
 

ചെസ് ഒളിമ്പ്യാഡ്: യു.എസ്. ചെസ് ടീമിചെ ചെന്നൈയിലേക്ക് 
സ്വീകരിച്ച് യു.എസ്. ലകാൺസ്ൽ ജെറൽ ജൂഡിത്ത് ലറവിൻ  

ചെന്നൈ, ജൂന്നൈ 28: 44-ാ മത് ചെസ് ഒളിമ്പ്യ ഡിൽ പചെടുക്ക ന യി 
മ മ്മൈലപുരത്ത് എത്തിച്ചേർൈ യുന്നൈറ്റഡ് ച്ചേറ്റ്സ് ചെസ് ടീമിന് 

ചെന്നൈയിചൈ യു.എസ്. ച്ച  ൺസൽ ജനറൽ ജൂഡിത്ത് ച്ചറവിൻ ഊഷ്മള 

വരച്ചവൽപ്പ് നൽ ി. വിദ്യ ഭ സ,   യി  നയതന്ത്രചത്ത പിരുൈക്കുൈ 

ച്ച  ൺസൽ ജനറൽ ച്ചറവിൻ ഇരയൻ ചെസ് ചെഡച്ചറഷനുും തമിഴ്ന ട് 

സർക്ക രുും ച്ചെർൈ് 2022 ജൂന്നൈ 28 മുതൽ ഓഗേ് 9 വചര സുംഘടിപ്പിക്കുൈ 

ചെസ് ഒളിമ്പ്യ ഡിൽ മത്സരിക്കുൈ യു.എസ്. ടീമുംഗങ്ങൾക്ക് 
വിജയ ശുംസ ൾ ച്ചനർൈു. ചെന്നൈയിൽ നടക്കുൈ ചെസ് ഒളിമ്പ്യ ഡ് ചെസ് 

ജന ീയമ ക്ക ൻ എങ്ങചന സഹ യിക്കുൈുചവൈുും ച്ചൈ  ചമമ്പ് ടുമുള്ള 

ചെസ്സ് ച്ചന്ത്പമി ചള ഈ ആച്ചഗ ളമത്സരും ഒൈിപ്പിക്കുൈചതങ്ങചനചയൈുും 

ച്ച  ൺസൽ ജനറൽ ച്ചറവിൻ  ളിക്ക രുമ യി െർേ ചെയ്തു. 

“ചെന്നൈ ചെസ് ഒളിമ്പ്യ ഡിൽ നിങ്ങൾ അച്ചമരിക്കചയ 

ന്ത്പതിനിധീ രിക്കുൈതിൽ ഞ ൻ അച്ചങ്ങയറ്റും അഭിമ നിക്കുൈു. 
അച്ചമരിക്കയുും ഇരയയുും തമ്മിൈുള്ള അഗ ധമ യ പെ ളിത്തത്തിൻചറ 

അടിത്തറ രണ്ട് ര ജയങ്ങളിചൈയുും ജനങ്ങൾ തമ്മിൈുള്ള ബന്ധങ്ങള ണ്; 

നിങ്ങചളച്ചപ്പ ൈുള്ള   യി  നയതന്ത്രജ്ഞർ രൂപചപ്പടുത്തിയ ബന്ധങ്ങൾ,” 

ച്ച  ൺസൽ ജനറൽ ച്ചറവിൻ ന്ത്ഗ ൻഡ് മ സ്ച്ചറ്റഴ്സ് 

(ജി.എും.), ഇന്റർന ഷൈൽ മ സ്ച്ചറ്റഴ്സ് (ഐ.എും.), വിമൻ ന്ത്ഗ ൻഡ് 

മ സ്ച്ചറ്റഴ്സ് (ഡബ്ല്യു.ജി.എും.) എൈിവരടങ്ങുൈ യു.എസ്. 

സുംഘ ുംഗങ്ങച്ചള ട് പറഞ്ഞു.  യു.എസ്.-ഇരയ ബന്ധത്തിൻചറ 75-ാ ാും 

വ ർഷി  ച്ചവളയിൽ ചെന്നൈയിൽ ചെസ് ഒളിമ്പ്യ ഡ് നടക്കുൈതിൽ 

ചെന്നൈയിചൈ ച്ച  ൺസുച്ചൈറ്റ് ജനറൽ   രയ ൈയും 

ആച്ചവശഭരിതമ ചൈൈുും ച്ച  ൺസൽ ജനറൽ  ൂട്ടിച്ചേർത്തു.  



