
 

 کا اتحادنوجوان اور جارحانہ مزاج کھالڑیوں ، خیبرپختوانخوا
  

  پش هشتول بیٹٌگ الئي اپ افتخبس احوذ، دمحم سضواى اوس عبدل اهیي 

 پش هشتول ببؤلٌگ الئي اپ عوشاى خبى، عویي گل اوس دمحم الیبط 
 

 ء: 3122ستمبر  23الہور، 

 

هیں ا پٌے عفش  0209-02عیضى ًبسدسى کشکٹ ٹین کے خالف هیچ عے  ڈوهیغٹک کشکٹ 

کب آغبص کشًے والی خیبش پختواًخوا کی ٹین هیں عیٌئش اوس جوًیئش کھالڑیوں کب حغیي 

 اهتضاج ہے۔

 

کے عیوی فبئٌل هیچ هیں پبکغتبى کی قیبدت کشًے والے  0208اے عی عی ایوشجٌگ ٹیوض 

کی قیبدت کشیں وکٹ کیپش بیٹغویي دمحم سضواى ًئے ڈوهیغٹک عیضى هیں خیبشپختواًخوا 

 گے۔

 

پی عی بی  دمحم سضواى کی عذم هوجودگی هیں ٹین کی قیبدت صبحبضادٍ فشحبى کشیں گے۔

فشحبى کو کی قبئذاًہ صالحیتوں هیں ًکھبس الًے کے لیے صبحبضادٍ  ًے ًوجواى کشکٹش

 خیبشپختوًخوا کشکٹ ٹین کب ًبئب کپتبى هقشس کیب ہے۔

 

اپ هیں کلیذی کشداس ادا کشیں  کشکٹ ٹین کی بیٹٌگ الئيخیبشپختواًخواعبلہ افتخبس احوذ  09

 666 کی اوعظ عے 73.33 هیں هیچض 7بلے ببص ًے گزشتہ عیضى کے گے۔ دائیں ہبتھ کے 

کے دوعشے عب عے صیبدٍ سًض  0207-08افتخبس احوذ قبئذاعظن ٹشافی سًض بٌبئے تھے۔

اط عیضى هیں ئے تھے۔ سًض بٌب 736هیچض هیں  00اًہوں ًے بٌبًے والے بیٹغویي تھے۔ 

هیں اہن کشداس ادا کیب تھب۔ دفبعی چیوپئي واپڈا افتخبس احوذ ًے عوئی ًبسدسى گیظ کی جیت 

 026او س دوعشی اًٌگ هیں  73افتخبس احوذًے فبئٌل هیچ کی پہلی اًٌگ هیں کے  خالف 

 اپٌی ٹین کو ٹبئٹل جتوایب تھب۔ سًض بٌبکش 

 

ٹٌگ الئي اپ هضیذ هضبوط ٹین کی بیدائیں ہبتھ کے بیٹغویي عبدل اهیي کی هوجودگی عے 



سًض بٌبئے جظ هیں  666کی اوعظ عے  62عبدل اهیي ًے گزشتہ عیضى هیں ہوئی ہے۔ 

 ایک ڈبل عٌچشی بھی شبهل تھی۔ 

 

کی ًوبئٌذگی خیبشپختواًخوا هیں  0209-02عبلہ آلشاؤًڈس روہیب خبى قبئذاعظن ٹشافی  36

ٹی ٹوًٹی کشکٹ کی ایک هضبوط کی قیبدت هیں پشبوس کشکٹ ٹین روہیب خبى کشیں گے۔ 

  ٹین بي چکی ہے۔

 

بھی ایوًٹ هیں خیبشپختواًخوا کی بیٹٌگ الئي جبسحبًہ هضاج بلے ببص ًبی گل اوس اعشاس ہللا 

 هغتحکن کشیں گے۔اپ کو هضیذ 

 

خیبشپختواًخواٍ کی جبًب عے حشیف دمحم الیبط عویي گل اوسفبعٹ ببؤلٌگ کے شعبے هیں 

دمحم الیبط ایچ بی ایل پی ایظ ایل کھالڑیوں کو صیش کشًے  کے لیے هیذاى هیں اتشیں گے۔ 

 هیں هلتبى علطبًض کی ًوبئٌذگی کشچکے ہیں۔

 

کشچکے ششکت هیں هیچض  6،6فبعٹ ببؤلشص ًے گزشتہ عبل قبئذاعظن ٹشافی کے دوًوں 

وکٹیں  07کی اوعظ عے  17.68کی جبًب عے عویي گل ًے خبى سیغشچ لیببسٹشی ہیں۔ 

 15.90گزشتہ ایوًٹ هیں دمحم الیبط ًے پشبوس کی ًوبئٌذگی کشتے ہوئے حبصل کی تھیں۔

 وکٹیں حبصل کی تھیں۔ 33کی اوعظ عے 

 

فبعٹ کے خیبشپختواًخواٍ عبلہ عوشاى خبى کے ہوشاٍ  30دوًوں ًوجواى فبعٹ ببؤلشص 

 336هیںهیچض  فشعٹ کالط 90عوشاى خبى فبعٹ ببؤلش ببؤلٌگ کب شعبہ عٌبھبلیں گے۔

  وکٹیں حبصل کشچکے ہیں۔ 

 

ے اعپٌش عوش خبى ہشٍ کشًے والهیں بہتشیي ببؤلٌگ کب هظبایچ بی ایل پی ایظ ایل 

بھی اعپي تجشبہ کبس روہیب خبى اوس عشفبى خبى ٹین کی ًوبئٌذگی کشیں گے۔ خیبشپختواًخوا 

 عٌبھبلیں گے۔ببؤلٌگ کب شعبہ 

 

 :خیبرپختوانخوا، کپتان دمحم رضوان

 

ش کھالڑیوں کی اى اوس عیٌئًوجوخیبش پختواًخوا کے کپتبى دمحم سضواى کب کہٌب ہےکہ 

اًہوں ًے کہب کہ ہوبسے هوجودگی کے ببعث ہوبسا فبعٹ ببؤلٌگ کب شعبہ هضبوط ہے۔ 

گیٌذ کشًے کے عبتھ عبتھ گیٌذ کو سیوسط  پبط ایغے ببؤلشص هوجود ہیں جو ًیب اوس پشاًب

  کشًے کی بھی صالحیت سکھتے ہیں۔

 

ہوبسا اعپي ببؤلٌگ کب شعبہ قذسے کوضوس ہے تبہن بہتشیي آلشاؤًڈسص دمحم سضواى ًے کہب کہ 



 کی هوجودگی عے یہ کوی هحغوط ًہیں ہوگی۔

 

جبسحبًہ هضاج بلے کپتبى ًے کہب کہ ہوبسے پبط هحذود فبسهیٹ کی کشکٹ کھیلٌے والے 

ببص هوجود ہیں تبہن تجشبہ کبس افتخبس احوذ کی هوجودگی ٹین کی بیٹٌگ الئي اپ هیں کلیذی 

 کشداس ادا کشے گی۔

  

ہن جلذ اص جلذ هتواصی کھالڑیوں پش هشوتل هتوقع پلیئٌگ الیوى تیبس دمحم سضواى ًے کہب کہ 

 ہیں۔سکشکے ایوًٹ هیں هغتقل کبسکشدگی دکھبًے کب عضم سکھتے 

 

 سیکنڈ الیون:خیرپختوانخوا 

 

عیکٌڈ الیوى کی قیبدت کشیں  خیبشپختواًخوا خشذل شبٍ جبسحبًہ هضاج هڈل آسڈس بیٹغویي

جظ هیں کی اوعظ عے سًض بٌبچکے ہیں۔  67لغٹ اے هیچض هیں  66خشذل شبٍ گے۔

 066 ًبقببل شکغت خشذل شبٍ ًے سواں عبل پبکغتبى کپ هیںعٌچشیبں بھی شبهل ہیں۔ 8

 سًض کی جبسحبًہ اًٌگ بھی کھیل سکھی ہے۔

 

خشذل عبلہ  06هحذود فبسهیٹ کے جبسحبًہ هضاج بلے ببص هیں بطوس کپتبى ششکت  ایوًٹ

  ۔ًکھبس الًے هیں هذدگبس ثببت ہوگی شبٍ کی قبئذاًہ صالحیتوں هیں

 

جیغے  ابشاہینهہشاى اوس  ع ہللا جوًیئش، اعتضاص حبیب خبىدمحم ًعین، عویدمحم هحغي خبى، 

گوہش علی وکٹ کیپٌگ کی رهہ داسیبں  ًوجواى کھالڑی خیبشپختواًخوا ٹین هیں شبهل ہیں۔ 

 ًبھبئیں گے۔

 

عبجذ خبى تجشبہ کبس اعپٌشص ببئیں ہبتھ کے  ببؤلش آصف آفشیذی لیگ اعپٌش اعذ آفشیذی اوس 

، بل، احوذ جوبلکٌڈ الیوى کی ًوبئٌذگی کشسہے ہیں۔ اسشذ اقبعیاوس خبلذ عثوبى کے ہوشاٍ 

 بى ہللا شبٍ فبعٹ ببؤلٌگ کب شعبہ عٌبھبلیں گے۔عشفعضیضہللا اوس 

 

عتوبش  06کے دسهیبى هقببلہ  ًبسدسى اوس خیبش پختواًخوا عیکٌڈ الیوى کشکٹ ٹوسًبهٌٹ هیں 

 هیں ہوگب۔  کے آس ایل اعٹیڈین ساولپٌڈی کو 
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