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ഇന്ത്യൻ വെൽസ് :   സ്റ്റാൻസിലാസ  ് വാവ്റിങ്കയെ ഫൈനലിൽ
കീഴടക്കി  സ്വിറ്റ്സർലൻഡുകാരനായ റ�ോജർ ഫെഡറർ  ഇന്ത്യൻ
വെൽസ് ഓപ്പൺ ടെന്നിസ ത
് ാരം കിരീടം സ്വന്തമാക്കി. 6-4, 7
-5 എന്ന സ്കോറിനായിരുന്നു ഫെഡററുടെ വിജയം. ഇന്ത്യൻ
വെൽസിൽ  ഫെഡററുടെ  അഞ്ചാം കിരീടമാണിത.് 2004, 05,
06, 12 വർഷങ്ങ
 ളിലാണ് ഇവിടെ മുമ്പ് കിരീടം നേടിയിരുന്ന
 ത.്
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സമനിലയുടെ കേളി 'കൊട്ട്  "
l അവസാ

ന ദിവസം ഇന്ത്യയ്ക്ക്  വീഴ്ത്താൻ കഴിഞ്ഞത  ് നാലു വിക്കറ്റുകൾ മാത്രം  l റാഞ്ചി ടെസ്റ്റിൽ സമനില പിടിച്ചെടുത്ത് ആസ്ട്രേലിയ

l ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയം നിഷേധിച്ചത് പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ്കോംബ് (72), ഷ�ോൺ മാർഷ് (53)  സഖ്യം l നാലാം ടെസ്റ്റ്  25 മുതൽ  ധർമ്മശാലയിൽ

വിജയ് ഹസാരെ ട്രോഫി
തമിഴ്നാടിന്

ന്യൂഡൽഹി  : ഫൈനലിൽ  ബംഗാളിനെ  37 റൺ
സിന ത
് �ോൽപ്പിച്ച് തമിഴ്നാട് വിജയ് ഹസാരെ ട്രോ
ഫി  ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ കിരീടാവകാശികളായി.
ഇന്നലെ  നടന്ന ഫൈനല
 ിൽ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ത
മിഴ്നാട് 47.2 ഓവറിൽ  217 ന് ആൾ ഔട്ടായി. വി
ക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ദിനേഷ് കാർത്തിക് 112
റൺസ നേ
് ടി.  മറുപടിക്കിറങ്ങിയ  ബംഗാൾ 45.5
ഓവറിൽ 180 ന്  ആൾ ഔട്ടായി. അശ്വിൻ ക്രിസ്റ,്റ്   
എം. മൊഹമ്മദ,് ആർ.എസ.് ഷാ എന്നിവർ രണ്ട് 
വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി. ദിനേഷ് കാർത്തികാണ് മാൻ
ഒഫ് ദ മാച്.ച്

മാഞ്ചസ്റ്റർ ക�ോച്ചായി
വീണ്ടും ഫെർഗൂസൺ

ലണ്ടൻ : ഇതിഹാസ പരിശീലകൻ സർ അലക്സ് 
ഫെർഗൂസൺ വരുന്ന ജൂൺ നാലിന് ഒരിക്കൽക്കൂ
ടി  മാഞ്ചസ്റ്റ
 ർ യുണൈറ്റഡിന്റെ  ക�ോച്ചായി കളത്തി
ലിറങ്ങും.  മാഞ്ചസ്റ്ററിന്റെ  പ്രമുഖ താരം മൈക്കേൽ
കാരിക്കിന  ് ആദരമായി അന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന  മ
ത്സരത്തിലാണ  ഫെ
്
ർഗൂസൺ മാഞ്ചസ്റ്റർ ക�ോച്ചാ
വുക.  മാഞ്ചസ്റ്ററിന് 38 കിരീടങ്ങൾ നേടിക്കൊടുത്ത 
ഫെർഗൂസൺ  2013 ലാണ് പരിശീലക സ്ഥാനം ഒ
ഴിഞ്ഞത.്

