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10 இО ய - இலЗ ைக
 ேபாЛſ சமǺ ைலயானΤ
ெதற்கா சியக் கால்பந்தாட் 

டத் ெதாடரில் ேநற்  நைட
ெபற்ற இலங் ைக மற் ம் இந் 
 திய அணி க க் கி ைட யி லான
ேபாட் டியில் இ  அணி க ம்
எந்த ெவா  ேகாைல ம் 
ேபாடாத நிைலயில் ேபாட்டி
சம நி ைலயில் டிந்த . 
ெதற்கா சியக் கால்

பந்தாட்ட சம் பி யன்ஷிப் 
ெதாடரில் இந் தியா இரண்
டா வ  ேபாட் டி ைய ம் 
சம நி ைலயில் டித்  ஏமாற்
றத்ைதத் ெதாடர்ந்த . 
இலங்ைக அணியின் 

தைல வ ம் ேகால் காப்பா
ள  மான சுஜன் ெபேரரா 
ேகால் கம்பங்க க்கு 
இைடேய உ  தி யாக நின்  
எதி ர ணிக்கு ேகால் ேபாட 
டி யா த படி த த்  நி த்த, 

இலங்ைக அணி த ப்
பாட்டத்தில் இறங் கி ய . 
ேபாட் டியின் ஆதிக்கம் 
க்க இந் தியா வசேம 

இ  ந்தா ம்கூட இலங்
ைகயின் த ப்ைப தாண்ட 
அவர்களால் டி யாமல் 
ேபாய் விட்ட . தல் 
பாதி எந்த ெவா  ேகா ம் 
ேபாடாத நிைலயில் டி
க்கு வந்த . இரண்டா வ  

பாதி ம் அேத ேபால இ  

அணி க ம் எந்த ெவா  
ேகாைல ம் ேபாட வில்ைல.
இ  தியில் ேபாட்டி சம நி

ைலயில் டி க்கு வந்த .
பிபா உலக தர வ

ரி ைசயில் 107 ஆவ  
இடத்தி ள்ள இந்
திய அணி, 205 ஆவ  
இடத்தி ள்ள இலங் ைக 
அணி ைய எளிதில் வீழ்த்தி 
வி ம் என் ேற இந் திய ரசி கர்
களால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட .
ஆனால் இந்தப்  ேபாட்

டியில் இலங் ைக அணியின் 
த ப்பாட்டத் ைத தாண்டி 
இந் தி யாவால்  ேகால்  ேபாட 
டி யாமல்  ேபாய் விட்ட .
இந்திய அணித் 

தைலவர் சுனில் ெசத்ரி (76 
ேகால்),  ேநற்  ஒ  ேகால் 
அடித்தி ந்தால் ேதசிய 
அணிக்காக அதிக ேகால் 
அடித்த வீரர்களில் பிேரசில் 
ஜாம்பவான் பீேலைய (77 
ேகால், 92 ேபாட்டி) சமன் 
 ெசய்தி ப்பார்.
சுனில் ேசத்ரி, இந்தப் 

ேபாட் டியில் தன  
இலக்ைக எட் வார் என்  
எதிர்பார்க்கப்பட்ட . 
ஆனால் அ  இலங்ைக 
அணிக்கு ன்னால் தவி  
ெபாடியான . 

ஓமா க்கு எதி ரான 
த லா வ  இ  ப க்கு– 

20 ேபாட் டியில் இலங்ைக 
அணி 19 ஓட்டங்களால் 
ெவற் றி ெபற்ற . ஓமா க்கு 
சுற் ப்ப யணம் ேமற்
ெகாண் ள்ள இலங்ைக 
அணி அங்கு 2 ேபாட் டிகள் 
ெகாண்ட இ  ப க்கு– 20 
ெதாடரில் பங்ேகற் ள்ள . 
இந்தத் ெதாடரின் தல் 

ேபாட்டி ேநற்  
நைடெபற்ற .
இந்தப்  ேபாட்

டியில் நாணயச் 
சுழற் சியில் ெவற்
றி ெபற்ற ஓமான் 
அணி தலில் 
இலங்ைகையத் 

ப்ெப த்தா
ம்படி பணித்த .
அதன்படி 
தலில் கள மி

றங் கிய இலங்ைக 
அணியின் 
ெதாடக்கம் அவ்வ
ள  சிறப்பா ன தாக 
அைம ய வில்ைல. தல் 
விக்ெகட்ைட 7 ஓட்டங்க
க்கு இழந்த . திேனஷ் 

சந் திமால் ஓட்ட ேம ம் 
ெபறாத நிைலயில் ஆட்ட
மி ழந்தார். அ த்  வந்த 
கமிந்  ெமண் டிஸ−ம் 
அ த்த பந் தி ேலேய ஆட்ட
மி ழக்க இலங்ைக 7 ஓட்டங்
க க்கு இரண்  விக்ெகட்
க்கைள இழந்த . 

பத் ம் நிஸங்க 8, 
பா க்க ராஜபக்்ஷ 15 
ஓட்டங்க டன் ஆட்ட
மிழக்க இலங்ைக அணி 
51 ஓட்டங்க க்கு 4 விக்
ெகட் க்கைள இழந்  
திண றி ய . அதன் பி றகு 
ேஜா டி ேசர்ந்த அவிஷ்க 
ெபர்னாண்ேடா மற் ம் 
அணித் தைலவர் தசுன் 
சானக்க ஆகிேயார் 

இைணந்  அணிைய 
மீட்டனர். இதில் அதி ர டி
யாக ஆடி அவிஷ்க 83, 
தசுன் சானக்க 51 ஓட்டங்
கைளப் ெபற் க்ெகாள்ள 
20 ஓவர்கள் நிைறவில் 
இலங்ைக அணி 4 விக்
ெகட் க்கைள இழந்  162 
ஓட்டங்கைளப் ெபற் க்
ெகாண்ட .
இத ைன ய த்  ெவற்றி 

இலக்ைகத் ரத்திய 
ஓமான் அணி 20 ஓவர்
களில் 8 விக்ெகட் க்
கைள இழந்  143 
ஓட்டங்கைளப் ெபற்  
19 ஓட்டங்களால் ேதால்
விையத் த  வி க்ெகாண்
ட . 
பந்  வீச்சில் 

அசத்திய லஹி  குமார 
4 விக்ெகட் க்கைள ம், 
வன் பிரதீப் மற் ம் 
சம்மிக்க ஆகிேயார் தலா 
2 விக்ெகட் க்கள் வீதம் 
வீழ்த்தினர்.

ஓமாΦЖΜ எ ரான ΨதХ இஓமாΦЖΜ எ ரான ΨதХ இ––2020
 ெவФ ெபФறΤ இலЗ ைக ெவФ ெபФறΤ இலЗ ைக

இП ைறய ஐ.Ǽ.எХ.  ேபாЛſகЦ
ΨС ைப –  ைஹதராபாН

 ெபЗகτУ –  ெடХˇ
இரί - 7.30

இரί - 7.30


