அமெரிக்க சதுரங் கஅணிக்கு மசன்னன அமெரிக்க துனணத்
தூதர் ஜூடித் ரரவின் வரரவற் பு

சென் னன, ஜூனை 28: மாமை் ைபுரத்திற் கு வந்த அசமரிக்க ெதுரங் க
அணினை சென் னனயிை் உள் ள அசமரிக்க துனணத் தூதர் ஜூடித்
ரரவின் வரரவற் றார். கை் வி மற் றும் வினளைாட்டு மூைமான
நை் லுறனவ வளர்ப்பதிை் தீவிர ஆர்வம் சகாண்ட அவர், ஜூனை 28
முதை் ஆகஸ்ட் 9 வனர இந்திை செஸ் ெம் ரமளனம் மற் றும் தமிழ் நாடு
அரொை் நடத்தப்படும் 44வது செஸ் ஒலிம் பிைாட் ரபாட்டியிை் சவற் றி
சபற அசமரிக்க செஸ் வீரர்களுக்கு வாழ் த்துகனளத்
சதரிவித்தார். ரமலும் , சென் னன செஸ் ஒலிம் பிைாட் எப்படி ெதுரங் க
வினளைாட்னட பிரபைப்படுத்த உதவுகிறது என் றும் உைசகங் கிலும்
உள் ள ெதுரங் கப் பிரிைர்கனள இந்த உைகளாவிை ரபாட்டி எவ் வாறு
ஒன் றினணக்கிறது என் பனதயும் பற் றி துனணத்தூதர் ரரவின்
வீரர்களுடன் உனரைாடினார்.
அசமரிக்க செஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர்கள் (ஜிஎம் ), ெர்வரதெ மாஸ்டர்ஸ்
(ஐஎம் ) மற் றும் சபண் கிராண்ட்மாஸ்டர்கள் (டபிள் யூஜிஎம் )
குழுவினரிடம் ரபசிை துனணத்தூதர், "சென் னனயிை் நனடசபறும்
செஸ் ஒலிம் பிைாட் ரபாட்டியிை் அசமரிக்கா ொர்பிை் நீ ங் கள்
அனனவரும் பங் ரகற் பது குறித்து நான் மிகவும் சபருனமப்படுகிரறன் .
அசமரிக்காவிற் கும் இந்திைாவுக்கும் இனடயிைான ஆழமான உறவுகள்
உங் கனளப் ரபான் ற வினளைாட்டு வீரர்களாை் உருவாக்கப்பட்ட
மக்களுக்கு இனடயிைான இனணப்புகளாை் வலுவனடந்துள் ளன.
ரமலும் , அசமரிக்க-இந்திை நட்புறவின் 75வது ஆண்டிை் குறிப்பாக
சென் னனயிை் , செஸ் ஒலிம் பிைாட் நனடசபறுவனதக் கண்டு சென் னன
அசமரிக்க துனணத் தூதரகம் சபரும் மகிழ் ெசி
் ைனடகிறது" என் று
குறிப்பிட்டார்.
ஓப்பன் பிரிவு அசமரிக்க அணியின் ரகப்டன் ஜான் சடானாை் ட்ென்
கூறுனகயிை் , "சென் னனயிை் நனடசபறும் 44வது செஸ் ஒலிம் பிைாட்
ரபாட்டியிை் பங் ரகற் பதிை் அசமரிக்க அணிகள்
சபருனமைனடகின் றன. இந்திைானவ ெதுரங் கத்தின் பிறப்பிடமாக
பைரும் கருதுகிறார்கள் , எனரவ இந்த மதிப்புமிக்க நிகழ் வு முதை்
முனறைாக இங் ரக நனடசபறுவது மிகவும் சபாருத்தமானது. மத்திை
மற் றும் மாநிைஅரசுகளின் ஆதரவுடன் , இந்த செஸ் ஒலிம் பிைாட்
ரபாட்டிக்கான ஏற் பாடுகனள திறம் படெ் செை் திருக்கும் இந்திை செஸ்
ெம் ரமளனத்திற் கு நாங் கள் நன் றிக்கடன் பட்டுள் ரளாம் . இந்த ஆண்டு