സിറ്റി - ലിവർപൂൾ സമനില

ലണ്ടൻ : ഇംഗ്ളീഷ പ്രി
് മിയർ ലീഗ  ് ഫുട്ബാളിൽ കഴി
ഞ്ഞരാത്രി നടന്ന മാഞ്ചസ്റ്റ
 ർ സിറ്റി - ലിവർപൂൾമത്സ
രം 1-1 ന്  സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. 51-ാം  മിനിട്ടിൽ  
മിൽനർ ലിവർപൂളിന  വേ
് ണ്ടിയും 69-ാം മിനിട്ടിൽ  അ
ഗ്യൂറ�ോ സിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും ഗ�ോളുകൾ നേടി.

കെർബർ ഒന്നാം റാങ്കിൽ

പാരീസ് : സെറീന വില്യംസിനെ രണ്ടാംസ്ഥാന
ത്തേക്ക്  പിന്തള്ളി  ജർമ്മൻ താരം ഏൻജലിക്ക് 
കെർബർ ഡബ്ളിയു.ടി.എ  റാങ്കിംഗിൽ  ഒന്നാം സ്ഥാ
നത്തെത്തി. കര�ോളിന പ്ളിസ ക�ോ
്
വയാണ് മൂന്നാം 
റാങ്കിൽ. പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ  ആൻഡിമുറെ  ഒ
ന്നാംസ്ഥാനത്തും   ജ�ോ

ക്കോവിച്ച്  രണ്ടാം റാങ്കിലും 
തുടരുന്നു.   വാവ്റിങ്കയാണ് മൂന്നാമത,്  റ�ോജർ ഫെ
ഡറർ  ആറാമതും റാഫേൽ  നദാൽ ഏഴാമതുമാണ.്

ഉഷാ സ്കൂളിലെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക്
പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

ന്യൂഡൽഹി: ക�ോഴിക്കോട് കിനാലൂരിലെ ഉഷ
സ്കൂൾ ഓഫ് അത്ലറ്റ്കസ
് ിലെ പുതിയ സിന്തറ്റി
ക് ട്രാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമ�ോദി ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്യും. മേയ് മാസത്തിൽ വീഡിയ�ോ ക�ോൺഫ
റൻസിംഗ് വഴിയാകും ഉദ്ഘാടനമെന്ന് പി.ടി. ഉഷ
അറിയിച്ചു.  കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ടാർഗ
റ്റ് ഒളിംപിക പ�ോ
്
ഡിയം പദ്ധതിയുടെ യ�ോഗ
 ത്തിൽ
പങ്കെടുക്കാൻ ഡൽഹിയിലെത്തിയ ഉഷ പ്രധാനമ
ന്ത്രിയെ നേരിട്ടു ക്ഷണിച്ചു.

