ഗാംഗുലിയെ തഴഞ്ഞ ശാസ്ത്രിക്കെതിരെ അസ്ഹർ
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മുംബയ:് ഗാംഗുലിയെ തഴഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്ടൻമാരുടെ ദാദയെന്ന് എം.
എസ.്  ധ�ോണിയെ വിശേഷിപ്പിച്ച രവിശാസ്ത്രിക്കെതിരെ മുഹമ്മദ് അസ്ഹ
റുദ്ദീൻ രംഗത്തെത്തി. ''ഇത്രയും വിഡ്ഡിത്തം നിറഞ്ഞ കാര്യം വേറെയില്ല. അ
ദ്ദേഹം കണക്കുകൾ ന�ോക്കാതെയാണ�ോ ഇത�ൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നത?്
ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ക്യാപട് ൻമാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പക്ഷപാ
തം കാണിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്നും 
 ഗാംഗുലിയെ അപമാനിക്കുകയാ
ണ് രവി ശാസ്ത്രി ചെയ്തതെന്നും അസ്ഹറുദ്ദീ
 ൻ പറഞ്ഞു.
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സർക്കാർ ഓ.കെ പറഞ്ഞാൽ ബബിതയ്ക്ക് വീട്
◗◗സാംപ്രസാദ  ് ഡേവിഡ്

രഞ്ജി ഫൈനലിനിടെ ഗുജറാത്ത് ബാറ്റ്സ്മാൻ മൻപ്രീത് ജുനേജയു
ടെബാറ്റ് ഒടിഞ്ഞപ്പോൾ

രഞ്ജി ഫൈനൽ: ഗുജറാത്തിന് ലീഡ്
ഇൻഡ�ോർ: രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്ക
 
റ്റിന്റെ ഫൈനലിൽ മുംബയ്ക്കെ
തിരെ ഗുജറാത്തിന് ഒന്നാം ഇ
ന്നിംഗ്സ് ലീഡ്. മുംബയുടെ ഒ
ന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് സ്കോറായ
228/10നെതിരെ ഒന്നാം ഇന്നി
ഗ്സിനിറങ്ങിയ ഗുജറാത്ത് ര
ണ്ടാം ദിനം സ്റ്റമ്പെടുക്കുമ്പോ
 ൾ
6 വിക്കറ്റ് നഷട് ത്തിൽ 291 റൺ
സ് നേടിയിട്ടുണ്.ട്
4 വിക്കറ്റ് കൈയിലിരിക്കേ 
ഗുജറാത്തിന് 63 റൺസിന്റെ ലീ
ഡായി. വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ ര
ണ്ട് റൺസെന്ന നിലയിൽ ബാ
റ്റിംഗിനിറങ്ങിയഗുജറാത്തിന്ഓ
പ്പണർമാരായ സമിത്ത് ഗ�ോഹ

ലിനെയും (4), പ്രിയങ്ക് പഞ്ചലി
നെയും (6) വേഗം നഷട് മായി.
മദ്ധ്യനിരയിൽ ഭാർഗവ മെ
് 
രായിയുടെയും  (45) സെഞ്ച്വ
റിക്ക് പത്ത് റൺസകലെ പുറ
ത്തായ പാർത്ഥിവ് പട്ടേലിന്റെ
യും (90),മൻപ്രീത് ജുനേജയുടെ
യും (77) തകർപ്പൻ ബാറ്റിംഗാണ്
അവർക്ക് തുണയായത.് രുജുൽ
ഭട്ട് 25 റൺസെടുത്തു. 17 റൺസു
മായി ചിരാഗ് ഗാന്ധിയും 
 16 റൺ
സുമായി റഷ് കലേറിയയുമാണ്
ഇന്നലെ സ്റ്റമ്പെടുക്കുമ്പോൾ
ക്രീസിൽ. അഭിഷേക് നായർ മും
ബയ്ക്കായി മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ഷർ
ദുൾ താക്കൂർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നേടി.

തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയ സീനിയർ
സ്കൂൾ അത്ലറ്റിക്ക് മീറ്റിൽ കേരളം
ചാമ്പ്യൻമാരായപ്പോൾ ഇരട്ട സ്വർ
ണവുമായി മിന്നിത്തിളങ്ങിയ ക്യാപ്
ടൻ സി.ബബിതയുടെ നല്ലൊരു വീടെ
ന്ന ചിരകാല സ്വപന
് ം പൂവണിയാൻ
വേണ്ടത സ
് ർക്കാരിന്റെ അനുമതിപ
ത്രം മാത്രം. പൂനെയിലെ ബാലേവാ
ഡി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സീനി
യർ സ്കൂൾ അത്ലറ്റിക്ക് മീറ്റിൽ മ�ോ
ശം കാലാവസ്ഥായ�ോടും സാഹച
ര്യങ്ങള�ോടും പടവെട്ടി ഒരു ദിവസം
തന്നെ 1500 മീറ്ററിലും 3000 മീറ്ററി
ലും സ്വർണം നേടിയ ബബിതയ്ക്ക് മെ
ഡലുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു നല്ല വീടു
പ�ോലുമില്ലെന്ന വാർത്ത കഴിഞ്ഞദി
വസം കേരള കൗമുദിയിൽ പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ചിരുന്നു. വാണിയംകുളം ചുക്ക
ൻമാർതൊടിയിൽ ചുമട്ടുതൊഴിലാളി
യായ ബാലകൃഷ്മന്റെയും സുല�ോച
നയുടെയും രണ്ടുമക്കളിൽ ഇളയകുട്ടി
യാണ് ബബിത. സഹ�ോദരൻ ബബ
ജ് വെൽഡിംഗ തൊ
്
ഴിലാളിയാണ.്
ഒറ്റമുറി വീട്ടിലാണ് ഇവരുടെ 
താമസം. അന്താരാഷ്ട്ര
തലത്തിലുൾപ്പെ
ടെ മെഡലു
കൾ നേ
ട ി യ
ബ

ബിതയ്ക്ക് വീട് വച്ചു നൽകുന്നതിനാ
യി വാണിയംകുളം പഞ്ചായത്തധികൃ
തർ മുന്നോട്ട് വന്നെങ്കിലും സർക്കാരി
ന്റെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ
ചുവപ്പ്നാടയിലാവുകയായിരുന്നു.
വീട് വയ്ക്കാൻ പഞ്ചായത്തിന് മൂന്നു ല
ക്ഷം രൂപ മാത്രമേ അനുവദിക്കാനാ
കൂ. ഈ തുകയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യ
ത്തിൽ വീട് നിർമ്മിക്കാനാകില്ല.
മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ തുക
അനുവദിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന
ത്തെ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെയ�ോ മു ഖ്യ
മന്ത്രി അദ്ധ്യക്ഷനായ ക�ോ- ഓർഡി
നേറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടേയ�ോ അനുമതി 
വേണം. ഇക്കാര്യം 
 ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ
 ർ
ക്കാരിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചെങ്കി
ലും ഇതുവരെ ഒരു നിർദ്ദേശവും ലഭി
ച്ചില്ലെന്ന് വാണിയംകുളം പഞ്ചായ
ത്ത് വൈസ്പ്രസിഡന്റ് ഭാസ്കരൻ
പറഞ്ഞു. ഈ മാസം 25-ാം തിയ
തിക്ക് മുൻപായി സർക്കാ
രിൽ നിന്ന്  അ
നുമതി 

കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ
31-ാം തിയതി പാ
ലക്കാട്ട്  വച്ച്  കൂടു
ന്ന ഡിസ്ട്രിക്ക് പ്ലാ
നിംഗ് കമ്മി
റ്റിയിൽ ഈ

