
 

  0291-02یقائداعظم ٹراف یعل دریسالہ اوپنر ح 91ناردرن کے 

 چمکتا ستارہ کیکا  ا
 

 ںیفہرست م یبلے بازوں ک نیبہتر 5کے اختتام پر اپنا نام  ونٹیا •

 یعل دریح نیٹسمیچاہتا ہوں، نوجوان ب کھناید

موجود ہے، کپتان  تیصالح یبننے ک نیٹسمیب نیبہتر ںیم یعل دریح •

 نیعمر ام میناردرن کرکٹ ٹ

 ا،ینے متاثر ک ٹنگیب یک یعل دریمجھے ح یکھالڑ فیبطور حر •

 عمران فرحت میکپتان بلوچستان کرکٹ ٹ
 

 ء: 0291اکتوبر  6 الہور،

 

 یجار اںیرعنائ یک یکرکٹ ٹورنامنٹ قائداعظم ٹراف ئریمیکے پر پاکستان

کے ساتھ شروع ہونے  وںیلیچند مگر اہم تبد ںیکرکٹ اسٹرکچر م سٹکی۔ڈومںیہ

دکھانے کا موقع مل رہا ہے۔  تیقابل یکو اپن وںینوجوان کھالڑ ںیم ونٹیوالے ا

اسپنر ظفر گوہر،  ںیم یقائداعظم ٹراف یڑھیس یجگہ بنانے ک ںیم  میکرکٹ ٹ یقوم

 ینوجوان کھالڑ یکئ تیسم وسفیبن  ریاوپنر عم ر،ینذ لیروح نیٹسمیب پریوکٹ ک

نام ناردرن  کیا ںی۔ اس فہرست مںیکا مظاہرہ کررہے ہ یکارکردگ نیمسلسل بہتر

 ہے۔  یکا بھ یعل دریسالہ اوپنر ح 91کے  میکرکٹ ٹ

 

 وںیتجربہ کار کھالڑ تیسم یشاہ، محمد اصغر اور تاج ول اسری ںیراؤنڈ م چوتھے

رنے اسکور ک یباؤلنگ الئن اپ کے خالف شاندار سنچر یپر مشتمل بلوچستان ک

رنز  ادہیسب سے ز ںیم ونٹیجانب سے اب تک ا یک میٹ یاپن یعل دریوالے ح

 یعل دریوالے ح انےرنز بن 921 ںیاننگز م 6۔ ںیہ یاسکور کرنے والے کھالڑ

کا شکار ہوگئے تھے۔  زینروس نائنٹ ںیم چیم ویبیاپنے ڈ ںیفرسٹ کالس کرکٹ م

رنز بنا کر آؤٹ  11کے خالف  برپختونخوایخ ںیکے پہلے راؤنڈ م یقائداعظم ٹراف

 941اور  ایکا مظاہرہ ک لیہونے والے اوپنر نے بلوچستان کے خالف بہتر کھ

 ےیچھکوں پر مشتمل اننگز کے ل 2اور  وکوںچ 29رنز بنائے۔ 999پر  ندوںیگ



 پر گزارے۔  زیمنٹ کر 205نے  یعل دریح

 

 یاپن ںیکا کہنا ہےکہ وہ فرسٹ کالس کرکٹ م یعل دریموقع پر نوجوان اوپنر ح اس

 ںیم چیم ویبی۔ انہوں نے کہا کہ ڈںیاسکور کرنے پر بے حد خوش ہ یسنچر یپہل

 یمسلسل حوصلہ افزائ یاسکور نہ کرنے کا دکھ تھا تاہم کوچ اور کپتان  ک یسنچر

اسکور کرنے کا موقع  یسنچر فخال یبلوچستان ک ںیبدولت چوتھے راؤنڈ م یک

 مال۔

 

 یہداہت ک یک لنےیکھ لیکھ ینے مجھے قدرت جمنٹیمن میکا کہنا ہے کہ ٹ یعل دریح

۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہر ںیبہت سپورٹ کرتے ہ یموجود تمام کھالڑ ںیم میہے۔ ٹ

کے اختتام  ونٹی۔ خواہش ہے کہ اںیرنز کے انبار لگانے کے خواہشمند ہ ںیم چیم

 شامل ہو۔ ںیفہرست م یبلے بازوں ک نیبہتر 5کے  یپر ان کا نام قائداعظم ٹراف

 

 نیکے کپتان عمر ام میپر ناردرن کرکٹ ٹ یموجودگ ینوجوان اوپنر ک تیباصالح

کا شکار ہونے کے  زینروس نائنٹ ںیم چی۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے مںیمطمئن ہ یبھ

۔ جس کے بعد کوچ کے ںیک اںیکچھ غلط ںیم چوںیم 2نے گذشتہ  یعل دریبعد ح

 یکر کے اس پر قابو پانے ک یدہنشان یک وںیاور خام ایحوصلہ د ںیانہ ساتھ مل کر

 ۔یک تیہدا

 

ہے۔ بطور اوپنر انہوں نے  یورائٹ یکے پاس شاٹس ک یعل درینے کہا کہ ح انہوں

طور پر  ینیقیوہ  ایاننگز کا پراعتماد آغاز ک ںیبلوچستان کے خالف جس انداز م

 یبننے ک نیٹسمیب نیبہتر کیا ںیم یعل ردینے کہا کہ ح نیہے۔ عمر ام فیقابل تعر

 یقائداعظم ٹراف ےیالنے کے ل ارنکھ ںیم لیموجود ہے اور ان کے کھ تیصالح

 ہے۔ ونٹیا نیموزوں تر کیا

 

کے  توںیصالح ینوجوان بلے باز ک یکے کپتان عمران فرحت بھ میٹ فیحر ادھر

 یعل دریح ںیباز انہ۔ تجربہ کار کرکٹر کا کہنا ہے کہ بطور بلے ںیمعترف ہوگئے ہ

 نیبہتر کینہ صرف ا یعل دری۔ انہوں نے کہا کہ حایکا لطف آ کھنےیاننگز د یک

 ۔ ںیہ ثہاہم اثا کیبلکہ وہ پاکستان کرکٹ کا ا یکھالڑ

 

سے بہت متاثر ہوئے۔  ٹنگیب یک یعل دریح ںیم دانیفرحت نے کہا کہ وہ م عمران

مثبت انداز اپنائے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ  یسے ہ ندیگ یپہل یک چیاوپنر نے م

طور پر  یخصوص ےیکے ل یحوصلہ افزائ یک یکے بعد نوجوان کھالڑ یسنچر

 گئے۔  نےیمبارکباد د ںیانہ

 



ہمارے پاس  ںیم یموجودگ یک یشاہ اور تاج ول اسریفرحت نے کہا کہ  عمران

 ایکا مظاہرہ ک لیکھ نیجانب سے بہتر یک یعل دریمگر ح ںیباؤلرز موجود ہ نیبہتر

بطور بلے  یسنچر یکے نوجوان اوپنر ک می۔ انہوں نے کہا کہ ناردرن کرکٹ ٹایگ

 ہے۔ یرکھت یبہت معن ےیباز ان کے ل
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