
 

ایچ بی ایل پی ایس ایل فائیو میں مداحوں کی توجہ کا محور ووجوان 

 کرکٹرز
 

 ء:0202فروری،  61الہور، 

 

ایچ ثی ایل پبکغتبى عپش لیگ ًوجواى کھالڑیوں کو اپٌی صالحیتوں کے جوہش دکھبًے کے 

لیے ایک ثہتشیي پلیٹ فبسم هہیب کشتی ہے۔ یہبں ثہتشیي کبسکشدگی کے ثبعج ًوجواى 

 کشکٹشص کی قوهی اعکواڈ هیں ؽوولیت کی ساٍ ہوواس ہوتی ہے۔

 

ایڈیؾٌض  ًے حغي علی، ؽبداة خبى، فخش  4اة تک ایچ ثی ایل پی ایظ ایل کے گزؽتہ 

صهبى، حبسث سؤف اوس ؽبہیي ؽبٍ آفشیذی کو قوهی کشکٹ ٹین هیں جگہ دلواًے هیں اہن 

حبصل کشًے والے یہ کھالڑی اة  کشداس ادا کیب ہے۔ ایچ ثی ایل پی ایظ ایل عے  ؽٌبخت

 دًیب ثھش کی ٹی ٹوًٹی لیگض هیں ثھی اپٌب لوہب هٌواچکے ہیں۔

 

ایچ ثی ایل پی ایظ ایل اپٌی سوایت کو ثشقشاس سکھتے ہوئے سواں عبل ثھی کئی کھالڑیوں 

کو اپٌی قبثلیت دکھبًے  کب ثہتشیي هوقع فشاہن کشسہی ہے۔ لیگ کے پبًچویں ایڈیؾي هیں 

فشًچبئضص هیں چٌذ ایغے ثبصالحیت ًوجواى کھالڑی ثھی هوجود ہیں جو  6 ؽبهل توبم

 ایوًٹ هیں عوذٍ کبسکشدگی کب هظبہشٍ کشًے کی اہلیت سکھتے ہیں۔

 

اط فہشعت هیں کئی کھالڑیوں کب اًتخبة ایوشجٌگ کٹیگشی هیں ہوا تبہن کچھ ایغے ثھی 

اى کب اًتخبة قذسے ثہتش  ہیں جو پہلی هشتجہ لیگ هیں حصہ لے سہے ہیں، اط کے ثبوجود

 کٹیگشی هیں کیب گیب ہے۔

 

 عاکف جاوید، اسالم آباد یووائیٹڈ )ایمرجىگ(:

 

عبلہ عبکف جبویذ ایچ ثی ایل پی ایظ ایل عے پہلے ہی  99کوہبٹ عے تعلق سکھٌے والے 

قوهی ٹی ٹوًٹی کپ هیں اپٌی ًپی تلی ثبؤلٌگ عے حشیف کھالڑیوں پش اپٌی دھبک 

 ثٹھبچکے ہیں۔

 

عبکف جبویذ  ًے گزؽتہ عبل اکتوثش هیں اقجبل اعٹیڈین فیصل آثبد هیں کھیلے گئے  قوهی ٹی 

ٹوًٹی کپ هیں ثلوچغتبى کی ًوبئٌذگی کی تھی۔ ثبئیں ہبتھ کے فبعٹ ثبؤلش  ًے ایوًٹ کے  



وکٹیں حبصل کشکے  ثلوچغتبى کو فبئٌل هیں پہٌچبًے هیں اہن کشداس ادا کیب  9هیچوں هیں  7

ٹ کب فبئٌل ًبسدسى اوس ثلوچغتبى کے دسهیبى کھیال گیب جہبں ًبسدسى کی ٹین فبتح تھب۔ ایوً

 ٹھہشی۔

 

ثلوچغتبى کی جبًت عے عوذٍ ثبؤلٌگ کب هظبہشٍ کشًے پش عبکف جبویذ کو اے  عی عی 

ایوشجٌگ ٹیوض ایؾیب کپ کے لیے قوهی اعکواڈ کب حصہ ثٌبیب گیب۔ ایوًٹ کے فبئٌل هیں 

 کغت دی تھی۔ پبکغتبى ًے ثھبست کو ؽ

 