പ്രോജക്ട് അവതരിപ്പിച്ച് പാ
സാക്കി ഉടൻ വീടിന്റെ പണി 
തുടങ്ങാനാകുമെന്നും അദ്ദേ
ഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2009ൽ ആറാം ക്ലാ
സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ്
ബബിത ആദ്യമായി 
ട്രാക്കിലേക്കെ
ത്തുന്നത.് തുടർ
ന്ന് ദേശീയ രാ
ജ്യാന്തര  ത
ലങ്ങളിൽ മി
ന്നൽപ്പിണ
റായ ബബി
തയ്ക്ക് വീട് നിർ
മ്മിച്ച്  നൽ

ത്തിൽ
വന്നപ്പോ
ഴും പഞ്ചായത്ത

മുംബയ് : ക്യാപ്ടൻ റൈഫി വിൻ
സന്റ് ഗ�ോമസി
 ന്റെ  ആൾ റൗണ്ട്  മി
കവിൽ ഒ.എൻ.ജി.സിയെ 
 ഏഴ് വി
ക്കറ്റിന ത�ോ
്
ൽപ്പിച്ച് സ്റ്റേ

റ്റ് ബാങ്ക് ഒ
ഫ് ട്രാവൻകൂർ 13-ാമത്ഡിവൈപാ
ട്ടീൽ ട്വന്റി  - 20 ടൂർണമെന്റിന്റെ
ക്വാർട്ടറിൽ കടന്നു.  
ട�ോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനി
റങ്ങിയ ഒ.എൻ.ജി.സി നിശ്ചിത
20 ഓവറിൽ  9 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ
124 റൺസ് നേടി. മറുപടിക്കിറ
ങ്ങിയ എസ.് ബി.ടി 17.3 ഓവറിൽ  
3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ  വിജയലക്ഷ്യ
ത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു.
മൂന്നാമനായിറങ്ങിയ റൈഫി 
27 പന്തിൽ 3 വീതം ഫ�ോറും സിക്സും 
അടിച്ച് നേടിയ 43 റൺസാണ് എ
സ്.ബി.ടിയുടെ വിജയം എളുപ്പത്തി
ലാക്കിയത.്
ഒ.എൻ.ജി.സിയുടെ  ഇന്നിം
ഗ്സിൽ  എസ.് ബി.ടിക്കായി ബൗ
ളിംഗ  ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത  റൈഫി 4 ഓ
വറിൽ  19 റൺസ് വഴങ്ങി ഒരു വി
ക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. അഭിഷേക മ�ോ
് ഹൻ മൂ
ന്നും സന്ദീപ് വാര്യർ, വിനൂപ് മന�ോ
ഹർ എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീത
വും എസ.് ബി.ടിയ്ക്കായി വീഴ്ത്തി.

മാസ്റ്റേഴ്സ്
അത്ലറ്റിക് മീറ്റ്
പയ്യന്നൂരിൽ

പയ്യന്നൂർ: 36-ാമത് സംസ്ഥാന
മാസ്റ്റേഴ്സ് അത് ലറ്റിക  ് മീറ്റ്  14
ന്  പയ്യന്നൂർ ക�ോളേജ  സ്
് റ്റേഡി
യത്തിൽ ആരംഭിക്കും. 224 വനി
തകളുൾപ്പെടെ 1046 കായികതാ
രങ്ങൾ മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന്  
സംഘാടകർ വാർത്താസമ്മേള
നത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇവരിൽ അ
ഞ്ചു പേർ 90 കഴിഞ്ഞവരാണ.് നാ
ല്പതിലേറെ പേർ 85 നും 90 നും ഇ
ടയിലുള്ളവരും.
ശനിയാഴ്ച  രാവിലെ 9 ന്  മ
ത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങും.  ഉദ്ഘാടനം
വൈകിട്ട് നാലിന  ് ഇ.പി.ജയരാ
ജൻ എം.എൽ.എ നിർവഹിക്കും.
ടി.വി. രാജേഷ് എം.എൽ.എ അ
ദ്ധ്യക്ഷത വഹിക്കും. സംസ്ഥാന
സ്പ�ോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസി
ഡന്റ്  ടി.പി. ദാസൻ മുഖ്യാതിഥി
യായിരിക്കും.
15 ന് വൈകിട്ട്  സമാപനസ
മ്മേളനം സി. കൃഷ്ണൻ എം.എൽ.
എ. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ
കെ. വിജയകുമാർ, പി.പി. കൃഷ്ണൻ,
അഡ്വ. സി. നാരായണൻ നായർ,
കെ.കെ.എസ.്  പ�ൊതുവാൾ തുട
ങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.

