
ன்னணிக் கிாிக்ெகட் ரர்கள் மீண் ம் மாஸ்டர்ஸ் 
ேசம்பியன்ஸ் லீகில் விளாசித் தள்ள வ கிறார்கள் 

பாய், ஏஈ, ஜூன் 2, 2015/பீஆர்நி ஸ்வயர்/--  

கிாிக்ெகட் ன் மிகப் பிரமாதமான ன்னாள் சர்வேதச விைளயாட்  ரர்கள் சிலர், ைமயான ம், 
தனித் வமான மானேதார் டீ20 விைளயாட் ப் ேபாட் ச் சுற்றில் விைளயா வதற்காகத் தி ம்ப ம் 
களமிறங்குகிறார்கள், இப்ேபாட் கைள வ டாவ டம் அேரபிய ஐக்கிய நா களில் உள்ள ன்  விைளயாட்  
ைமதானங்களில் நடத் ேவாம். 

மல் மீ யா நி ஸ் ாிலீைஸப் பார்க்க, தய ெசய்  கிளிக் ெசய் ங்கள்: 

http://www.multivu.com/players/English/7542351-cricket-masters-champions-league/ 

இந்த மாஸ்டர்ஸ் ேசம்பியன்ஸ் லீக், எம்சிஎல், கு  உாிைமயாளர்கள் அ ப்பைடயில் அைம ம். இ ந்தா ம், ஐபீஎல் 
அல்ல  பிக் ேபஷ் ேபான்  அல்லாமல், இக்கு வினர் வியியல் இ ப்பிட அ ப்பைடயில் இ க்காமல், அதற்குப் 
பதிலாக, சாதாரணமாகத் தகுதியைடகிற விைளயாட்  ரர்களில் இ ந் , கு  உாிைமயாளர் ஒ வர் ஒன்  ேசர்க்க 

கிற, கூ ய மட் ம் மிகச் சிறந்த விைளயாட்  ரர்கேள இதில் அடங்கியி ப்பர். 

இந்த விைளயாட் ப் ேபாட் களில், ெமாத்தம் 90 விைளயாட்  ரர்கள் பங்ெக க்ெக ப்பேதா , ஒ  கு விற்கு 15 
உ ப்பினர்கைளக் ெகாண் ,  ஆ  விைளயாட் க் கு க்களாக அைமவார்கள். இதில் விைளயா ம் ரர்கள் 
அைனவ ம், சர்வேதச கிாிக்ெகட் ல் விைளயா  ஓய்  ெபற்றவர்களாக இ ந்தாக ேவண் ம். 

எமிேரட்ஸ் கிாிக்ெகட் ேபார்  (ஈசிபி) 10 ஆண்  காலத்திற்கு எம்சிஎல்-ஐ அங்கீகாித்தி க்கிற , அேத ேவைளயில் 
இவ்விைளயாட் ப் ேபாட் கைள ஏற்பா  ெசய்  நடத் பவர்க ம், உாிைம ெபற் ள்ள கு  உாிைமயாளர்க மான, 
ஜிஎம் ஸ்ேபார்ட்ஸ் நி வனம், இவ்விைளயாட் ப் ேபாட் ைய நிர்வகிக்கும் அைமப்பினரான, சர்வேதச கிாிக்ெகட் 
வாாியம் (ஐசிசி) அைமத் க் ெகா த் ள்ள வழிகாட் தல்கைள உன்னிப்பாகப் பின்பற்றி வ கின்ற . 

எம்சிஎல் வக்கப் ேபாட் கள், 2016 ஆம் ஆண்  பிப்ரவாி மாதத்தில் உள்ள இ  வாரங்களில் இடம்ெபற 
இ க்கின்றன. அப்ேபாட் கைளத் பாய் சர்வேதச கிாிக்ெகட் விைளயா  ைமதானத்தி ம், அ  தாபியின் ேஷக் 
ஸாயித் கிாிக்ெகட் ைமதானத்தி ம், ஷார்ஜா கிாிக்ெகட் ைமதானத்தி ம் விைளயா வார்கள். 

இவ்விைளயாட் ப் ேபாட் ைய, தன்கிழைமயன்  பாயில் நடந்த விழா ஒன்றில் வக்கி ைவத்தார்கள். இதில், 
ன்னாள் மாெப ம் கிாிக்ெகட் ரர்களான, ேமற்கிந்தியத் தீ களின் கிாிக்ெகட் மாேமைத பிைரயன் லாரா, 

ஆஸ்திேர யக் கன  ரரான ஆடம் கில்கிறிஸ்ட், மற் ம் ஓய்  ெபற்ற பாகிஸ்தானிய ேவகப் பந்  ச்சாளர் 
மாெப ம் ரர் வாசிம் அக்ரம் ஆகிேயார் கலந்  ெகாண்டனர். ெதன் ஆப்ாிக்காவின், ேஜக் ஸ் கல் ஸ் அவர்கள், 

ன்ேப பதி  ெசய்  ைவத்தி ந்த ேயா ெசய்தி லமாக, தான் இந்தப் ேபாட் யில் ஈ ப வைத அறிவித்  
விட்டார். ன்னாள் இங்கிலாந்  அணித் தைலவர் கிரஹாம் கூச் அவர்க ம் கடந்த கால ஆஸ்திேர ய ேகப்டன் 
ஆலன் பார்டர் அவர்க ம் விழாவில் வந்தி ந்தார்கள், இவர்கள் இ வ ேம எம்சிஎல் நிர்வாகக் கு வில் 
உ ப்பினராக இ க்கிறார்கள்.   

