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 ثبثز اعظن ٹین کی قیبدت  اہن ستوى وهی کزکٹ ٹین کی ثیٹٌگ الئي اپ کےق

  کزیں گے

  ،پز هشتول  ادوذ شہشاد، کبهزاى اکول، سلوبى ثٹ اور عوز اکولاظہز علی

 هضجوط ثیٹٌگ الئي اپ

  وقبص هقصود، ًسین شبٍفہین اشزف، ادسبى عبدل، ثبؤلزس کی فہزست هیں 

 کے ًبم شبهلاور ثالل آصف 
 

 ء: 2112ستمبر  12 ،کراچی

 

هیں سٌٹزل  0202-02ڈوهیسٹک سیشى قوهی کزکٹ ٹین کے اسٹبر ثلے ثبس ثبثز اعظن 

 پٌجبة کی قیبدت کزیں گے۔

 

 ثبثز اعظنتیٌوں فبرهیٹ هیں قوهی کزکٹ ٹین هیں ریڑھ کی ہڈی کی دیثیت رکھٌے والے 

پبکستبى کی جبًت   اعظن ثہتزیي کبرکزدگی کب هظبہزٍ کیب۔ ثبثز هیں 0202ًےورلڈکپ 

اپٌے ًبم ست سے سیبدٍ رًش ثٌبًے والے ثیٹسویي کب اعشاس ثھی ورلڈکپ هیں  ایکسے

 کزچکے ہیں۔

 

اًہوں ًے رًش ثٌبئے تھے۔  747کی اوسظ سے  67.71هیں ثبثز اعظن ًے  0202ورلڈکپ 

 ًصف سٌچزیبں اسکور کیں۔ 3سٌچزی اور  0ایوًٹ هیں 

 

رًش اسکور کزچکے  5925سبلہ اًٹزًیشٌل کزکٹ کیزیئز هیں اة تک  7ثبثزاعظن اپٌے 

 ہیں۔ 

 

فزسٹ  53اة تک  کی ثبثزاعظنٹیسٹ هیچوں هیں پبکستبى کی ًوبئٌذگی کزًے والے  00

 ۔رہی ہے 34ثٌبًے کی اوسظ یں رًش هکالص هیچش 

 



سٌٹزل پٌجبة کی قیبدت کزًے والے ثبثزاعظن کے پبص ڈوهیسٹک اور اًٹزًیشٌل کزکٹ کب 

اظہز علی، کبهزاى اکول، سلوبى ثٹ، عوز ثبس هوجود ہیں۔ ثلے وسیع تجزثہ رکھٌے والے 

جیسے ثلے ثبس قبئذاعظن ٹزافی هیں عثوبى صالح الذیي اور سعذ ًسین  ادوذ شہشاد، اکول،

 ًوبئٌذگی کزیں گے۔سٌٹزل پٌجبة کی 

 

 35 کیزئیز هیںسبلہ ڈوهیسٹک کزکٹ  02ٹیسٹ هیچ کھیلٌے والے اظہز علی اپٌے  43 

 رًش ثٌبچکے ہیں۔ 00510سٌچزیوں کی هذد سے

 

گذشتہ چٌذ سبلوں سے ڈوهیسٹک کزکٹ هیں ثہتزیي کبرکزدگی کب هظبہزٍ کزًے والے وکٹ 

بة کزکٹ ٹین کب دصہ ہیں۔ کبهزاى اکول کب شوبر ثھی سٌٹزل پٌجکیپز ثیٹسویي کبهزاى  اکول 

 0222ثلے ثبسوں هیں ہوتب ہے جٌہوں ًے پبکستبى کے  ایک ڈوهیسٹک سیشى هیں  2اى 

ڈوهیسٹک سیشى هیں سزاًجبم دیب  0209-04اًہوں ًے یہ کبرًبهہ سے سائذ رًش ثٌبئے ہیں۔ 

رًش اسکور کیے  0235کی اوسظ سے  79.61اص سیشى هیں وکٹ کیپز ثیٹسویي ًے تھب۔ 

 تھے۔

 

قوهی ٹیسٹ کزکٹز ادوذ شہشاد کو سٌٹزل پٌجبة کزکٹ ٹین کب ًبئت کپتبى هقزرکیب گیب ہے۔ 

فزسٹ کالص  40اة تک ڈوهیسٹک کزکٹ هیں تسلسل سے کبرکزدگی دکھبًے والے اوپٌز 

کی اوپٌٌگ  هوکٌہ طور پز ادوذ شہشاد اور سلوبى ثٹرًش ثٌبچکے ہیں۔  5270هیچش هیں 

 00ڈوهیسٹک کزکٹ هیں جوڑی سٌٹزل پٌجبة کی جبًت سے هیذاى هیں اتزے گی۔ 

رًش  1202فزسٹ کالص هیچش هیں  000اة تک سٌچزیبں اسکور کزًے والے سلوبى ثٹ 

 ثٌبچکے ہیں۔

 

صود ادسبى عبدل اور وقبص هق ثبؤلزس هوجود ہیں۔ ي ثہتزیسٌٹزل پٌجبة کے اسکواڈ هیں 

ادسبى ثبؤلٌگ کزے گی۔ کی تجزثہ کبر جوڑی ًوجواى فبسٹ ثبؤلز ًسین شبٍ کے ہوزاٍ 

وکٹیں دبصل کزچکے ہیں ججکہ وقبص  001فزسٹ کالص هیچش هیں  57عبدل اة تک 

 وکٹیں دبصل کزچکے ہیں۔ 032فزسٹ کالص هیچش هیں  54هقصود 

 

کے  پبص قوهی کزکٹ ٹین هیں سٌٹزل پٌجبة کی ًوبئٌذگی کزًے والے آلزاؤًڈر فہین اشزف 

ٹیسٹ هیچش کھیلٌے والے فہین  7پبکستبى کی جبًت سے واپسی کب یہ ثہتزیي  هوقع ہوگب۔

رًش ثٌبًے کے سبتھ سبتھ  0741هیں فزسٹ کالص هیچش  72اشزف ڈوهیسٹک کزکٹ هیں 

 وکٹیں ثھی دبصل کزچکےہیں۔ 004

 

ًے والے ثالل آصف ًوجواى وکٹیں دبصل کز 9آسٹزیلیب کے خالف ڈیجیوٹیسٹ هیچ هیں 

  و سٌجھبلیں گے۔کسٌٹزل پٌجبة کزکٹ ٹین کے اسپي ڈیپبرٹوٌٹ اسپٌز ظفز گوہز کے ہوزاٍ 

 



 :بابراعظم، کپتان سنٹرل پنجاب

 

هشتول اسکواڈ کی قیبدت کے اپ پز  الئي اپٌی ثیٹٌگ  ثبثز اعظنپٌجبة کے کپتبى  ٌٹزلس

 ۔لیے پزعشم ہیں

 

ثڑے ًبهوں پز اًہوں ًے کہب کہ ایوًٹ کے آغبس کے هٌتظز ہیں۔اعظن کب کہٌب ہے کہ وٍ ثبثز

کپتبى ًے هشتول سٌٹزل پٌجبة کزکٹ ٹین  کی قیبدت کزًب اى کے لیے اعشاس کی ثبت ہے۔

سلوبى ثٹ، عوز اکول، اظہز اًہوں ًے  کہبکہ واضخ کیب کہ ہے  ہوبری ثیٹٌگ هضجوط ہے۔

ثبسوں کی  ثہتزیي ثلے 1سے  4 هیںٹین  علی، کبهزاى اکول اور ادوذ شہشاد سویت 

 ۔کبرکزدگی کب ثبعث ثٌے گی هوجودگی دوصلہ افشا 

 

کپتبى ًے کہب کہ ہوبری طزف سے ادسبى عبدل ثبؤلٌگ کب آغبس کزیں سٌٹزل پٌجبة کے 

اًہوں ًے کہب کہ ثالل فہین اشزف ایوًٹ هیں ہوبرے لیے قبثل قذر سزهبیہ  ہوں گے۔گے۔ 

 تجزثہ کبر اسپي ثبؤلز ثھی هوجود ہے۔کی صورت هیں ہوبرےپبص آصف 

  

کے لیے هتواسی ٹیووں کے اًتخبة سے  0202-02ثبثزاعظن پزاهیذ ہیں کہ قبئذاعظن ٹزافی 

 ۔دیکھٌے کو هلیں گےثہتزیي هقبثلے  ایوًٹ هیں

 

 سنٹرل پنجاب سیکنڈ الیون:

 

قبئذاعظن ٹزافی سیکٌڈ الیوى ٹورًبهٌٹ ثبئیں ہبتھ سے  ثلے  ثبسی کزًے  والے علی وقبص 

 17ًے سزگودھب سے  تعلق رکھٌے والے ثلے ثبس هیں سٌٹزل پٌجبة کی قیبدت کزیں گے۔ 

 رًش ثٌبرکھے ہیں۔ 7740کی اوسظ سے  35.48فزسٹ کالص هیچش هیں 

 

فبسٹ ثبؤلز اعشاس چیوہ سٌٹزل پٌجبة کی سیکٌڈ الیوى کزکٹ ٹین هیں ثطور هیٌٹور کھیلیں 

پبکستبى  وٍ وکٹیں دبصل کیں ہیں۔  559فزسٹ کالص هیچش هیں  037اعشاس چیوہ ًے گے۔ 

اے سی سی  اعشاس چیوہ ًے ثھی شزکت کزچکے ہیں۔ٹیسٹ هیچش هیں  4کی جبًت سے 

اوور کزکے آخزی  یبدگبر ثٌگلہ دیش کے خالفئٌل هیچ هیں کے فب 0200ایشیب کپ 

ٹی ٹوًٹی هیچش   5ایک روسٍ اور  07ثبؤلز ًے سبلہ فبسٹ  72۔پبکستبى کو فتخ دلوائی تھی

 ی۔هیں پبکستبى کی ًوبئٌذگی ک

 

هیں پبکستبى کی کزکٹ ورلڈکپ  02هٌعقذٍ آئی سی سی اًڈر گذشتہ سبل ًیوسی لیٌڈ هیں 

ثھی سیکٌڈ الیوى ٹین کی ًوبئٌذگی کزیں علی سریبة  ثلے ثبسًوبئٌذگی کزًے والے ًوجواى 

 قبئذاعظن ٹزافی هیں سٌٹزل پٌجبة کی سیکٌڈ الیوى هیں شبهل ہیں۔ثھی عجذہللا شفیق گے۔ 

 



رًبهٌٹ هیں سٌٹزل پٌجبة کی ًوبئٌذگی کزیں ثھی سیکٌڈ الیوى ٹولیگ اسپٌز سلیوبى شفقت 

 گے۔ 

 

 07سیکٌڈ الیوى کزکٹ ٹورًبهٌٹ هیں سٌٹزل پٌجبة اور سذرى پٌجبة کے درهیبى هقبثلہ 

 هیں ہوگب۔  ستوجز کو اقجبل اسٹیڈین فیصل آثبد
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