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED

சென் னனயிை் ஒரு அற் புதமான ரபாட்டினை நாங் கள்
எதிர்ரநாக்குகிரறாம் !" என் றார்.
அசமரிக்க மகளிர் ெதுரங் கஅணி ரகப்டன் சமலிக்செட் காெ்சிைன் ,
ஒலிம் பிைாட் ரபாட்டினை முதன் முனறைாக நடத்திைதற் காக
இந்திைாவுக்கு வாழ் த்து சதரிவித்தார். ரமலும் அவர் கூறுனகயிை் ,
"இந்திைா ஆழமான மற் றும் வலுவான ெதுரங் க பாரம் பரிைம் சகாண்ட
நாடு. இந்திைாவின் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் ஐந்து முனற உைக
ொம் பிைன் ஆனவர். சென் னனக்கு நீ ண்டசதாரு ெதுரங் க வரைாறு
உண்டு. கடந்த 2013-ம் ஆண்டு விஸ்வநாதன் ஆனந்த்- ரமக்னஸ்
கார்ை் ென் இனடரைைான உைக ொம் பிைன் ஷிப் ரபாட்டி
சென் னனயிை் தான் நடந்தது. இந்திைா தற் ரபாது உைக ெதுரங் கத்திை்
முன் னணியிை் உள் ளது. சிறந்த ெதுரங் க நிகழ் வுகள் பை இங் ரக
நடக்கின் றன. எங் கள் அசமரிக்க அணி இந்த உைக செஸ்
ஒலிம் பிைாட்டிை் பங் ரகற் பதிை் மிக்க மகிழ் ெசி
் ைனடகிறது. சிறந்த
பங் களிப்னப வழங் கநாங் கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிரறாம் ,” என் றார்.
ெர்வரதெ மாஸ்டர் (ஐஎம் ) ஜான் சடானாை் ட்ென் தனைனமயிைான
அசமரிக்க அணி, ஓப்பன் பிரிவிை் 187 அணிகளிை் முதை் இடத்திை்
உள் ளது. ரமலும் கிராண்ட்மாஸ்டர் (ஜிஎம் ) ஃரபபிைாரனா கருவானா,
ஜிஎம் சைரவான் அரரானிைன் , ஜிஎம் சவஸ்லி ரொ, ஜிஎம் லீனிைர்
சடாமிங் கஸ் மற் றும் ஜிஎம் ொம் ஷாங் ரைண்ட் ஆகிரைார் இந்த
அணியிை் இடம் சபற் றுள் ளனர். ஜிஎம் ராபர்ட் செஸ் இதன்
பயிற் சிைாளர் ஆவார்.
ஜிஎம் அசைஜாண்ட்ரரா ராமிசரனஸ பயிற் சிைாளராகக்
சகாண்ட ரகப்டன் ஜி.எம் .சமலிக்செட் காெ்சிைன் தனைனமயிைான
அசமரிக்க மகளிர் அணி சமாத்தமுள் ள 162 அணிகளிை் எட்டாவது
இடத்திை் உள் ளது. ஜி.எம் . இரினா க்ருஷ், ஐ.எம் கரிொ இப் , ஐ.எம்
அன் னா ஜரடான் ஸ் கி, சபண்கள் கிராண்ட்மாஸ்டர் (டபிள் யூஜிஎம் )
டரடவ் ஆபிரகாம் ைன் மற் றும் டபிள் யூஜிஎம் குை் ருக்சபகிம்
ரடாகிர்ரஜாரனாவா ஆகிரைார் இந்த அணியிை் இடம் சபற் றுள் ளனர்.
புனகப் பட விளக்கம் : மாமை் ைபுரத்திை் ஜூனை 28ம் ரததி விைாழக்கிழனம
நனடசபற உள் ள 44வது செஸ் ஒலிம் பிைாட் ரபாட்டிக்கு முன்னதாக அசமரிக்க
செஸ் அணி வீரர்களுக்கு சென்னனயிை் உள் ள அசமரிக்க துனணத்தூதர்
ஜூடித் ரரவின் வாழ் த்து சதரிவித்தார். படத்திை் துனணத்தூதர் ஜூடித்
ரரவின், (இடமிருந்து வைம் ) ஜிஎம் அசைஜாண்ட்ரரா ராமிசரஸ், டபிள் யூஜிஎம்
குை் ரூக்சபகிம் ரடாகிர்ரஜாவா, டபிள் யூஜிஎம் டாசடவ் ஆபிரகாம் ைன், ஜிஎம்
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சமலிக்செட் காெ்சிைன், ஐஎம் அன்னா ஜரடான்ஸ் கி, ஜிஎம் இரினா
க்ரூஷ், ஜிஎம் சைரவான் அரரானிைன், ஜிஎம் லீனிைர் சடாமிங் குஸ், ஜிஎம்
ஃரபபிைாரனா கருவானா, ஜிஎம் ராபர்ட் செஸ், ஜிஎம் சவஸ்லி ரொ, ஜிஎம்
ொம் ஷாங் க்ரைண்ட், ஐஎம் ஜான் சடானாை் ட்ென்.
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