ചെന്നൈയിൽ നടക്കുൈ ചെസ് ഒളിമ്പ്യ ഡിൽ പചെടുക്ക ൻ  ഴിഞ്ഞത് ഒരു 
ബഹുമതിയ യി യു.എസ്. ടീമു ൾ   ൈുൈുചവൈ് ഓപ്പൺ 

വിഭ ഗത്തിചൈ യു.എസ്. ടീും  യ പ്റ്റ്റൻ ച്ചജ ൺ ചഡ ൈ ൾഡ്സൺ പറഞ്ഞു. 
“ചെസ്സിൻചറ ജന്മസ്ഥൈമ യി പൈരുും  ൈക്ക ക്കുൈ ന ട ണ് ഇരയ. അത് 

ച  ണ്ട് തചൈ ന്ത്പശസ്തമ യ ചെസ് ഒളിമ്പ്യ ഡ് ഇവിചട ആദ്യമ യി 
നടക്കുൈത് തി േചും അനുച്ചയ ജയമ ണ്,” ച്ചജ ൺ ചഡ ൈ ൾഡ്സൺ 

പറഞ്ഞു. ച്ചദ്ശീയ-ന്ത്പ ച്ചദ്ശി  ഗവൺചമന്റു ളചചട പിരുൈച്ചയ ചട ചെസ് 

ഒളിമ്പ്യ ഡ് സുംഘടിപ്പിക്ക ൻ ന്നവ ിയ ച്ചവളയിൽ സൈദ്ധത അറിയിേ 

ഇരയൻ ചെസ് ചെഡച്ചറഷന് ന്ത്പച്ചതയ ും നന്ദി ന്ത്പ ടിപ്പിേ അച്ചേഹും 

വര നിരിക്കുൈ ആച്ചവശ രമ യ മത്സരത്തിച്ചൈക്ക് ഉറ്റചച്ചന ക്കുൈുചവൈുും 

പറഞ്ഞു.  

ആദ്യമ യി ചെസ് ഒളിമ്പ്യ ഡിന് ആതിച്ചേയതവും വഹിക്കുൈതിന് ഇരയചയ 

അഭിനന്ദിക്കുൈത യി യു.എസ്. വനിത  ടീും  യ പ്റ്റ്റൻ ചമൈിക്ചസറ്റ് 
ഖുേിയ ൻ പറഞ്ഞു. “ശക്തമ യ ചെസ് പ രമ്പ്രയമുള്ള ര ജയമ ണ് ഇരയ. 

അഞ്ച് തവൈ ച്ചൈ  െ മ്പ്യന യ വിശവന േൻ ആനന്ദിൻചറ ര ജയമ ൈിത്. 

ചെസ്സിൻചറ വൈിയ െരിന്ത്തും ന്ന വശമുള്ള ഇടമ ണ് ചെന്നൈ. വിശവന േൻ 

ആനന്ദുും മ ഗ്നസ്   ൾസൈുും ച്ചൈ   െ മ്പ്യൻഷിപ്പ് മത്സരത്തിൽ 

ആദ്യമ യി ഏറ്റചമുട്ടിയതുും ചെന്നൈയിൈ ണ്, 2013-ൽ.  നിരവധി മി േ 

ചെസ് മത്സരങ്ങൾ സുംഘടിപ്പിക്കുൈ ഇരയ ഇച്ചപ്പ ൾ ച്ചൈ   ചെസ് രുംഗത്ത് 
ഒരു ച്ചനത വ യി മ റിയിരിക്കു യ ണ്. ഈ ച്ചൈ   ചെസ് ഒളിമ്പ്യ ഡിൻചറ 

ഭ ഗമ   ൻ  ഴിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങളചചട യു.എസ്. ടീും ആച്ചവശഭരിതര ണ്. 

ഞങ്ങളചചട ഏറ്റവുും മി േ ന്ത്പ ടനും   ഴ്െചവക്ക ന ണ് ന്ത്ശമും,” 

ഖുേിയ ൻ  ൂട്ടിച്ചേർത്തു.  