ഭാസ്കരൻ
വാണിയംകുളം പഞ്ചായത്

ത്
വൈസ്പ്രസിഡന്റ്

പത്തരമാറ്റ് പ്രതീക്ഷ
അഖിലേന്ത്യാ അന്തർ സർവകലാശാല മീറ്റിന് തുടക്കമായി  ഇന്ന് പത്ത് ഫൈനലുകൾ

റൈഫിയുടെ
മികവിൽ
എസ്.ബി.ടിക്ക് ജയം

ധികൃതർ ശ്രമം നടത്തിയെ
ങ്കിലും അവഗണനയായിരു
ന്നു ഫലം. തന്റെ അവസാന
സ്കൂൾമീറ്റിൽ പങ്കെടുത്ത് 
തിരിച്ചെത്തിയ ബബിത ദേ
ശീയ സ്കൂൾ മീറ്റിൽ നിന്ന് 
മാത്രം പതിനൊന്നോളം മെ
ഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടു
ണ്ട്. കൊളംബിയയിൽ നട
ന്ന ല�ോകയൂത്ത് ചാമ്പ്യൻഷി
പ്പിൽ 800മീറ്ററിലും 4-400 മീ
റ്ററിലും പങ്കെടുത്തു. ഏഷ്യൻ
സ്കൂൾ ഗെയിംസിൽ 800 മീ
റ്ററിൽ വെങ്കലവും 4-400 മീറ്റ
റിൽ
സ്വർണവും 
നേടിയിരുന്നു. ബ്രസീലിൽ
നടന്ന സ്കൂൾഒളിമ്പ്യാഡിൽ
800 മീറ്ററിൽ വെങ്കലം നേടി
യിട്ടുണ്.ട്

ഈ മാസം 25-ാം തിയത
 ിക്ക് മുൻ
പായി സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുമ
തി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ 31-ാം തിയ
തി പാലക്കാട്ട് വച്ച് കൂടുന്ന ഡിസ്ട്രി
ക്ക് പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ബബിതയുടെ
വീടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രോജക്ട്
അവതരിപ്പിച്ച് പാസാക്കി ഉടൻ പണി തുട
ങ്ങാനാകും.

ബബിത 
(ഫയൽ ചിത്രം)