هحذود عشصہ هیں ثلٌذی پش پہٌچٌے والے عبکف جبویذ ًیؾٌل کشکٹ اکیڈهی کے ٹیلٌٹ ہٌٹ 

کب حصہ تھے۔ فبعٹ ثبؤلش اپٌی ثہتشیي ثبؤلٌگ کے ثبعج علیکٹشص کی  7197پشوگشام 

عبلہ فبعٹ ثبؤلش، عشی لٌکب اوس ثٌگلہ دیؼ کے  99توجہ اپٌی طشف هجزول کشواچکے ہیں۔ 

شکٹ ٹین کے تشثیتی عیؾٌض هیں ثھی ثطوس هہوبى کھالڑی ؽشکت کشچکے خالف قوهی ک

 ہیں۔

 

ایچ ثی ایل پی ایظ ایل فبئیو ًوجواى فبعٹ ثبؤلش کے لیے صالحیتوں کے جوہش دکھبًے کب 

ثہتشیي هوقع حبثت ہوگی۔ اهیذ ہے عبکف جبویذ کو هٌتخت کشًے عے هتعلق اعالم آثبد 

 کبسگش حبثت ہوگی۔یوًبئیٹڈ کی "دهبغ عے " حکوت عولی 

 

 ارشد اقبال، کراچی کىگس )ایمرجىگ(:

 

خیجشپختوًخوا کے ؽہش صواثی عے تعلق سکھٌے والے ًوجواى فبعٹ ثبؤلش اسؽذ اقجبل ایچ 

عبلہ فبعٹ ثبؤلش  99هیں کشاچی کٌگض کی ًوبئٌذگی کشیں گے۔  7171ثی ایل پی ایظ ایل 

کی ًوبئٌذگی کشچکے ہیں۔ اًہوں  هیں پبکغتبى  7198کشکٹ وسلڈکپ  99آئی عی عی اًڈس 

وکٹیں حبصل کشًے کے عالوٍ ثھبست کے خالف عیوی  6هیچوں هیں  5ًے ایوًٹ کے 

 فبئٌل هیں تیي کھالڑیوں کو پویلیي کی ساٍ دکھبئی تھی۔

 

عبلوں هیں ایک فشعٹ کالط، تیي لغٹ اے اوس عبت ٹی ٹوًٹی  7اسؽذ اقجبل گزؽتہ 

وکٹیں  99ں۔ اى هیچوں هیں هجووعی طوس پش ڈوهیغٹک هیچوں هیں ؽشکت کشچکے ہی

 ہے۔ 91حبصل کشًے والے اسؽذ اقجبل کی ٹی ٹوًٹی ڈوهیغٹک کشکٹ هیں وکٹوں کی تعذاد 

 

عیکٌڈ الیوى قوهی ٹی ٹوًٹی ٹوسًبهٌٹ هیں خیجشپختوًخوا کی ًوبئٌذگی کشًے والے اسؽذ 

تظبهیہ کو اسؽذ اقجبل وکٹیں حبصل کیں تبہن کشاچی کٌگض کی اً 7هیچوں هیں  7اقجبل  ًے 

 عے ایچ ثی ایل پی ایظ ایل فبئیو هیں ؽبًذاس کبسکشدگی کی توقع ہے۔

 

 دلبر حسیه، الہور قلىدرز )سلور(:

 

دو عبل قجل الہوس قلٌذسص ڈویلوپٌٹ پشوگشام کب حصہ ثٌٌے والے فبعٹ ثبؤلش دلجش حغیي 



هیذ ہے۔ فیصل آثبد عے عے ثھی ایچ ثی ایل پی ایظ ایل فبئیو هیں ؽبًذاس کبسکشدگی کی ا

عبلہ فبعٹ ثبؤلش دوسٍ آعٹشیلیب کے لیے قلٌذسص ڈویلوپٌٹ اعکواڈ کب  76تعلق سکھٌے والے 