റാഞ്ചി : ഇന്ത്യൻ സ്പിൻ ആക്രമണത്തെ ക�ോ

ട്ടകെ
ട്ടി  പ്രതിര�ോധിച്ച ആസ്ട്രേലിയൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാ
രായ പീറ്റർ ഹാൻഡ്സ് ക�ോംബും (72 ന�ോട്ടൗട്ട്)
ഷ�ോൺ മാർഷും (53) ചേർന്ന് റാഞ്ചി ക്രിക്കറ്റ് ടെ
സ്റ്റിൽ  വിരാട കെ
് ാഹല
് ിയെയും കൂട്ടരെ
 യും വിജയ 
തീരത്തു നിന്ന്  സമനിലയുടെ കുരുക്കിലേക്ക് ത
ള്ളിവിട്ടു.
രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ 129 റൺസിന് പിന്നിട്ടു
നിന്ന ആസ്ട്രേലിയ ഇന്നലെ അവസാന  ഓവർ വ
രെയും പിടിച്ചു നിന്നാണ ത
് �ോൽവി  ഒഴിവാക്കിയ
ത്. 23/2 എന്ന നിലയ
 ിൽ  ഇന്നലെ ബാറ്റിംഗ് പുന
രാരംഭിക്കാനിറങ്ങിയ ആസ്ട്രേലിയ  കളി നിറുത്തു
മ്പോൾ 204/6 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു.  96.4 ഓ
വർ ഇന്നലെ ബൗൾ ചെയ്തിട്ടും  ഇന്ത്യയ്ക്ക് വീഴ്ത്താനാ
യത് നാലേ നാല് വിക്കറ്റുകൾ മാത്രമായിരുന്നു.
ആദ്യ സെഷനിൽ  അപകടകാരികളായ സ്റ്റീവൻ
സ്മിത്തിനെയും (21), മാറ്റ്റെൻ ഷായെയും (15) അ
ടുത്തടുത്ത ഓവറുകളിൽ  പുറത്താക്കിയ ഇന്ത്യയ്ക്ക്  
വിനയ
 ായത  ് രണ്ടാം സെഷനിലെ  മാർഷ് - ഹാൻ
ഡ്സ് ക�ോംബ  ് കൂട്ടുകെട്ടാണ.്   ഒരു സെഷൻ മുഴു
വൻ വിക്കറ്റ് നൽകാതെ  ബാറ്റ് ചെയ്ത ഈ സഖ്യം  
ആക്രമിക്കുന്നതിനെക്കാൾ  പ്രതിര�ോധിക്കുന്ന
തിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക്  കാര്യങ്ങൾ ദു
ഷ്കരമായിമാറി. ചായയ്ക്ക് ശേഷം  ഹാൻഡ്സ്ക�ോം
ബ് ഷ�ോർട്ട് ലെഗിൽ  നൽകിയ  ക്യാച്ച് കരുൺ
നായർ കൈവിട്ടു കളഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യയുടെ  അ
വസാന  ചാൻസും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത.്   അപ്പോഴും 
ആസ്ട്രേലിയ  ലീഡ നേ
് ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇന്നല
ത്തെ 85-ാം ഓവറിലാണ് ഒടുവിൽ ഈ സഖ്യത്തെ  
പൊളിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക്  കഴിഞ്ഞത.് മൂന്നോവറിന്  
ശേഷം  ഗ്ളെൻ മാക്വെ
സ് ല്ലിനെയും (2) പുറത്താക്കി
യെങ്കിലും ഹാൻഡസ
് ക�ോ
് ംബും വേഡും (9 ന�ോട്ടൗ
ട്ട്) ചേർന്ന്  കൂടുത
 ൽ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമാകാതെ സ
മനില കാത്തു.
കഴിഞ്ഞ ടെസ്റ്റിലേതുപ�ോലെആസ്ട്രേലിയയെ
രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ഞെരിച്ചുവീഴ്ത്താനിറങ്ങിയ  ഇ
ന്ത്യയെ പറ്റിച്ചത് പിച്ചാണ.്  ബൗളിംഗിനെ  ഒട്ടും സ
ഹായിക്കാത്ത റാഞ്ചിയിലെ പിച്ചിൽ  കഴിഞ്ഞ ദി
വസം ചേതേശ്വർ പുജാരയും  വൃദ്ധിമാൻ സാഹയും  
നടത്തിയ  പ്രതിര�ോധാത്മകത ബാറ്റിംഗിന്റെ  തു
ടർച്ചയാണ് ഇന്നലെ ആസ്ട്രേലിയ കാഴ്ചവച്ചത.് രാ
വിലെ ഒന്നരമണിക്കൂറ�ോ
 ളം  സ്മിത്തും  (21) റെൻഷ
യും ചേർന്ന് തട്ടിമുട്ടി 
 നിന്നു. 84 പന്തുകൾ നേരിട്ട്  15
റൺസ നേ
് ടിയ റെൻഷായെ ലഞ്ചിന് മുമ്പ് ഇശാ
ന്ത് ശർമ്മ  എൽ.ബിയിൽ കുരുക്കുകയായിരുന്നു.  
രണ്ട് പന്തുകൾക്കുശേഷം   ജഡേജ  സ്മിത്തിനെ  
ക്ളീൻ ബൗൾഡാക്കുകയും ചെയ്തത�ോടെ ഇന്ത്യ ഇ
താ വിജയത്തിനടുത്ത് എന്ന് ത�ോന്നിപ്പോയി.ഈ
പരമ്പരയിൽ മൂന്നാം തവണയാണ് ജഡേജ സ്മി
ത്തിന്റെ  വിക്കറ്റ് നേടിയത.്   83/4 എന്ന സ്കോറി
ലാണ് ആസ്ട്രേലിയ ലഞ്ചിന് പിരിഞ്ഞത.്
ലഞ്ചിന ശേ
് ഷമായിരുന്നു ഹാൻഡ്സ് ക�ോം
ബ് - മാർഷ് കൂട്ടുകെട്ട്  വഴിമുടക്കിയായത.്   പഠിച്ച 
പണി പതിനെട്ടും  ന�ോക്കിയിട്ടും ഈ സഖ്യം വ
ഴിമുടക്കിയായി നിന്നു.  149/4 എന്ന സ്കോറിൽ  
ചായയ്ക്ക് പിരിയുമ്പോൾ ഒരു സെഷനിൽ ആസ്ട്രേ
ലിയ  ആകെ നേടിയത  ് 63 റൺസായിരുന്നു. ചാ
യയ്ക്ക്  ശേഷമാണ് അവർ ലീഡിലെത്തിയത.്    എ
റിഞ്ഞ് മടുത്തപ്പോഴാണ് ജഡേജയുടെ പന്തിൽ  
മാർഷ് മുരളി  വിജയയ്ക്ക് ക്യാച്ച് നൽകിയത.്   പി
ന്നാലെ അശ്വിൻ മാക്വെ
സ് ല്ലിനെയും മുരളി വിജയ്
യുടെ  കയ്യിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ ഇന്നിം
ഗ്സിൽ  അഞ്ചു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ  ജഡേജ രണ്ടാം ഇ
ന്നിംഗ്സിൽ നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി.    
ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ ഇരട്ട സെഞ്ച്വറി നേടിയ 
ചേതേശ്വർ പുജാരയാണ് മാൻ ഒഫ് ദ മാച്.ച് നാല്
മത്സര പരമ്പര ഇപ്പോൾ 1-1 ന്  സമനിലയിലാ
ണ്.  അവസാന ടെസ്റ്റ് അടുത്ത ശനിയാഴ്ത്ത ധർമ്മ
ശാലയിൽ തുടങ്ങും.