കോയമ്പത്തൂർ:  അഖിലേന്ത്യാ 
അന്തർ സർവകലാശാല മീറ്റി
ന് ക�ോയമ്പത്തൂരിൽ തുടക്കമാ
യി. ഉദ്ഘാടന ദിവസം ഫൈന
ലുകളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഏതാ
നും മത്സരങ്ങളുടെ ഹീറ്റ്സും സെ
മി ഫൈനലുമാണ് ഇന്നലെ നട
ന്നത.് മലയാളികളുടെ പ്രതീക്ഷ
കൾ വാന�ോളമുയർത്തി കാലിക്ക
റ്റ്, എം.ജി സർവകലാശാല താര
ങ്ങൾ ഫൈനലിലെത്തിയിട്ടുണ്.ട്   
ആൺ, പെൺ 5000 മീറ്റർ ഫൈന
ലോടെയാണ്ഇന്ന് ട്രാക്കുണ
 രുക.
മീറ്റിലെ വേഗതാരങ്ങളെ നിശ്ചയി
ക്കുന്ന 100 മീറ്റർ ഫൈനൽ, ഹൈ
ജമ്പ്, ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ്, ഡിസ്കസ ത്രോ 
്
തുടങ്ങിയവയുടെ മെഡൽപ്പോരാ
ട്ടവും ഇന്നാണ.് ഇതിലെല്ലാം ശ
ക്തമായ മലയാളി സാന്നിധ്യവുമു
ണ്ട്. മാംഗ്ളൂർ സർവകലാശാലയും 
പഞ്ചാബ് സർവകലാശാലയും ഉ
യർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ മറികട
ക്കാനായാൽ കേരളത്തിലേക്ക് മെ
ഡലൊഴുകും.
് റ്റിക് മീറ്റിൽ 100 മീറ്റർ സെമിയിൽ മത്സരിക്കുന്ന എം.ജി യൂണവേ
5000മീറ്ററിൽ കേരളത്തിൽനി ദേശീയ അന്തർസർവകലാശാല അതല
ന്ന് മൂന്ന് വനിതാ താരങ്ങൾ ഫൈ ഴ്സിറ്റിയുടെ കെ. മഞ്ജു.				ഫ�ോട്ടോ: പി എസ് മന�ോജ്
നലിലെത്തി. കാലിക്കറ്റിന്റെ കെ.
കെ വിദ്യ, എം.ജിയുടെ അനു മ എന്നിവരാണവർ. കാലിക്കറ്റിന്റെ ച്ചില്ല. ആൺകുട്ടികളിൽ കാലിക്ക ലെത്തി. ഹൈ ജമ്പിൽ എം.ജിയു
്
നലി ടെ ജിയോ ജോസ,് മനു ഫ്രാൻസി
രിയ സണ്ണി, എയ്ഞ്ചൽ ജയിംസ് മിന്നും താരം പി.യു ചിത്ര മത്സരി റ്റിന്റെ വി.എം സഞ്ജയ ഫൈ

കാനായി 2013ൽ തന്നെ വാ
ണിയംകുളം പഞ്ചായത്തി
ന്റെയും അന്നത്തെ ഷൊർ
ണൂർഎം.എൽ.എഹംസയു
ടെ  നേതൃത്വത്തിലും ശ്രമം ന
ടന്നെങ്കിലും ഫലംകണ്ടില്ല.
2013ൽ ഏഷ്യൻ സ്കൂൾ അ
ത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ മെഡൽ നേ
ടിയതിന്പിന്നാലെയായിരു
ന്നു ബബിതയ്ക്ക് വീട് നിർമ്മി
ച്ച് നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപന
മുണ്ടായത.്  പ്രഖ്യാപനം അ
ങ്ങനെ തന്നെ അവശ േഷിച്ച
തിനെ തുടർന്ന് എൽ.ഡി.എ
ഫ് സർക്കാർ അധികാര

സ്, കാലിക്കറ്റിന്റെ സൽമാൻ
ഖാൻ എന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളി ഉ
യർത്തി മാംഗ്ളൂർ സർവകലാശാ
ലയുടെ മലയാളി താരം ശ്രീനി
ത്ത് മോഹനും മത്സരത്തിനുണ്.ട്
വനിതകളുടെ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിൽ മ
ലയാളികൾ മെഡൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. മാംഗ്ളൂർ സർവകലാശാലയു
ടെ മലയാളി താരങ്ങളായ എൻ.
വി ഷീന, ശിൽപ്പ ചാക്കോ, എം.
ജിയുടെ അലീന ജോസ,് വിനിജ
വിജയൻ,കാലിക്കറ്റിന്റെ കെ.അ
ക്ഷയ, കേരളയുടെ ആൽഫി ലൂ
ക്കോസ് എന്നിവരെല്ലാം ഫൈ
നലിലത്തെി. പെൺകുട്ടികളുടെ 
800 മീറ്ററിൽ കാലിക്കറ്റിന്റെ അ
ഞ്ജു മോഹനും എം.ജിയുടെ സ്മൃ
തിമോൾ വി. രാജേന്ദ്രനും അവ
സാന റൗണ്ടിലെത്തി. ആൺകു
ട്ടികളിൽ കേരളയുടെ 
 ട്വിങ്കിൾടോ
മിയും ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു.വ
നിതകളുടെ ഡിസ്കസ ത്രോ ഫൈ
്

