குத்துச்ெண்ை 

 இந்தாரில் ைந்த இந்தழன ஏன் குத்துச்சண்ை ஹளட்டினில் நகிர் 

ிரியில், சக ளட்டு யபீளங்க ிகத் ொரின் 4-1 ன் புள்ி கணக்கழல் 

யழீ்த்தழ இறுதழ சுற்றுக்கு பன்ஹழளர் 6 ப உக ொம்ினன் ஆ 

இந்தின யபீாங்க நரி காம் 

கிபாண்ட்நாஸ்ைர் ெஹாக் க்பாயர் இபண்டு தக்கம் யன்ார் 

 SWVG அர்ால்ட் கிாெிக் பாிட் நற்றும் ப்ிட்ஸ் ெஸ் ாட்டி னில் 

கிபாண்ட்நாஸ்ைர் ெஹாக் க்பாயர் இபண்டு தக்கம் ஸயன்ளர். இந்த 

ஆண்டு ழகழ்வு லளழவுட் ிபம் நற்றும் கிஃார்ினாயின் 

பன்ாள் கயர்ர் அர்ால்டு ஸ்யார்ஸ்க்கர் நற்றும் கஸ்ாபா 

ெஸ் அக்கட்ை ற்ளடு ஸசய்தது. 

இந்தினா ஏன் ெர்யதெ குத்துச்ெண்ை ாட்டி 

 ல். ெரிதா தயி இந்தழனள ஏன் சர்யஹதச குத்துச்சண்ை ஹளட்டினில் 

ண்கள் ிரியில் 60 கிா தங்க தக்கம் ஸயன்ளர். ம்.ெி. நரி 51-0 

ன் ஹகளல் கணக்கழல் யான் ைால்டி ன யழீ்த்தழ தது இபண்ைாயது 

தங்கத்த ஸயன்ளர். 

PSA ெஞ்ெர் சுற்றுப்னணம் 

 PSA ெஞ்ெர் சுற்றுப்னண ழகழ்ச்சழனில் இந்தின ஸ்குயாஷ் யபீர் நகஷ் 

நங்கான்கர் ஸ்ாிார்ட் ர்ட் ஜுநய் யழீ்த்தழ ஸசகழறஶய் 

ஏன் ல் ஸயற்ழப்ஸற்ளர். 

 சுதிர்நான் காப் 

 ஜப்ா யழீ்த்தழ 11 யது சுதிர்நான் காப் ட்ைத்த ெீா ஸயன்து. 

ெீாயின் ரி பெகி உக சளம்ினள கண்ைா நாநாட்ைாய 

யழீ்த்தழளர். ஜப்ளன் இதுயப ஹட்நழன்ைன் உக கப்பு அணி 
சளம்ினன்ரழப் ட்ைத்த ஸயன்தழல் ன்து குழப்ிைத்தக்கது. 

சவளயின் ாிங்கில் ைஸற் ஹளட்டினில் 3-0 ன் கணக்கழல் 

ஜப்ள யழீ்த்தழனது ெீா. 

நாாக்கா கிபாண்ட் ிரிக்ஸ் 2019 

 லூனிஸ் ஹாநில்ைன் நர்ெிடிஸ் அணிக்களக நாாக்கா கிபாண்ட் 

ிரிக்ஸ் 2019 ட்ைத்த ஸயன்ளர், ஃபாரினின் ொஸ்டினன் யட்ைல் 



இபண்ைளம் இைம் ிடித்தளர், நர்ெிைஸ் அணினின் யால்ைரி ாட்ைாஸ் 

பன்ாயது இைம் ிடித்தளர் ன்து குழப்ிைத்தக்கது. 

துப்ாக்கிச்சூடு உக காப் 

 துப்ளக்கழச்சூடு உக ஹகளப்த் ஸதளைரின் பதல் ளில் ஸண்கின் ர் 

பிள் துப்ளக்கழச்சூடு ிரியில் அபுர்யி ெண்ைா தங்கம் ஸயன்ளர். 

இந்தப் ருயத்தழல் அபுர்யி ெண்ைா ஸறும் இபண்ைாயது தங்கப் 

தக்கம் இது ன்து குழப்ிைத்தக்கது. 