നിരാശരായ
ഇന്ത്യൻ
താരങ്ങൾ
ഫീൽഡിംഗിനിടെ

കളിയാക്കലുകളുടെ പരമ്പര

ഇശാന്തിന്റെ അരിശവും റെൻഷായുടെ വിക്കറ്റും
പരമ്പരയിൽ ആസ്ട്രേലിയക്കാരുടെ സ്ളെഡ്ജിംഗിന് അതേ നാണയത്തിൽ
ആക്ഷനുകളിലൂടെ മറുപടി നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ പേസർ ഇശാന്ത് ശർമ്മ ഇന്നലെ
അരിശം തീർത്തത് ആസ്ട്രേലിയൻ യുവ ഓപ്പണർ മാറ്റ് റെൻഷയ�ോട.് ഇശാന്ത് 
ബൗളിംഗ് റണ്ണപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ സൈറ്റ് സ്ക്രീനിൽ തടസം പറഞ്ഞ് റെൻ
ഷാ പിൻമാറി. അമ്പയർ ഡെഡ ബ
് ാൾ വിളിച്ചപ്പോൾ ഒാടിവന്ന ഇ
ശാന്ത് ആക്ഷൻ പൂർത്തിയാക്കാതെ കീപ്പർക്ക് നേരെ ത്രോ ചെ
യ്തു. തുടർന്ന് റെൻഷായ�ോട്കയർത്ത് സംസാരിച്ചു. അമ്പയറും 
സ്മിത്തും കൊഹല
് ിയും ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം ശമിപ്പിച്ചു.
അതിനുശേഷം തുടർച്ചയായി രണ്ട് ബൗൺസറുകൾ
എറിഞ്ഞ് റെൻഷായെ പ്രക�ോപിച്ച ഇശാന്ത് അടുത്ത 
പന്തിൽ ബൗൺസർ പ്രതീക്ഷിച്ചുനിന്ന റെൻഷായെ
ഫുൾ ലെംഗ്ത് പന്തിലൂടെ ഇശാന്ത് എൽബിയെ കുരു
ക്കുകയ
 ായിരുന്നു.

