
 

 بلوچستان، ایک ابھرتی ہوئی طاقت
  

  اور دمحم اصغز پز هؼتول هقبهی  خبى  ػہجبسہللا خبى، تیوور خبى، ثظن

  کھالڑی

  کھیلے گیثگٹی اطٹیڈین هیں هیچش  4ثلوچظتبى کزکٹ ٹین اپٌے 
 

 ء: 3122ستمبر  23الہور، 

 

طٌذھ کے هیں ثلوچظتبى کزکٹ ٹین اپٌب اثتذائی هیچ  0202-02ڈوهیظٹک کزکٹ طیشى   

طتوجز کو یو ثی  ایل اطپورٹض کوپلیکض هیں کھیال جبئے  04روسٍ هیچ 4خالف کھیلے گی۔

 گب۔

 

هڈل آرڈر ٹیظٹ کزکٹز حبرث طہیل قبئذاعظن ٹزافی هیں ثلوچظتبى کی قیبدت کزیں گے۔ 

حبرث طے سائذ ہے۔ 50.14رًش  ثٌبًے کی اوطط کزکٹ هیں فزطٹ کالص  کی ثیٹظویي

طٌچزیبں اطکور  0ٹیظٹ هیچش هیں  5لیٌڈ اور آطٹزیلیب کے خالف  طبل ًیوسیطہیل گذػتہ 

  کزچکے ہیں۔

 

 ثلوچظتبى کزکٹ ٹین کب حصہ ہیں۔ ثھی اهبم الحققوهی ٹیظٹ کزکٹز 

 

قبئذاعظن ٹزافی کے آئٌذٍ ثظن ہللا خبى  وکٹ کیپز ثلے ثبسکوئٹہ طے تعلق رکھٌے والے 

کی ڈرافٹٌگ کے  ایچ ثی ایل پی ایض ایل طیشى هیں ثہتزیي کبرکزدگی کب هظبہزٍ کزکے 

ایچ ثی ایل پی ایض ایل کے  طبلہ کزکٹز  02لیے  اپٌی جگہ ثٌبًے کی کوػغ کزیں گے۔ 

فزطٹ الیوى هیں ػبهل دیگز کوئٹہ گالڈیئٹزس کی ًوبئٌذگی کزچکےہیں۔ اثتذائی ایڈیؼي هیں 

ثبئیں ہبتھ طے ثلے ثبسی کزًے   خبى ،هقبهی کھالڑیوں هیں دائیں ہبتھ کے ثلے ثبس تیوور 

 ػبهل ہیں۔کے ًبم اور اطپٌز دمحم اصغز والے ػہجبس خبى 

 

رس ثلوچظتبى کزکٹ ٹین کی ًوبئٌذگی کزیں ثطور آلزاؤًڈاور عوبد ثٹ حظیي طلعت طبلہ  00

 گے۔



 

آئٌذٍ طیشى هیں ثلوچظتبى کزکٹ ٹین کی ًوبئٌذگی ڈوهیظٹک کزکٹ کے ًبهور ثبؤلز تبج ولی 

اطکواڈ هیں ثطور طیٌئز کھالڑی   کیطبلہ عوز گل  55اطکواڈ هیں ػبهل کزیں گے۔ 

 ۔کزے گیکی رہٌوبئی  سجوًیئزهوجودگی 

 

کے اطپي کزکٹ ٹین قوهی ٹیظٹ کزکٹ ٹین کے تجزثہ کبر ثبؤلز یبطز ػبٍ ثلوچظتبى 

 ڈیپبرٹوٌٹ کی کوبى طٌجھبلیں گے۔

 

یئے کی ڈوهیظٹک کزکٹ هیں ػوولیت کے طبتھ  طبتھ اًهقبهی کھالڑیوں کی طویل دور

طبل ثعذ فزطٹ کالص هیچش کب اًعقبد خطے هیں کھیل کے فزوغ کب طجت  00ثلوچظتبى هیں 

 ثٌے گب۔

 