നലും ഇന്നാണ.് നാളത്തെ ഹാമ
ർ ത്രോ ഫൈനലിലേക്ക് എം.ജി
യുടെ ആതിരാമുരളീധരന്എൻട്രി 
ലഭിച്ചിട്ടുണ്.ട് 10 ഫൈനലുകൾ ഇ
ന്ന് നടക്കും. മീറ്റ് തമിഴ്നാട്ഉന്നത
വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി കെ.പി അൻപ
ഴകൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

ശ്രീജേഷ് ഇന്റർ നാഷണൽ ഹ�ോക്കി
ഫെഡറേഷന്റെ അത്ലറ്റ്സ് കമ്മിറ്റിയിൽ
ന്യൂഡിൽഹി: ഇന്ത്യൻ ഹ�ോക്കി ടീം
ക്യാപ്ടനും ഗ�ോളിയുമായ മലയാളി 
താരം പി.ആർ. ശ്രീജേഷിന്ഇന്റർ
നാഷണൽ ഹ�ോക്കി ഫെഡറേഷ
ന്റെ ആദരം. ശ്രീജേഷിനെ ഇന്റർ
നാഷണൽ ഹ�ോക്കി ഫൈഡറേ
ഷന്റെ അത്ലറ്റ്സ് കമ്മിറ്റിയിലേ
ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരഞ്ഞെ
ടുത്തു. ഇപ്പോഴുള്ളവരും വിരമിച്ച
വരും ഉൾപ്പെടെ എട്ടോളം താര
ങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് അതല
് റ്റ്സ് 
കമ്മിറ്റി.

കളിക്കാർക്കും  ഇന്റർനാഷ
ണൽ ഹ�ോക്കി ഫെഡറേഷനും 
ഇടയിലുള്ള പാലമാണ് ഈ ക
മ്മിറ്റി. ഫെഡറേഷൻ തീരുമാന
ങ്ങളിലും കമിറ്റിക്ക് നിർണായക
സ്വാധീനമുണ്.ട് ഇന്റർനാഷണൽ
ഹ�ോക്കി ഫൈഡറേഷൻ ഇത്ത
രമൊരു ആദരം തനിക്ക് നൽകി
യതിൽ സന്തോഷവും അഭിമാന
വുമുണ്ടെന്നും ഏൽപ്പിച്ച ചുമതലക
ള�ോട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി കൂറുപു
ലർത്തുമെന്നും ശ്രീജേഷ് പറഞ്ഞു.

മാഡ്രിഡ:്  ക�ോപ്പ ഡെൽ റേയിൽ
അതല
് റ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് ക്വാർട്ടർ
ഫൈനലിൽകടന്നു.പ്രീക്വർട്ടറിൽ
ഇരുപാദങ്ങളിലുമായി ലാസ് പൽ
മാസിനെ 4-3ന ത�ോ
്
ൽപ്പിച്ചാണ്
അത്ലറ്റിക്കോ ക്വാർട്ടർ ഉറപ്പിച്ച
ത്. ഇന്നലെ നടന്ന രണ്ടാം പാദമ
ത്സരത്തിൽ ലാസ് പൽമാസിന�ോ
ട് 2-3ന സ
് ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ ത�ോ
റ്റെങ്കിലും നേരത്തേ നടന്ന എവേ 
മത്സരത്തിൽ 2-0ത്തിന് ജയിക്കാ