എതിർ ടീമിന്റെ ആക്ഷനുകളെ പരിഹസിക്കുന്ന  പരിപാടിക്ക്  ഇന്ന
ലെയും  കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല.  ഇന്നലെ സ്മിത്തിനെ  ബൗൾഡാക്കിയശേ
ഷം രവീന്ദ്ര ജഡേജ സ്മിത്ത് ഔട്ടായ
 പ്പോഴത്തെ ബ

ാറ്റിംഗ  ് അനു
 കരിച്ച് ക
ളിയാക്കി.  കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർണർ പുറത്തായപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നായ
കൻവിരാട കെ
് ാഹല
് ി തന്റെ ത�ോളിന്പരിക്കേറ്റപ്പോഴത്തെ ആക്ഷൻ
കാട്ടി കളിയാക്കിയിരുന്നു. സത്യത്തിൽ  തലേന്ന്  ഫീൽഡ ച
് െയ്യു
ന്നതിനിടെ തന്നെ  കളിയാക്കിയ ഗ്ളെൻ മാക്വെ
സ് ല്ലിനുള്ള മറുപ
ടി ആയിരുന്നു അത.് വിരാട കെ
് ാഹല
് ിക്ക്  ആദ്യ ദിവസത്തി
ലാണ്പരിക്കേറ്റത.്   അതേസമയംസ്റ്റീവൻസ്മിത്ത്  നാലാം
ദിവസം കൊഹല
് ിയെ  കളിയാക്കുന്ന 
 രീതിയിൽ  ഒരു ചി
ത്രം  സ�ോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച് ഒഫിഷ്യൽ  
ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർമാരായ സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് വിവാദത്തി
ലായി.  യഥാർത്ഥത്തിൽ  മറ്റൊരു താരത്തിന്റെ  കൈ 
ആയിരുന്നു സ്മിത്തിന്റെ ത�ോളിൽ.

നായകർ പറയുന്നു

സ്കോർ കാർഡ്
ആസ്ട്രേലിയ  ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് 451
സ്മിത്ത് 178*, മാക്വെ
സ്
ൽ 104, റെൻഷാ 44, വേഡ് 37
                                             രവീന്ദ്ര ജഡേജ 5/124, ഉമേഷ് 3/106

ഇന്ത്യ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് 603/9 ഡിക്ള.
പുജാര 202, സാഹ 117 *, രാഹുൽ 67, മുരളി വിജയ് 82, ജഡേജ 54
                                          കുമ്മിൻസ് 4/106, ഒക്കീഫ് 3/199

റെൻഷായെ 
ഒൗട്ടാക്കിയ
ശേഷം
ഇശാന്ത് 

ആസ്ട്രേലിയ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സ് 204/6
ഹാൻഡ്സ് ക�ോംബ് 72 ന�ോട്ടൗട്ട്, ഷ�ോൺ മാർഷ് 53

ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ 150 റൺസിന്റെ ലീഡ് 
നേടാൻ കഴിയുമെന്ന്  ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതല്ല. പ
ക്ഷേ പുജാരയുടെയും സാഹയുടെയും കൂട്ടുകെട്ട് അതിന് വഴിയൊ
രുക്കി. ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച പാർട്ട്ണർ ഷിപ്പായി
രുന്നു ഇത.് ഈ മത്സരം സമനിലയിലാക്കിയതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ
ഹാൻസ്സ്കോംബിനും മാർഷിനുമാണ.് അവർ വളരെ നന്നായി ബാ
റ്റുചെയ്തു. ഇതുപ�ോലുള്ള പിച്ചുകളിൽ ഹാർഡായ പന്ത് ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
ത്  ബൗളർമാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ.്
-വിരാട കൊ
്
ഹല
് ി, ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്ടൻ

വളരെ നല്ല മത്സരമായിരുന്നു. ഹാൻഡ്സ്കോംബിന്റെയും മാർഷിന്റെ
യും ബാറ്റിംഗിൽ അഭിമാനം ത�ോന്നുന്നു. ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ ഞങ്ങൾ
ക്ക് കുറച്ചുകൂടി റൺസ് നേടാമായി
 രുന്നു.
- സ്റ്റീവൻ സ്മിത്ത്  , ആസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപ്ടൻ
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സ്പാനിഷ് ലാലിഗ ഫുട്ബാൾ

വലൻസിയയുടെ വല തകർത്ത് ബാഴ്സ

മാഡ്രിഡ് : കഴിഞ്ഞ രാത്രി 
നടന്ന സ്പാനിഷ് ലാലിഗ ഫു
ട്ബാൾ മത്സരത്തിൽ വലൻ
സിയയെ രണ്ടിനെതിരെ നാ
ല് ഗ�ോളുകൾക്ക് തകർത്ത് 
ബാഴ്സല�ോണ പ�ോയിന്റ്  പ
ട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാ
രായ റയൽ മാഡ്രിഡുമായുള്ള
വ്യത്യാസം രണ്ടായി കുറച്ചു.
ക്യാംപ്നൗയിൽ നടന്ന 
മത്സരത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി
യിൽ 2-2ന് സമനിലയിൽ നി
ന്ന ശേഷമായിരുന്നു ബാഴ്സ
യുടെ വിജയം. ബാഴ്സയ്ക്ക് വേ
ണ്ടി സൂപ്പർതാരം  ലയണൽ
മെസി രണ്ട് ഗ�ോളുകൾ നേ
ടിയപ്പോൾ ലൂയിസ് സുവാരേ
സും ആന്ദ്രേ ഗ�ോമസും ഓര�ോ 
ഗ�ോളടിച്ചു. എലിയാക്വിം മം
ഗല, മുനീർ എൽ ഹദ്ദാദി എ
ന്നിവരാണ് വലൻസിയയ്ക്ക് വേ
ണ്ടി സ്കോർ ചെയ്തത്. ആദ്യ
ഗ�ോൾ നേടിയ മംഗല 44-ാം
മിനിട്ടിൽ ചുവപ്പുകാർഡ് വാ
ങ്ങി പുറത്തായതാണ് വലൻ
സിയയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്.
29-ാം മിനിട്ടിൽ മംഗലയു
ടെ തകർപ്പനൊരു ബാഡറി
ലൂടെ വലൻസിയയാണ് ആ
ദ്യം മുന്നിലെത്തിയത്. 35-ാം
മിന ിട്ടി ൽ നെയ്മ റ ിന് റെ പാ
സിൽ നിന്ന് സുവാരേസ് കളി
സമനിലയിലാക്കി. 44-ാം മി
നിട്ടിൽ സുവാരേസിനെ ബ�ോ
ക്സിനുള്ളിൽ ഫൗൾ ചെയ്തതി
നാണ് മംഗല ചുവപ്പുകാർഡ്
വാങ്ങിയത്. ഇതിന്  ലഭിച്ച 
പെനാൽറ്റി കിക്ക്  ഗ�ോളാക്കി 
മെസി ബാഴ്സയ്ക്ക് ലീഡ് നൽ