 حصہ تھے۔

 

دلجش حغیي ثگ ثیؼ لیگ کے حبلیہ عیضى هیں ثطوس غیش هلکی کھالڑی پبکغتبى کی 

ًوبئٌذگی کشًے والے دوعشے کشکٹش ہیں۔ اى کے عالوٍ حبسث سؤف  ًے ایوًٹ هیں 

 یلجشى اعٹبس کی ًوبئٌذگی کی تھی۔ه

 

دلجش حغیي  ًے ثشعجیي ہیٹ کے خالف هیچ هیں حبسث سؤف کی جگہ هیلجشى اعٹبسص کی 

ًوبئٌذگی کی تھی۔ هیچ هیں دلجش حغیي  ًے ٹی ٹوًٹی کشکٹ کے هعشوف ثلے ثبص اے ثی 

 ڈویلیئشص کو پویلیي کی ساٍ دکھبئی تھی۔

 

لیوٌٹشی کھالڑی الہوس قلٌذسص کب حصہ تھے۔ الہوس دلجش حغیي گزؽتہ ایڈیؾي هیں ثطوس عپ

قلٌذسص کی اًتظبهیہ، دلجش حغیي کو هغتقجل کب ثہتشیي کھالڑی قشاس دے چکی ہے۔ ؽبئقیي 

کشکٹ ثھی ایچ ثی ایل پی ایظ ایل فبئیو هیں دلجش حغیي کی عوذٍ کبسکشدگی دیکھٌے کے 

 هٌتظش ہیں۔

 

 ذیشان اشرف، ملتان سلطاوس )ڈائمىڈ(:

 

اوکبڑٍ عے تعلق سکھٌے والے ریؾبى اؽشف جبسحبًہ هضاج ثلے ثبص ہیں۔ پہلی هشتجہ ایچ ثی 

ایل پی ایظ ایل کب حصہ ثٌٌے والے ریؾبى اؽشف کی لیگ هیں اًٹشی ثھی تہلکہ خیض تھی۔ 

لیگ کے لیے کھالڑیوں کی ڈسافٹٌگ کے عول هیں هلتبى علطبًض  ًے ریؾبى اؽشف کو 

عے علوس عے ڈائوٌڈ کٹیگشی هیں هٌتخت کشکے عت کو حیشاى وائلڈ کبسڈ اًٹشی کے رسی

 کشدیب۔

 

ڈوهیغٹک کشکٹ هیں ؽبًذاس کبسکشدگی کب هظبہشٍ کشًے والے ریؾبى اؽشف عے ایچ ثی 

 هیں ثھی اعلٰی کبسکشدگی کی اهیذ کی جبسہی ہے۔  7171ایل پی ایظ ایل 

 

کشًے والے ریؾبى اؽشف  عیکٌڈ الیوى قوهی ٹی ٹوًٹی کپ هیں عذسى پٌجبة کی ًوبئٌذگی 

سًض کی ثشق سفتبس اًٌگض کھیل کشکیب تھب۔ اًہوں  ًے هجووعی طوس  977ًے ایوًٹ کب آغبص 

عے صائذ کی اوعط عے سًض ثٌبًے والے  65سًض ثٌبئے۔ 595هیچوں هیں  7پش ایوًٹ کے 

ًصف عٌچشیبں ثھی اعکوس کیں۔ ًوجواى ثلے ثبص  ًے  5ریؾبى اؽشف  ًے ایوًٹ هیں 

 چوکے ثھی جڑے تھے۔ 54چھکے اوس  75هیں  ایوًٹ

 

عوذٍ کبسکشدگی کی ثذولت قبئذاعظن ٹشافی فشعٹ الیوى ٹوسًبهٌٹ هیں تشقی پبًے والے 

 عٌچشیبں اعکوس کیں۔  7ًوجواى ثلے ثبص  ًے هغلغل 

 



هلتبى علطبًض اوس کشکٹ کے هذاحوں کو لیگ هیں ریؾبى اؽشف کی جبسحبًہ ثلے ثبصی کب 

 اًتظبس ہے۔

 