ഇന്റർന ഷൈൽ മ സ്റ്റർ (ഐ.എും.) ച്ചജ ൺ ചഡ ൈ ൾഡ്സൺ 

 യ പ്റ്റ്റന യ യു.എസ്. ടീും ഓപ്പൺ വിഭ ഗത്തിചൈ 187 ടീമു ളിൽ ആദ്യ 

സീഡ ണ്. ന്ത്ഗ ൻഡ് മ േർ (ജി.എും.) െ ബിയ ച്ചന   രുച്ചവന, ജി.എും. 

ചൈച്ചവ ൺ ആച്ചര ൈിയൻ, ജി.എും. ചവസ്ൈി ച്ചസ , ജി.എും. ന്നൈനിയർ 

ചഡ മിുംഗസ്, ജി.എും. സ ും ചഷെലൻഡ് എൈിവർ  ഉൾചപ്പടുൈത ണ് ടീും. 

ജി.എും. ച്ചറ ബർട്ട് ചഹസ് ആണ് പരിശീൈ ൻ. 

വനിത  വിഭ ഗത്തിൽ  യ പ്റ്റ്റൻ ജി.എും. ചമൈിക്ചസറ്റ് ഖുേിയ ൻ 

നയിക്കുൈ യു.എസ്. ടീും 162 ടീമു ളിൽ എട്ട ും സീഡ ണ്. ജി.എും. ഇറീന 

ന്ത് ഷ്, ഐ.എും.  രിസ യിപ്റ്, ഐ.എും. ആന  സ റ്റൻസ് , വുമൻ ന്ത്ഗ ൻഡ് 

മ സ്റ്റർ (ഡബ്ല്യു.ജി.എും.) ത ച്ചതവ് അന്ത്ബഹ മിയൻ, ഡബ്ല്യു.ജി.എും. 

ഗുൽരൂക്ച്ചബും ച്ചട  ിച്ചറ ചയ ച്ചന വ എൈിവരടങ്ങുൈത ണ് വനിത  ടീും. 

ജി.എും. അചൈഹ ച്ചന്ത്ന്ദ  റമീചറസ് ആണ് പരിശീൈ ൻ.  



ല ാലടാ കയാപ്ഷൻ: ജൂന്നൈ 28 വയ ഴ ഴ്െ മ മ്മൈലപുരത്ത് ആരുംഭിക്കുൈ 

44-ാ മത് ചെസ് ഒളിമ്പ്യ ഡിന് മുച്ചൈ ടിയ യി ചെന്നൈയിചൈ യു.എസ്. 

ച്ച  ൺസൽ ജനറൽ ജൂഡിത്ത് ച്ചറവിൻ യു.എസ്. ടീമിന് ആശുംസ ൾ 

ച്ചനർൈു. (ഇടത്ത് നിൈ്) ജി.എും. അചൈഹ ച്ചന്ത്ന്ദ  റമീചറസ്, ഡബ്ല്യു.ജി.എും. 

ഗുൽരൂക്ച്ചബും ച്ചട  ിച്ചറ ചയ ച്ചന വ, ഡബ്ല്യു.ജി.എും. ത ച്ചതവ് 

അന്ത്ബഹ മിയൻ, ജി.എും. ചമൈിക്ചസറ്റ് ഖുേിയ ൻ, ഐ.എും. ആന  

സ റ്റൻസ് , ജി.എും. ഇറീന ന്ത് ഷ്, ജി.എും. ചൈച്ചവ ൺ ആച്ചര ൈിയൻ, 

ജി.എും. ന്നൈനിയർ ചഡ മിുംഗസ്, ജി.എും. െ ബിയ ച്ചന   രുച്ചവന, ജി.എും. 

ച്ചറ ബർട്ട് ചഹസ്, ജി.എും. ചവസ്ൈി ച്ചസ , ജി.എും. സ ും ചഷെലൻഡ്, ഐ.എും. 

ച്ചജ ൺ ചഡ ൈ ൾഡ്സൺ എൈിവച്ചര ചട പ്പും ച്ച  ൺസൽ ജനറൽ 

ജൂഡിത്ത് ച്ചറവിൻ (നടുവിൽ). 


