
 

 کا کھیل مکمل روز تیسرے  ابتدائی راؤنڈ میںقائداعظم ٹرافی کے
  

 ًبردرى کزکٹ ٹین فبلوآى کب شکبر 

 ثلوچظتبى کی جبًت طے اهبم الحق کی طٌچزی 

  عوز اکول،  اظہز عل اوراحوذ شہشادکی ًصف کے طٌٹزل پٌجبة
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ایجٹ آثبد کزکٹ اطٹیڈین هیں جبری هیچ کے تیظزےروس خیجزپختواًخواکے خالف 

 505وکٹوں کے ًقصبى پز  2فبلو آى کب شکبر ہوًے کے ثعذ ًبردرى کزکٹ ٹین ًے 

کزیش پز هوجود تھے۔  روحیل ًذیزاور  عوز اهیيرًش ثٌبلیے۔جت کھیل ختن ہوا تو 

رًش درکبر  559لیے هشیذ  ًبردرى کزکٹ ٹین کو اًٌگش کی شکظت طے ثچٌے کے

آؤٹ   آفبق رحینہیں۔دوطزی اًٌگش هیں ًبردرى کزکٹ ٹین کےحیذر علی اور 

 526لوٹ چکے  ہیں۔اص طے قجل خیجزپختواًخوا کی  جبًت طے  واپض ہوکزپویلیي

رًش ثٌب کز آؤٹ ہوگئی تھی۔فزطٹ  262رًش کے جواة هیں ًبردرى کزکٹ ٹین 

رًش ثھی  99کزکٹز حیذر علی کے  59اًڈر کالص  کزکٹ هیں ڈیجیو کزًے والے 

ًبردرى کزکٹ ٹین کو فبلو آى طے ًہ ثچبطکے۔ خیجزپختواًخو ا کی جبًت طے 

کھالڑیوں کو پویلیي کی راٍ دکھب  3اور جٌیذ خبى  4سوہیت خبى اة تک هیچ هیں 

 چکےہیں۔

 

هیچ کے تیظزے طٌذھ اور ثلوچظتبى کے درهیبى قبئذاعظن ٹزافی کے پہلے راؤًڈ 

رًش  473ًے طٌذھ کی پہلی اًٌگ کے اطکور ثلوچظتبى کھیل ختن ہوًے تک وس ر

اهبم الحق کھالڑی آؤٹ ہوچکے ہیں۔  3رًش ثٌبئے اور اص کے  595کے جواة هیں 

 53ًے اهبم ا لحق رًش ثٌب کز کزیش پز هوجود ہیں۔  56عوزاى فزحت اور  555

اور  53حظیي طلعت ، 25عظین گھوي طٌچزی اطکور کی۔چوکوں کی هذد طے 

طٌذھ کی جبًت طے اطپٌز رًش ثٌب کز آؤٹ ہوچکے ہیں۔  24کپتبى حبرث طہیل 

اوورس هیں  33اًہوں ًے کبشف ثھٹی ًے دى ثھز ًپی تلی ثبؤلٌگ کب هظبہزٍ کیب۔ 



اة ثھی پہلی اًٌگش ثلوچظتبى کی ٹین کھالڑیو ں کو آؤٹ کیب۔ 2رًش کے عوض  65

 رًش پیچھے ہے۔ 282هیں طٌذھ طے 

 

 

هیں جبری هیچ هیں طذرى ے روس قذافی اطٹیڈین الہورتیظزکے اعظن ٹزافی قبئذ

قصبى پز وکٹوں کے ً 5رًش کے تعبقت هیں طٌٹزل پٌجبة کی ٹین  467پٌجبة کے 

رًش کی اًٌگش کھیلی۔ اى  89گیٌذوں پز  558عوز اکول ًے رًش ثٌبچکی ہے۔  348

طٌٹزل پٌجبة کے اوپٌزس اظہز چھکے شبهل تھے۔  2چوکے اور  50کی اًٌگش هیں 

رًش کی  530دوًوں کے درهیبى رًش ثٌبئے۔  63ججکہ احوذ شہشاد ًے  73علی ًے 

رًش ثٌب کز 30اور فہین اشزف 45دمحم طعذ کھیل کے اختتبم پز شزاکت قبئن ہوئی۔ 

اور عبهز یبهیي  3طذرى پٌجبة کی جبًت طے راحت علی ًے کزیش پز هوجود ہیں۔ 

 کو آؤٹ کیب۔کھالڑیوں  2ًے  
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