നായത  ് അത്ലറ്റിക്കോയ്ക്ക് തുണയാ
വുകയായിരുന്നു.
ലിവാജിന്റെ ഇരട്ടഗ�ോളുകളും 
മാരിയ�ോ ഗാർസിയ�ോ അവസാന
നിമിഷം നേടിയ ഗ�ോളുമാണ് ഇ
ന്നലെ അത് ലറ്റിക്കോയുടെ ഗ്രൗ
ണ്ടിൽ ലാസ് പൽമാസിന് വിജ
യമൊരുക്കിയത.് അന്റോണിയ�ോ 
ഗ്രിസ്മാനും ഏഞ്ചൽ കൊറേയയുമാ
ണ് അതല
് റ്റിക്കോയ്ക്കായിസ്കോർ
ചെയ്തത.്

അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന് ജയം

ഇന്ന് രണ്ടാം സന്നാഹം
മുംബയ്: ഏകദിനപരമ്പരയ്ക്ക്മ്പാ
് യി 
ഇന്ത്യഎ ടീമും ഇംഗ്ളണ്ടും തമ്മിലു
ള്ള രണ്ടാമത്തെയും അവസാ
നത്തെയും സന്നാഹ മത്സ
രം ഇന്ന് രാവിലെ 9 മുത
ൽ   നടക്കും. ധ�ോണിയുടെ 
ക്യാപ്ടൻ സിയിൽഇന്ത്യ 
അവസാന മത്സരത്തി
നിറങ്ങിയ ഒന്നാംസ
ന്നാഹ പ�ോരാട്ടത്തിൽ
ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരുന്നു
ജയം. ഇന്നത്തെ മ
ത്സരം ജയിച്ച് വിജ
യിവഴിയിൽ തിരി
ച്ചെത്താനാണ് ടീം
ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമം.
മുംബയിലെ ബ്രാ
ബ�ോൺ സ്റ്റേഡിയ
ത്തിലാണ് മത്സരം.

ടീം ഇവരിൽ നിന്ന്
ഇന്ത്യ എ:  റിഷഭ് പ
ന്ത്, രഹാനെ  (ക്യാ
പ്ടൻ), റെയ്ന, ഹൂഡ,
ഇഷാൻ കിഷൻ (വി
ക്കറ്റ് കീപ്പർ), ജാക്സൺ,
വിജയ ശ
് ങ്കർ, നദീം, റ
സൂൽ, വിനയ്, സാംഗ്
വാൻ, ദിൻധ
ഇംഗ്ളണ്ട് : മ�ോർഗൻ (ക്യാ
പ്ടൻ), മ�ോയിൻഅലി, ബെ
യ്ർസ്റ്റോ
 , ബാൾ, ബില്ലിംഗ്സ്,
ബട്ട്ലർ, ഡ�ോവ്സൺ, ഹെ
യ്ൽസ,്  പ്ളങ്കറ്,റ് റഷീദ,്  റ�ോയ,്
സ്റ്റോക്ക്, വില്ലി, വ�ോക്സ്.
രഹാനെ

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട താരം

റിഷഭ് പന്ത് : യുവതാരം റിഷഭ്
പന്തിന്റെ പ്രകടനം ആണ്എ
ല്ലാവരും ഉറ്റുന�ോക്കുന്നത.്
അണ്ടർ 19 ല�ോകകപ്പിൽ
റണ്ണറപ്പായ ഇന്ത്യൻ ടീ
മിൽ മികച്ച പ്രകടനം ന
ടത്തി മിന്നിത്തിളങ്ങിയ
പന്ത് രഞ്ജിയിൽ മഹാ
രാഷ്ട്രയ്ക്കെതിരെ
ഡൽഹിക്കായി  ട്രി
പ്പിൾ സെഞ്ച്വറി നേ
ടിയിരുന്നു.