കി. എന്നാൽ, തൊട്ടടുത്ത മി
നിട്ടിൽ മുനീറിലൂടെ തിരിച്ചടി
ച്ച്  വലൻസിയ സമനിലയി
ലെത്തി.
52-ാം മിനിട്ടിൽ മഷാറാ
നോയുടെ പാസിൽ  നിന്ന് മെ
സി നേടിയ ഗ�ോളാണ് ബാ
ഴ്സയെ വീണ്ടും മുന്
 നിലെത്തി
ച്ചത്. ഈ സീസണിലെ 41 മ
ത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് മെസി നേ
ടുന്ന 40-ാം ഗ�ോളായിരുന്നു ഇ
ത്. 89-ാം മിനിട്ടിൽ നെയ്മറി
ന്റെ പാസിൽ നിന്നാണ് ആ
ന്ദ്രേ ഗ�ോമസ് ഗ�ോൾ പട്ടിക
പൂർത്തിയാക്കിയത്.
കഴിഞ്ഞ രാത്രി നടന്ന മ
റ്റൊരു മത്സരത്തിൽ അത്ല
റ്റിക�ോ മാഡ്രിഡ് 3-1ന് സെ
വിയ്യയെ ത�ോൽപ്പിച്ചു. അത്
ലറ്റിക്കോയ്ക്കു വേണ്ടി ഡീ
ഗ�ോ ഗ�ോഡിൻ, അന്റോണി
യ�ോ ഗ്രീസ്മാൻ, ക�ോകെ എ
ന്നിവർ സ്കോർ ചെയ്തു.
ലാലിഗയിൽ 27 മത്സരങ്ങ
ളിൽ നിന്ന് 65 പ�ോയിന്റുമായാ
ണ് റയൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് 
തുടരുന്നത്. ബാഴ്സല�ോണ
യ്ക്ക് 28 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നാ
ണ് 63 പ�ോയിന്റ്.  സെവിയ്യ 
57  പ�ോയിന്റുമായി  മൂന്നാമതും 
അത് ലറ്റിക്കോ 55 പ�ോയിന്റു
മായി രണ്ടാമതും.കഴിഞ്ഞ ദി
വസം നടന്ന  മത്സരത്തിൽ
അത്ലറ്റിക് ബിൽ ബാവ�ോ
യെ 2-1 ന് ത�ോൽപ്പിച്ചാണ് റ
യൽ മാഡ്രിഡ്  ഒന്നാം സ്ഥാ
നം സുരക്ഷിതമാക്കിയത് .
ബാഴ്സയും റയലും തമ്മിൽ
ഒരു മത്സരവ്യത്യാസവുമുണ്ട്.

ŝŝസന്തോഷ്  ട്രോഫി

കേരളം ഇന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയ�ോട്
കേരളം ഗ�ോവ സെമിഫൈനൽ വ്യാഴാഴ്ച

ബാഴ്സല�ോണ
സുവാരേസ
 ് : 35
മെസി : 45, 52.
ആന്ദ്ര ഗ�ോമസ
 ് 89

40

4 - 2
(ആദ്യ പകുതി  2-2)

വലൻസിയ
മംഗല : 29
മുനീർ : 45

  ബാഴ്സല�ോണയ്ക്ക് വേണ്ടി മെസിഈ സീസണിൽ 40 ഗ�ോളുകൾ നേടി.   
41 മത്സര
 ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മെസി  40-ാം ഗ�ോളിലെത്തിയത്.