உகக்காப் துப்ாக்கிச்சுடும் ாட்டி 

 பஹி ெர்ாாத் உக ொம்ினன் நற்றும் பன்ளள் எழம்ிக் 

சளம்ினளள எிா காஸ்ையிக்க 37-36 ன் ஸசட் கணக்கழல் 

ஹதளற்கடித்து, தங்கம் ஸயன்ளர். இதன் பம் இயர் எழம்ிக் ஹளட்டிக்கு 

தகுதழ ஸற்ளர். ெௌபப் ெவுதரி ஆண்கள் 10 நீ ர் ிஸ்ைல் ஹளட்டினில் 

தங்கம் ஸயன்ளர். 

 யில்யித்த உக காப் 

 பஜத் ெௌஹான், அிரக் யர்நா நற்றும் அநன் ொய்ி ஆகழஹனளரின் 

ஆண்கள் அணி துபேக்கினின் அன்ைாினாயில் யில்யித்த உகக் 

ஹகளப் யண்கப் தக்கத்த ஸயன்து. 

 ஜாதி சுபகா யன்ம், நஸ்கன் கிபார், ஸ்யாதி தூத்யால் ஆகழஹனளரின் 

நகிர் அணி, யண்கப் தக்கத்தழற்கள ஹளட்டினில் ிரிட்ைின் னா 

அன்ிென், ா கிப்ென் நற்றும் லூெி நென் ஆகழஹனளரின் நகிர் 

அணிபைன் 2 புள்ி யித்தழனளசத்தழல் ஹதளல்யினைந்தது. 

J80 உக ொம்ினன்ரிப் 

 ஜூ 13 பதல் 20 யப ஸ்னிில் ில்ஹயளயில் ைத்தப்ைவுள் J80 

உக சளம்ினன்ரழப் ஹளட்டினில் இந்தழன ஸண்கள் அணின ஆசழன 

இஞர் சளம்ினன் ட்ைம் ஸயன் ைாக்ைர் பாஹிி பாவ் தந 

தளங்கழ யமழைத்துகழளர். 

 J80 இப்ஹளட்டினளது துபகங்கள் நற்றும் ரிகள் ஹளன் குதழகள் 

அல்ளத ளதுகளக்கப்ட்ை சூமழலுள் ீர்ழகில் அதி யீ 

யினாட்டு ைகுகள் ஸகளண்டு  ைத்தப்ைவுள்து. 

 

 



இந்தின ஹாக்கி ண்கள் அணினின் கப்ைன் பாணி பாம்ால் 

 15 ம் ததி ஜப்ாில், ஹிபாரிநாயில் ஸதளைங்கும் லளக்கழ இந்தழனளயின் 

18 யனதழற்குட்ட்ை FIH நகிர் தாைர் இறுதிப் ாட்டிகளுக்கு, லளக்கழ 
இந்தழனள பாணி பாம்ா கப்ைாக அழயித்தது நற்றும் அனுயபள் 

கால்கீப்ர் ெயிதா துண கப்ைாக ஸசனல்டுயளர். 

நனு ாக்கர் இந்தினா 7 யது எிம்ிக் எதுக்கீட்ைப் ற்ார்  

 துப்ாக்கி சுடுயதில், இம் துப்ாக்கி யபீர் நனு ாக்கர் இந்தழனளயின் 

மாயது எழம்ிக் எதுக்கவட்ைப் ஸற்ளர். ஜர்நினின் பிச் கரில் 

ைஸற் சர்யஹதச உகக் ஹகளப் ஹளட்டினின் 10 நீட்ைர் களற்று 

ிஸ்ைல் ிகழ்யில் ான்காயது இைம் ிடித்தளர். இது ஸண்கின் 10 நீட்ைர் 

ிஸ்ைில் இந்தழனளயின் பதல் எதுக்கீடு ஆகும். 

துப்ாக்கிச்சுடும் ாட்டி 

 ஸ்ஸ்ப் உகக் ஹகளப் துப்ளக்கழ சுடும் ஹளட்டினில் 5 

தங்கப்தக்கங்களுைன் இந்தினா பதிைம் ஸற்றுள்து. 

 ெீா 2 தங்கப்தக்கத்துைன் ஸநளத்தம் 9 தக்கங்க யன்று இபண்ைாம் 

இைம் ிடித்துள்து. 
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