இவ்விழாவில் ேபசிய, எம்சிஎல் தைலவரான, ஸாஃபர் ஸ்ஹா அவர்கள் ெசால்ைகயில்: “மற்ற அேநக விதமான 
பிரபலமான விைளயாட் ப் ேபாட் களில் இ ப்பைதப் ேபாலேவ, கிாிக்ெகட் விைளயாட் ந்  ஓய்  ெபற்ற தைல 
சிறந்த ரர்கள் தி ம்ப ம் வந்  உண்ைமயான ேபாட் யில் விைளயா வைதப் பார்க்க, இரசிகர்கள் மத்தியி ம், 
கிாிக்ெகட் ரர்கள் மத்தியி ம், ஓர் தீராத தாகம் இ க்கத் தான் ெசய்கின்ற . எம்சிஎல் விைளயாட் ப் ேபாட் கள், 
தனித் வமான ம், மிகச் சாியாக அவ்ெவதிர்பார்ப்ைபத் த கிறேதார் வ டாந்திர டீ20 விைளயாட் ப் ேபாட் யாக ம் 
இ க்கும். இ , இவ்விைளயாட் ன் ஜாம்பவான்கள் சிலர  ஈ பாட்ேடா  கூ ய, தரமான ம், ெபா  ேபாக்கு 
அம்சமான மான கிாிக்ெகட்ைட, ஒேர விதத்தில் கண்  களிப்பதற்கான வசதிைய இரசிகர்க க்குச் ெசய்  
ெகா க்கின்ற , என்றார்." 



எமிேரட்ஸ் கிாிக்ெகட் வாாியத்தின் சிஈஓ-ஆன ேடவிட் ஈஸ்ட் அவர்க ம் இவ்விழாவில் வ ைக தந்தி ந்தார், ேம ம் 
அவர் ெசால்ைகயில்: "எம்சிஎல் விைளயாட் ப் ேபாட் கள், இப்ேபா  ஏஈ-யில், அ ம் இவ்விைளயாட் ப் 
ேபாட் க்கான கச்சிதமான இடமாக உள்ள  இங்ேக உயிர் ெகா த் ள்ள , ஓர் அற் தமான ேயாசைனயாகும். 
கிாிக்ெகட் ன் ஜாம்பவான்கள் ஈ ப கிற, ைறயான, ேபாட்  மிகுந்த ஆட்டத்ைதக் காண்பதற்கான வாய்ப்  
அேநகர  ஆர்வத்ைதத் ண் , ஏஈ கிாிக்ெகட் வ  ேமல் வ வைடந்  ெதாடர்ந்  ன்ேனறிச் ெசல்வைத உ தி 
ெசய்ய உதவி ாி ம். எம்சிஎல்-க்கு எங்கள  அங்கீகாரத்ைதக் ெகா த்தி ப்பதற்காக நாங்கள் மகிழ்ச்சியைடகிேறாம், 
அேதா  அ த்த ஆண்  இதைன நடத்திக் காண்பிப்பைத நாங்கள் ஆவேலா  எதிர்பார்த் க் காத்தி க்கிேறாம், 
என்றார்." 

எம்சிஎல்-ல் ேசர்ந்  ெகாள்வதற்காகக் ைகெயாப்பமிட் ள்ள கிாிக்ெகட் ன்னணி ரரான ஓய்  ெபற்ற ரர்களில் 
ஒ வ மான பிைரயன் லாரா ெசால்ைகயில்: "கிாிக்ெகட் விைளயாட் ப் ேபாட் ைய தன்னிகரற்ற விதத்தில் 
காண்பிக்கப் ேபாவதாக உத்திரவாதமளிக்கிறேதார் நிகழ்ச்சியில் பங்ேகற்ப  என்ைன ல்லாிக்கச் ெசய்வேதா , 
எனக்குப் ெப மிதமாக ம் உள்ள . மக்கள் எம்சிஎல்-க்குப் பின்னாகச் ேசர்ந் , கிாிக்ெகட் சாகச ரர்களில் சிலர் 
தங்கள  விைளயட் த் ெதாழிைல இன் ம் ெகாஞ்சக் காலத்திற்கு நீட் க்கப் பார்க்ைகயில், அவர்க க்கு ஆதர  
த வார்கள் என்ேற நான் நிைனக்கிேறன். மத்தியக் கிழக்கு நா களில் கிாிக்ெகட் ஆர்வத்ைதத் ண் , ஆண்டாண்  
காலமாக நிைலக்கும் ஓர் மரைப விட் ச் ெசல்வேதா , தி ப்பிக் ெகா ப்பேத ஓர் ெபாிய க த்  என்பதாகேவ 
இவ்விைளயாட் ப் ேபாட் ைய ஏற்பா  ெசய் ள்ளவர்கள் உ தி ெசய் ள்ளார்கள், என்றார்" 

எம்சிஎல்-ன் அதிகாரப் ர்வ இைணயதளத்ைத இங்ேக காணலாம்: http://www.mcl2020.com 

ஆதாரம்: கிராண்ட் மிட்ெவஸ்ட் ஸ்ேபார்ட்ஸ் 

ம் ஃபால்ேகானர் (Tim Falconer), +971-5555-97398, tfalconer@bellpottinger.com / Iain Munro, +971-5555-97389, 
imunro@bellpottinger.com 