هیشثبًی کزے گی۔ ایوًٹ کے دوطزے راؤًڈ هیں ثلوچظتبى کزکٹ ٹین طذرى پٌجبة کی 

 کزے گی۔ن هیں یثگٹی کزکٹ اطٹیڈ کی هیشثبًی هیچش 4ثلوچظتبى کزکٹ ٹین ایوًٹ کے 

بى کزکٹ پبکظتفیصذ ًوبئٌذگی هقبهی کھالڑیوں کو دی گئی ہے۔ 44رکٌی اطکواڈ هیں 50

هیں ثلوچظتبى کزکٹ ٹین هیں هقبهی کھالڑیوں کی ًوبئٌذگی کی  ثورڈ آئٌذٍ ڈوهیظٹک طیشى

 کب عشم رکھتب ہے۔ػزح  ثڑھبًے 
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کی  کب کہٌب ہے کہ وٍ آئٌذٍ ڈوهیظٹک طیشى هیں ثلوچظتبى کزکٹ ٹین حبرث  طہیل کپتبى 

هقبثلے دیکھٌے کو هلیں اًہیں اهیذ ہے کہ ایوًٹ هیں ثہتزیي کپتبًی کے لیے پزجوع ہیں۔ 

 گے۔

 

ػزکت ایوًٹ  کالص کزکٹ ٹورًبهٌٹ هیں قوهی کزکٹزس کی فزطٹحبرث طہیل ًے کہب کہ  

ثبؤلٌگ هیں ہوبرے پبص ں ًے کہبکہ ہوبری ٹین هتواسی ہے۔ اًہو کو چبر چبًذ لگبئے گی۔

تجزثہ کبر کھالڑی عوزاى فزحت کی صورت هیں تبج ولی اور عوز گل ججکہ ثیٹٌگ هیں 

 هوجود ہیں۔ 

 

ثہتزیي آلزاؤًڈرس  0حظیي طلعت کی صورت هیں عوبد ثٹ اور حبرث طہیل ًے کہب کہ 

 کے اًتخبة پز اطویٌبى کب اظہبر کزتب ہوں۔اطکواڈ  ثطور کپتبى هیں ہوبرے پبص هوجود ہیں۔

 

  طیٌئز کھالڑیوں کی هوجودگیٹین هیں هوجود کب کہٌب ہے کہ ثلوچظتبى کزکٹ ٹین کے کپتبى 

 کے لیے هذدگبر ثبثت ہوگی۔ هقبهی کھالڑیوں 
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آلزاؤًڈر اة آلزاؤًڈر اکجز رحٰوي کزیں گے۔ تبى کزکٹ ٹین کی طیکٌڈ الیوى کی قیبدت ثلوچظ

 فزطٹ کالص هیچش کھیل چکے ہیں۔  25تک 

 

ایڈیؼٌش کے تیظزے ثہتزیي ثلے ثبس  4ٹورًبهٌٹ کے گذػتہ کزکٹ  06اًڈر روسٍ  5

ًوجواى اطبهہ رساق طیکٌڈ الیوى ٹورًبهٌٹ هیں ثلوچظتبى کزکٹ ٹین کی ًوبئٌذگی کزیں 

 اطکواڈ هیں ػبهل ہیں۔کزکٹز اختز ػبٍ ثھی  02قوهی اًڈر گے۔ 

 

فزائض اًجبم ایچ ثی ایل پی ایض ایل هیں الہور قلٌذرس کی جبًت طے وکٹ کیپٌگ کے 

 گلزیش صذف ٹین کی ًوبئٌذگی کزیں گے۔دیٌے والے 

 

ثلے ثبس فہذ خبى کب وطیع تجزثہ هقبهی کھالڑیوں کے لے طبلہ اطپٌز جالت خبى اور  55

 طودهٌذ ثبثت ہوگب۔

 

 طتوجز کو 04کے درهیبى هقبثلہ   طٌذھاورثلوچظتبى طیکٌڈ الیوى کزکٹ ٹورًبهٌٹ هیں 

 هیں ہوگب۔کزاچی ًیؼٌل ثٌک اطٹیڈین 
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