ഏകദിനങ്ങൾ
ഒന്നാം ഏകദിനം:  15
ന് പൂനെയിൽ
രണ്ടാം ഏകദിനം:  19
ന് കട്ടക്കിൽ
മൂന്നാം ഏകദിനം :  22
ന് കൊൽക്കത്തയിൽ
എല്ലാ മത്സരവും ഡേ
നൈറ്റാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30
ന് തുടങ്ങും.

ട്വന്റി 20
ഒന്നാം  ട്വന്റി  20:   26 ന്
കാൺപൂരിൽ വൈകിട്ട് 4.30
മുതൽ
രണ്ടാം ട്വന്റി 20:   29 ന് നാഗ്പൂ
രിൽ രാത്രി 7 മുതൽ
മൂന്നാം ട്വന്റി 20 : ഫെബ്രുവരി1 നു 
ബാംഗ്ളൂരിൽ രാത്രി  7 മുതൽ

മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ് താരം ഫെല്ലേനി (ഇടത്തുനിന്ന് രണ്ടാമത്) ഗേൾ നേടുന്നു

മാഞ്ചസ്റ്റർ 'മാർവലസ് " യുണൈറ്റഡ്
ഓൾഡ്ട്രാഫ�ോർഡ്: ഇംഗ്ലീഷ്
ലീഗ് കപ്പിന്റെ ആദ്യപാദ സെമി
യിൽ ഹൾസിറ്റിക്കെതിരെ മാ
ഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് തകർ
പ്പൻ ജയം. സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ
നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഏകപക്ഷീ
യമായ രണ്ട് ഗ�ോളുകൾക്കാണ്
മാഞ്ചസ്റ്റർ ഹൾസിറ്റിയെ തകർ
ത്തത്. 26ന് ഹൾസിറ്റിയുടെ ത

ട്ടകത്തിലാണ് രണ്ടാം 

പാദ പ�ോ
രാട്ടം.
ഓൾഡ്ട്രാഫ�ോർഡിൽ
ഗ�ോൾരഹിതമായ ഒന്നാം പകു
തിക്ക് ശേഷം ജുവാൻ മാട്ടയും മൗ
റീന�ോ ഫെല് ലേനിയുമാണ് മാഞ്ച
സ്റ്ററിനായി ഗ�ോളുകൾ നേടിയ
ത്. വെയ്ൻ റൂണിയുടെ യുണൈ
റ്റഡാനായുള്ള 250-ാം ഗ�ോളിനാ

യി കാത്തിരുന്നവർക്ക് നിരാശ
യായിരുന്നു ഫലം. അമ്പത്തിയാ
റാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു സ്പാനി
ഷ് താരം മാട്ട യുണൈറ്റഡിനാ
യി ഹൾസിറ്റിയുടെ വലകുലുക്കി
യത്. ഹെൻട്രിക്ക് മകിതര്യാൻ
കൊടുത്ത ക്രോസാണ് മാട്ടഗ�ോ
ളാക്കി മാറ്റിയത്.
കളി തീരാൻ മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാ

ത്രം ശേഷിക്കേ പകരക്കാരനാ
യിറങ്ങിയ ഫെല്ലേനിയും മാഞ്ച
സ്റ്ററിനായി ലക്ഷ്യംകണ്ടു. ഡാമി
യൻ കൊടുത്ത ക്രോസ് തകർപ്പ
നൊരു ഹെഡ്ഡറിലൂടെ ഫെ

ല്ലേനി 
ഗ�ോൾ വലയ്ക്കുള്ളിലാക്കുകയാ
യിരുന്നു. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റ
ഡിന്റെ തുടർച്ചയായ ഒമ്പതാം ജ
യമായിരുന്നു ഇത്.