വാസ്കോ : സന്തോഷ ട് ്രോഫി ഫുട്ബാൾ ത�ോറ്റ മഹാരാഷ്ട്ര കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ  പ
ഫൈനൽ റൗണ്ടിലെ  അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മ ഞ്ചാബിനെ 1-0ത്തിന് അട്ടിമറിച്ചിരുന്നു.
ത്സരത്തിൽ കേരളം ഇന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയ
 െ  
ഇന്നലെ നടന്ന  
 അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സ
നേരിടും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിസ�ോറാമി രത്തിൽ സർവീസസിനെ 2-1 ന്  ത�ോൽ
നെ 4-2 ന് ത�ോൽപ്പിച്ച് കേരളം സെമി പ്പിച്ച ആതിഥേയരായ ഗ�ോവയാണ സെ
്

ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് വിജയി മിയിൽ കേരളത്തിന്റെ എതിരാളികൾ.
ച്ച് പൂൾ ബിയിലെ  ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരാ പൂൾ എയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായാ
കാനാണ  കേ
് രളത്തിന്റെ ശ്രമം.
ണ് ഗ�ോവ സെമിയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന
ഗ്രൂപ്പ് റൗണ്ടിലെ കേരളത്തിന്റെ നാ ത്.  പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് ഒന്നാം സ്ഥാന
ലാം മത്സരമാണിത.് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ക്കാർ.  സർവീസസ സെ
്
മി കാണാതെ 
റെയിൽവേസിനെ 4-1 ന് കീഴടക്കിത്തുട പുറത്തായി.
ങ്ങിയ ഉസ്മാനും  കൂട്ടരും തുടർന്ന്  പഞ്ചാ
വ്യാഴാഴ്ചയാണ കേ
് രളവും ഗ�ോവയും ത
ബിനെ 2-2ന് സമനിലയിൽ തളച്ചു.  തു മ്മിലുള്ള സെമി ഫൈനൽ. രാത്രി ഏഴിന്
ടർന്നായിരുന്നു മിസ�ോറാമിനെതിരായ ജ ബാംബ�ോലി. സ്പോർട്സ് ക�ോംപ്ളക്സിലാ
യം. ഇന്ന് കൂടുതൽ യുവതാരങ്ങൾക്ക് അ ണ് മത്സരം. അന്ന് വൈകിട്ട് 4 ന് നടക്കു
വസരം നൽകാനാണ  ് ശ്രമിക്കുകയെന്ന്  ന്ന ആദ്യ സെമിയിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളി
കേരള ക�ോച്ച് വി.പി. ഷാജി പറഞ്ഞു. റെ ന്റെ  എതിരാളികൾ ആരെന്ന്  ഇന്നത്തെ  
യിൽവേസിന�ോടും  മിസ�ോറാമിന�ോടും  കളി കഴിയുമ ്പോൾ  അറിയാം.

ഒളിമ്പിക് കർമ്മ പദ്ധതി: ഉഷ, അഞ്ജു,വിജയൻ അംഗങ്ങൾ
 ന്യൂഡൽഹി∙ഒളിമ്പിക മെ
് ഡൽ ലക്ഷ്യമി
ട്ട്  കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയം തയ്യാറാ
ക്കിയ വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയിൽ കേരളത്തിൽ
നിന്ന് പി.ടി. ഉഷ, അഞ്ജു ബ�ോബി ജ�ോർ
ജ്ജ്(അത്ലറ്റിക്)സ് , ഐ.എം. വിജയൻ(
ഫുട്ബാൾ) എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി.
12 കായിക ഇനങ്ങളിലാണ് ആദ്യഘട്ട
ത്തിൽ വിദഗ്
 ദ്ധരെ 
 നിയമിച്ചത.് വിദഗ്
 ദ്ധ

സമിതി കായിക മന്ത്രാലയം, സ്പ�ോർ
ട്സ് ഫെഡറേഷനുകൾ, ഇന്ത്യൻ ഒളിം
പിക് അസ�ോസിയേഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് 
ഉപദേശം നൽകും.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമ�ോദിയുടെ നിർ
ദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് ഒളിംപിക്സ് മെഡൽ ല
ക്ഷ്യമിട്ട് ദീർഘകാല സമഗ്ര പദ്ധതി ത
യ്യാറാക്കിയത
 .്