 ر علی، پشاور زلمی )سپلیمىٹری(:حید

 

هیں پبکغتبى کے ًبئت کپتبى اوس اوپٌش حیذس علی کو  7171وسلڈکپ  99آئی عی عی اًڈس 

ویغٹ اًڈیض کے عبثق کشکٹش اوس هوجودٍ کوٌٹیٹش ایي ثؾپ  ًے "دوعشے ثبثشاعظن" کب 

، قوهی 99ڈس عبلہ ثلے ثبص هتعذد ثبس قوهی اً 99لقت دیب۔ ساولپٌڈی عے تعلق سکھٌے والے 

 ایوشجٌگ ٹیوض اوس ًبسدسى کشکٹ ٹین کے لیے ثہتشیي ثلے ثبصی کب هظبہشٍ کشچکے ہیں۔

 

سًضثٌبًے والے حیذس علی  ًے ایوًٹ کے فبئٌل  645قبئذاعظن ٹشافی کے حبلیہ عیضى هیں 

سًض کی ؽبًذاس اًٌگض کھیلی تھی۔ پؾبوس صلوی کی  954هیں عٌٹشل پٌجبة کے خالف 

والے حیذس علی، کبهشاى اکول اوس ٹبم ثٌٹي کے ہوشاٍ ٹین کو جبسحبًہ آغبص ًوبئٌذگی کشًے 

 فشاہن کشًے کی صالحیت سکھتے ہیں۔

 

 آرش علی خان، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز )ایمرجىگ(:

 

 99هیں تیغشی پوصیؾي حبصل کشًے والی قوهی اًڈس  7171وسلڈکپ  99آئی عی عی اًڈس 

ب تعلق کشاچی عے ہے۔ ایچ ثی ایل پی ایظ ایل ٹین کے اعکواڈ هیں ؽبهل آسػ علی خبى ک

فبئیو هیں کوئٹہ گلیڈی ایٹشص کے اعکواڈ هیں ؽبهل آسػ علی خبى کی یہ لیگ هیں پہلی 

 اًٹشی ہے۔ 

 

 6کے  7199-71ایک سوصٍ کشکٹ ٹوسًبهٹ  99اًیظ عبلہ ًوجواى اعپٌش قوهی اًڈس 

اس پبئے تھے۔ آسػ علی وکٹیں حبصل کشکے ایوًٹ کے ثہتشیي ثبؤلش قش 95هیچوں هیں 

 خبى ًئی گیٌذ عے ثبؤلٌگ کشًے کی صالحیت ثھی سکھتے ہیں۔ 

 

دفبعی چیوپئي کوئٹہ گلیڈی ایٹشص، لیگ کے پبًچویں ایڈیؾي هیں آسػ علی خبى کی اعپي 

ثبؤلٌگ کب ثھشپوس فبئذٍ اٹھبًے کی کوؽؼ کشے گی۔ عشفشاص احوذ کی قیبدت هیں ایوًٹ 

 کیشئیش هیں اہن تجشثہ حبثت ہوگی۔هیں ؽشکت ًوجواى اعپٌش کے 

 

ثیظ فشوسی عے ثبئیظ هبسچ تک کشاچی، الہوس، ساولپٌڈی  7171ایچ ثی ایل پی ایظ ایل 

اوس هلتبى هیں کھیلی جبئے گی۔ایوًٹ کب پہال هیچ دفبعی چیوپئي کوئٹہ گلیڈی ایٹشص اوس 

 کھیال جبئے گب۔اعالم آثبد یوًبئیٹڈ کے دسهیبى کشاچی هیں ججکہ فبئٌل الہوس هیں 

 

پشدعتیبة ہے ججکہ ؽبئقیي  www.yayvo.comلیگ کے لیے ٹکٹوں کی آى الئي  ثکٌگ 

 کشکٹ ٹی عی ایظ کے ایکغپشیظ عٌٹشص عے ثھی  ٹکٹ خشیذعکتے ہیں۔
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