
 

ورنامنٹ کا آٹھواں راؤنڈ  پیر سے ٹ قائد اعظم ٹرافی فرسٹ  کالس

 شروع ہو گا 

ہو نگی،یہ میچ    اچی میں سندھ اور ناردرن کی ٹیمیں مدمقابلنیشنل اسٹیڈیم کر •

ٹیوب چینل کے ذریعے دنیا بھر کے  براہ راست نشر کیا جائے گا۔پی سی بی یو 

 سہولت بھی میسر ہو گی۔ ناظرین کے لیے الئیو ٹیلی کاسٹ کی 

خیبر پختونخواہ کا مقابلہ سدرن   ل پر سب زیادہ پوائنٹس حاصل کر نے والی ٹیب  •

 پنجاب سے ہو گا۔ 

 ء: 2020دسمبر  13کراچی،

اس  پیرسے شروع ہو رہا ہے  سٹ کالس ٹورنامنٹ کا آٹھواں راؤنڈقائد اعظم ٹرافی فر

چھ  نڈ میں  ،اس راؤ   ،دیکھنے کو مال ں بہترین مقابلے  سے قبل کھیلے گئے راؤنڈ می 

گی تاکہ وہ فائنل کے لیے  ہوحاصل کرنے کی دوڑ     ٹیموں کے مقابین پہلی دوپوزیشنز

 کر سکیں۔  کوالیفائی

رنز کی فتح کے بعد یہ توقع کی   37 اننگز اور  خیبر پختونخواہ کی سندھ کے خالف

جارہی ہے کہ انکی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر اپنی پہلی پوزیشن کو برقرار رکھنے میں  

قیمتی   25نڈ میں اس جیت پر خیبر پختونخواہ نے اؤ ،ساتویں رکامیاب ہو سکتی ہے

کسی بھی دوسری ٹیم کے مقابلے سب  اس راؤنڈ میں پوائنٹس حاصل کیے تھے اور یہ 

 ادہ پوائنٹس تھے۔سے زی 

دفاعی چیمپئین سنٹرل پنجاب  مسلسل  دو فتوحات کے بعد اب آخری پوزیشن سے  

 ہے۔ پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہی  چوتھی

ناردرن سے شکست کا سامنا کرنے کے بعد تیسری    چھٹے راؤنڈ میں سدرن پنجاب

ٹیبل کی ٹاپ پوزیشن پر    اس سے  پہلے چار راؤنڈز میںچلی گئی ہے  پوزیشن پر

بلوچستان کے خالف شاندار فتح  سے  سرے نمبر پر موجود ناردرن  وہ دو ، موجود رہی

حاصل کرنے کےبعدمحض ایک پوائنٹ پیچھے ہے۔بلوچستان  ایک درجہ تنزلی کے  

 بعد پانچویں پوزیشن پر چال گیا ہے۔ کے 



سیزن کے شروع پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد  سندھ مسلسل ناقص فارم میں  

آخری دومیچز سندھ کی  جس میں ہے،آخری چھ میچز میں سے تین میں شکست ہوئی ،

 ٹیم نے مسلسل ہارے اور تین میچز ڈرا ہوئے۔ 

نڈز باقی ہیں ،سندھ کے کپتان اسد شفیق زیادہ سے ہی راؤاس راؤنڈ کے بعد مزید دو 

 ۔  کوشش کریں گے  زیادہ پوائنٹس حاصل کرنے کی 

  اسٹیڈیم  بنک اسٹیٹ پنجاب،  سنٹرل بمقابلہ بلوچستان

  سنٹرل۔  ہے کیا  بیک  کم شاندار  ساتھ  کے  کامیابیوں  دو  مسلسل   نے   پنجاب سنٹرل 

  میں  نڈؤ را ساتویں  جبکہ  رنز 227  خالف  کے سندھ میں نڈ ؤ را  چھٹے  نے پنجاب

 پنجاب سنٹرل  راؤنڈمیں ویں  8۔  کی حاصل  کامیابی  سے وکٹوں 6  خالف کے  ناردرن

  کے  کامیابیوں وہ  کہ گی ہو  کوشش   کی  اس اور ہے  خالف کے بلوچستان مقابلہ    کا

  میچز تین   میں  میچز   6 آخری اپنے ٹیم کی بلوچستان۔  بڑھائے  آگے مزید  کو  تسلسل

   میچ پہلے  کے  2020-21 سیزن کالس فرسٹ کامیابی احد و   نے اس۔  ہے  چکی ہار

  ۔ تھی کی حاصل

  اٹیک بولنگ کے  ٹیم  اپنی وہ ہے لی کر  حاصل دوبارہ  فارم اور فٹنس نے علی حسن

 کردار اہم میں بدلنے قسمت کی پنجاب سنٹرل  نے علی حسن۔  ہیں  رہے کر  لیڈ بھی  کو 

  علی حسن۔  ہیں کی حاصل  وکٹیں 15 میں میچز تین  آخری  نے  بولر فاسٹ۔  ہے کیا ادا

 زیادہ اور ہیں چکے  کر  حاصل سے  اوسط کی  21.05  وکٹیں  20 پر  طور  مجموعی

 ۔ ہیں پر  نمبر ویں 8 میں فہرست   کی  بولروں والے کرنے  حاصل  وکٹیں

  ڈاال حصہ اپنا  میں شعبے کے بولنگ  بھی نے عبدللا  صفی احمد اور مقصود وقاص 

  نے  انہوں ہیں  بولر فاسٹ  والے  کرنے حاصل وکٹیں سےزیادہ سب مقصود وقاص۔  ہے

  عبدللا  صفی احمد جبکہ ہیں   ہوئی  کی حاصل  وکٹیں 28 سے  اوسط کی 21.43

  سے وجہ  کی  بولروں  دونوں ان۔  ہیں  چکے لے وکٹیں 28 سے  اوسط کی 21.61

  کی بولروں والے  لینے وکٹیں زیادہ مقصود وقاص۔  ہے  ہوا  مضبوط مزید یونٹ بولنگ

  ۔ ہیں  پر  نمبر ویں 5  عبدللا   صفی  احمد اور تیسرے  میں فہرست

  ٹورنامنٹ وہ کہ   ہیں  ئے  ہو  لگائے امیدیں بھی سے بیٹسمینوں  اپنے علی حسن کپتان

  سنٹرل میں  میچ گزشتہ۔  گے ڈالیں حصہ  ضرور سے  کارکردگی  اپنی تک اختتام کے

  جواب  ٹیم کی پنجاب سنٹرل  لیکن رکھا محدود تو   تک  رنز 243  کو   ناردرن  نے پنجاب

  کی اس میں تعاقب  کے ہدف کے رنز  166 جبکہ   گئی  ہو   آؤٹ  پر  کم   رنز  نو   میں

  ۔ تھیں  گئی گر وکٹیں چار



  154 کے  بلوچستان۔ گی  چاہے  بھالنا کو   کارکردگی  کی  نڈؤ را گزشتہ  ٹیم کی بلوچستان

  پر رنز  199 اپنی دوسری اننگز میں   ٹیم  پوری لیکن تھے آؤٹ کھالڑی  دو  پر  رنز

  وکