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  اکتوثش تک فیصل آثبد  هیں جبسی سہے گب 46عے  35ایوًٹ 
 

 ء:9112اکتوبر   11 ، الہور

 

اوائل هیں آعٹشیلیب کےخالف شیڈول  کےًوهجش کو ًوجواى کھالڑیوں  قوهی ٹی ٹوًٹی کپ

جگہ ثٌبًے کب ثہتشیي کی ڈسافٹٌگ هیں  4242ایچ ثی ایل پی ایظ ایل تیي هیچوں عویت 

 هوقغ فشاہن کشسہب ہے۔

 

وًٹی کپ تک جبسی سہٌے واال قوهی ٹی ٹاکتوثش  46عے  35کی طشح  قبئذاػظن ٹشافی 

ًوبیبں کشًے کو قوهی عطخ پش کبسکشدگی کب هظبہشٍ کشًے والے کھالڑیوں ثہتشیي   ثھی

 هؼبوى حبثت ہوگب۔ هیں

 

 شبئقیي کشکٹ کی توجہ کب هشکض سہیں گے>ایوًٹ هیں ششیک هٌذسجہ ریل کھالڑی 

 

 عادل امیه ، خیبرپختووخوا:

 

 هیں ثہتشیي ثیٹٌگ اوس ثبؤلٌگ کشکٹ هیں  دبلیہ فشعٹ کالطعبلہ آلشاؤًڈس ًے  :4

 کبسکشدگی کب هظبہشٍ کیب۔

 

 5اًٌگض هیں  6سًض ثٌبئے۔  433کی اوعط عے  70.33قبئذاػظن ٹشافی هیں ػبدل اهیي ًے 

ؤًڈس ًے ایوًٹ کے پہلے هشدلے کے دوساى ایک آلشاًصف عٌچشیبں اعکوس کشًے والے 

 کھالڑیوں کو ثھی آؤٹ کیب۔ 7اًٌگض هیں 

 

ٹین کی ثیٹٌگ الئي اپ کو عہبسا دیٌب اپٌی وعط هیں اًٌگض کے  تػبدل اهیي کی خصوصی

اوس صبدجضادٍ فشدبى کے ثؼذ هڈل آسڈس هیں اًہیں  فخشصهبىخیجشپختوًخوا کے اوپٌشص ہے۔ 

۔دعتیبة ہوگب افتخبس ادوذ کبعبتھاوس کپتبى  دمحم سضواى   



 

اًٌگض هیں  8ػبدل اهیي ًے فبٹب کی ًوبئٌذگی کشتے ہوئے گزشتہ ٹی ٹوًٹی ٹوسًبهٌٹ هیں 

آلشاؤًڈس اپٌے هجووػی طوس پش ۔سًض اعکوس کیے تھے 369کے اعٹشائیک سیٹ عے  327

سًض  6;9کی اعٹشائیک سیٹ کے عبتھ  333هیچوں هیں 64ٹی ٹوًٹی کیشیئش کے دوساى 

 ثٌبچکے ہیں۔

 

 وسیم شاي، سىٹرل پىجاب:

 

هیں قوهی ٹی ٹوًٹی کپ شیڈول اقجبل اعٹیڈین فیصل آثبد هیں عبلہ فبعٹ ثبؤلش ًغین شبٍ  38

 اپٌب پہال ٹی ٹوًٹی هیچ کھیلیں گے۔

 

اپٌی تیض سفتبس  ٹی ٹوًٹی ڈیجیو کے هٌتظش ًغین شبٍهیں اة تک اپٌے کشکٹ ڈوهیغٹک 

دشیف ٹیووں کے لیے خطشٍ  هیںعے ششوع ہوًے والے ایوًٹ اتواس  ثبؤلٌگ کے ثبػج

  حبثت ہوں گے۔

 

ئذاػظن ٹشافی هیں عٌٹشل ًغین شبٍ ًے قب دسیبفتکی ڈویلوپٌٹ پشوگشام  38پی عی ثی  اًڈس 

هیچوں  5اًہوں ًے کی جبًت عے فشعٹ الیوى کشکٹ ٹوسًبهٌٹ هیں ششکت کی ۔ پٌجبة

وکٹیں دبصل کیں۔ ;کی اوعط عے   48هیں   

 

اعکواڈ هیں  اثتذائی کےٹشص ای ڈییل کے گزشتہ ایڈیشي هیں کوئٹہ گلیایچ ثی ایل پی ایظ ا

 38ن ج ایوًٹ هیں ششکت ًہیں کشعکے تھے تبہاًجشی کی ثبػشبهل ًوجواى فبعٹ ثبؤلش

ٹ ثبؤلش ًے اًجشی عے چھٹکبسا دبصل کشًے کے ثؼذ جٌوثی افشیقہ کے خالف عبلہ فبع

وکٹیں دبصل کیں۔ 34هیچوں هیں  7ٹین کی ًوبئٌذگی کشتے ہوئے  ;3قوهی اًڈس   

 

وکٹیں دبصل کشچکے  6 ثھی هیچوں هیں4ایشیب کپ کے  ;3ًغین شبٍ  اے عی عی اًڈس 

   ہیں۔

 

ن علی، سىذھ:ااحس  

 

تے ہوئے کی ًوبئٌذگی کشٹشص کوئٹہ گلیڈی ای ں ایل پی ایظ ایل کے گزشتہ ایڈیشي هیایچ ثی 

کو قوهی ٹی  ى ػلیبادغخود کو ثہتشیي ٹبپ آسڈس ثیٹغویي کی دیخیت عے  هٌواًے والے 

ٹوًٹی کپ کے لیے عٌذھ  کی عیکٌڈ الیوى عے  فشعٹ الیوى کشکٹ ٹین هیں شبهل  کشلیب گیب 

 ہے۔



 

عے  352اًٌگض هیں :کی کے گزشتہ ایڈیشي ایچ ثی ایل پی ایظ ایل عبلہ کشکٹش ًے  47

کی فتودبت هیں اہن کشداس سًض اعکوس کشتے ہوئے ٹین  :39 صائذاعٹشائیک سیٹ کے عبتھ

 ادا کشتے سہے۔

 

عیکٌڈ الیوى ٹوسًبهٌٹ کے آخشی تیي سوصٍ هیچ هیں ٹشافی  ى ػلی ًے قبئذاػظن بادغ

  ۔کشچکے ہیںعٌچشی اعکوس عٌٹشل پٌجبة کے خالف 

 

 حارث رؤف، واردرن:

 

کشاچی کٌگض  فبعٹ ثبؤلش دبسث سؤف ًےایچ ثی ایل پی ایظ ایل کے  گزشتہ ایڈیشي هیں 

و سوایتی دشیف تیض سفتبس ثبؤلٌگ کشتے ہوئے الہوس قلٌذسص ککے خالف هیچ هیں 

والے دبسث   وکٹیں دبصل کشًے 33هیچوں هیں  32کےخالف هیچ هیں کبهیبثی دالئی تھی۔

وکٹیں دبصل کی تھیں۔ 8 ثھی هیچوں هیں 6کپ کے پبکغتبى سؤف ًے  

 

اط عے قجل فیصل آثبد هیں شیڈول ایوًٹ دبسث سؤف کب پہال ڈوهیغٹک ٹی ٹوًٹی کپ ہوگب۔

 8اًٌگض هیں5هیچوں  کی  4بئذاػظن ٹشافی کے پہلے هشدلے کے ًوجواى فبعٹ ثبؤلش ق

 وکٹیں دبصل کشچکے ہیں۔ 

 

ایوشجٌگ کیوپ کب ًیشٌل کشکٹ اکیڈهی الہوس هیں ڈوهیغٹک عیضى عے قجل دبسث سؤف 

  دصہ سٍ چکے ہیں۔

 

 عامر یامیه، سذرن پىجاب:

 

ٹی ٹوًٹی اًٹشًیشٌل هیچوں هیں  4پبکغتبى کی جبًت عے عبلہ آلشاؤًڈس ػبهش یبهیي  ;4

اًگلیٌڈ کی پہلی گیٌذ پش هیں اپٌے ڈیجیو هیچ  4237ًوهجش آلشاؤًڈس ًے ششکت کشچکے ہیں۔ 

اًہوں ًے اپٌب دوعشا ٹی ٹوًٹی هیچ آؤٹ کیب تھب۔سائے کو يکے جبسدبًہ هضاد ثلے ثبص جیغ

هیں کھیال۔ :423جٌوسی   

 

قبئذاػظن ٹشافی هیں عذسى پٌجبة فشعٹ الیوى ٹین کی ًوبئٌذگی کے دوساى ػبهش یبهیي 

سًض کے  79سًض کی شبًذاس اًٌگض کے ثؼذ  364عٌذھ کے خالف ثھشپوس فبسم هیں ہیں۔ 

عذسى پٌجبة کی ایوًٹ ػبهش یبهیي ًےکھالڑیوں کو پویلیي کی ساٍ دکھبًے والے  7ػوض 

 هیں تبدبل وادذ جیت هیں اہن کشداس ادا کیب تھب۔



 

سًض  3;4اوعط کے عبتھ عے صائذ  94هیں ًے ایوًٹ کے  پہلے هشدلے ػبهش یبهیي 

کشاچی کٌگض کی ًوبئٌذگی کشسہے ًوجواى آلشاؤًڈس ایچ ثی ایل پی ایظ ایل هیں اعکوس کیے۔

وکٹیں دبصل کشچکے ہیں۔ 73اة تک اپٌے ٹی ٹوًٹی کیشیئش هیں  وٍہیں۔   

 

کشکٹ کے ہیں۔ ثہتش کشًے کے خواہشوٌذ ں ػبهش یبهیي اپٌی ثیٹٌگ اوعط کو سواں عیضى هی

سًض ثٌبسہے ہیں۔کی اوعط عے  39عت عے  هذذود فبسهیٹ هیں وٍ   

 

  عماد بٹ، بلوچستان:

 

اووسص هیں ثہتشیي ثبؤلٌگ کشًے والے ػوبد ثٹ ثلوچغتبى کی جبًت  32اًٌگض کے اختتبهی 

کی  ;3هیچوں هیں وٍ ٹی ٹوًٹی  ;4تبدبل شبئقیي کشکٹ کی توجہ کب هذوس ہوں گے۔ عے 

وکٹیں دبصل کشچکے ہیں۔;5اوعط عے  

 

فشعٹ وبد ثٹ ثیٹٌگ هیں ثھی ًوبیبں صالدیتوں کے هبلک ہیں۔ ػدائیں ہبتھ کے هیڈین پیغش 

آخشی ًصف عٌچشی ًے آلشاؤًڈس ًصف عٌچشیبں اعکوس کشًے والے  7کالط کشکٹ هیں 

  عذسى پٌجبة کے خالف اعکوس کی۔کے دوعشے ساؤًڈ هیں ;423-42قبئذاػظن ٹشافی 

 

کی آثبد یوًبئیٹڈ اعالم هیں آلشاؤًڈس ػوبد ثٹ ًے ایچ ثی ایل پی ایظ ایل کے گزشتہ ایڈیشي 

۔کیں لوکٹیں دبص 6هیچوں هیں  4کشتے ہوئے ًوبئٌذگی   

 

هیں  قوهی ٹی ٹوًٹی کپػوش گل جیغے تجشثہ کبس فبعٹ ثبؤلش کی هوجودگی هیں ػوبد ثٹ 

 ثہتشیي کبسکشدگی دکھبًے کب اسادسٍ سکھتے ہیں۔
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