
 

 کا کھیل مکمل روز  دوسرے ابتدائی راؤنڈ میںقائداعظم ٹرافی کے
  

 طذرى پٌجبة کے اوپٌز طویع اطلن کی شبًذار ڈثل طٌچزی 

  رًش  299 ًبقبثل شکظتعبثذ علی کے کی جبًت طےطٌذھ 

  ثٌبئےرًش 776 ًےکپتبى دمحم رضواى ے کخیجزپختواًخوا 
 

 ء: 9112 تمبرس 15الہور، 

 

دوطزے روس قذافی اطٹیڈین الہور هیں جبری هیچ هیں طذرى  کےاعظن ٹزافی قبئذ

طویع توطے کیب کھالڑی آؤٹ  9 رًش  297آغبس دوثبرٍ کب  شپٌجبة ًے اپٌی اًٌگ

کی ًبقبثل شکظت رًش  292گیٌذوں پز  974 ًے اوپٌز۔جبری رہیاطلن کی هشاحوت 

قذافی  اطلنطویع چھکب شبهل تھب۔ 7چوکے اور  29هیں  شاى کی اًٌگ۔ کھیلی شاًٌگ

کیزی کزًے والے ثیٹ  کھیلے جبًیوالے فزطٹ کالص کزکٹ هیچ هیں  اطٹیڈین هیں

 69عبهز یبهیي اور  772عذًبى اکول  دوطزی جبًت۔ہیں ثي گئےویں کھالڑی 72

رًش  ثٌب کز آؤٹ ہوگئی۔  967۔ طذرى پٌجبة کی پوری ٹین رًش ثٌب کز آؤٹ ہوئے

کھالڑیوں کو  9رًش کے عوض  82ًے طٌٹزل پٌجبة کی جبًت طے وقبص هقصود 

کھالڑی کو آؤٹ  7فز گوہز ًے اور ظ 2ًے ثالل آصف، 2حظي علی ًے آؤٹ کیب۔ 

رًش ثٌبئے تھے کہ کن  روشٌی  77اوورس هیں  9هیں طٌٹزل پٌجبة ًے کیب۔ جواة 

قذافی اطٹیڈین الہور هیں روشٌی ثہتز ہوًے پز طٌٹزل کے ثبعث هیچ روک دیب گیب۔ 

اوپٌزس احوذ شہشاد اور اظہز علی ًے اًٌگش کب دوثبرٍ کیب اور دى کے پٌجبة کے 

رًش تک پہٌچبدیب۔هیچ کے تیظزے روس احوذ  97اختتبم تک ٹین کب هجووعی اطکور 

 رًش طے اًٌگش کب دوثبرٍ آغبس کزیں گے۔ 24اور اظہز علی  22شہشاد 

 

 2 طٌذھ ًے هیچ کے دوطزے روس  جبرییو ثی ایل اطپورٹض کوپلیکض کزاچی هیں 

 عبثذ علیتو  کب دوثبرٍ آغبس کیب  شاًٌگ طے رًش 227 وکٹوں کے ًقصبى پز

هیچ کے دوطزے روس  ۔ اًہوں ًےکی ثبؤلٌگ کے طبهٌے ڈٹ گئےثلوچظتبى 

 26هیںاًٌگشرًش کے طبتھ ًبٹ آؤٹ رہے ۔ اى کی  299کب اضبفہ کیب اور رًش 729

کھالڑیوں  5رًش   972ًے هیشثبى ٹین کے کپتبى طزفزاس احوذ چوکے شبهل تھے۔ 



ججکہ  2ًے  یبطز شبٍثلوچظتبى کی جبًت طے   ڈکلیئز کزدی۔ شکے ًقصبى پز  اًٌگ

جواة هیں ثلوچظتبى کو آؤٹ کیب۔ کھالڑی  7،7عوزاى فزحت اور خزم شہشاد ًے 

 کے اختتبم تک  ۔ دى کب آغبس کیب شًے اًٌگ عظین گھوياور  اهبم الحقکی جبًت طے 

اهبم هیچ کے تیظزے روس رًش ثٌبئے ۔ 76ثغیز کوئی وکٹ گٌوائے ًے هہوبى ٹین 

 آغبس کزیں گے۔دوثبرٍ کب  شرًش طے اًٌگ 6اور عظین گھوي  9الحق 

 

ایجٹ آثبد کزکٹ اطٹیڈین هیں  ًبردرى اور خیجزپختواًخوا کزکٹ ٹیووں کے درهیبى

رًش  782ثلے ثبسوں ًے هشیذ کے خیجزپختواًخواجبری هیچ کےدوطزے روس 

 کھالڑی آؤٹ  9اص کے رًش پز اًٌگ ڈکلیئز کزدی اور  526ًے ۔ هیشثبى ٹین جوڑے

رًش  776چھکوں کی هذد طے  2چوکوں اور  22تھے۔کپتبى دمحم رضواى ًے ہوئے

رًش ثٌبئے۔ًبردرى کزکٹ ٹین کی جبًت  72کی شبًذار اًٌگش کھیلی۔ عبدل اهیي ًے 

کھالڑیوں کو آؤٹ کیب۔ صذف حظیي، هوطٰی خبى، عوبد وطین  9طے شبداة خبى ًے 

جواة هیں ًبردرى کزکٹ ۔ پویلیي کی راٍ دکھبئیکھالڑی کو  7، 7اور دمحم ًواس ًے 

هیچ کے  تیظزے ۔رًش ثٌبئے  749کے ًقصبى پز  وکٹ 7ًے دى کے اختتبم تک ٹین 

کی خیجزپختواًخوا طے  رًش  24اور  56ثبلتزتیت  عوز اهیياور  حیذر علیروس 

 آغبس کزیں گے۔ دوثبرٍ کب شطے اًٌگجبًت 

 

 774هقزرٍ هیچ کی پہلی اًٌگ هیں ٹیویں طذرى پٌجبة اور خیجزپختواًخوا کی 

ٹض حبصل کزًے هیں کبهیبة رہی اضبفی پوائٌ 5,5رًش ثٌبًے پز  944اوورس هیں 

اوورس هیں  774هقزرٍ  طٌذھ ًے پوائٌٹض دئیے گئے۔ 2ججکہ طٌذھ کی ٹین کو   ہیں

هیں قبئذاعظن  2479-24ڈوهیظٹک طیشى پی طی ثی ًے ۔ ثٌبئے تھےرًش  247

 یب ہے۔ًیب پوائٌٹض طظٹن هتعبرف کزوا ٹزافی کے لیے 
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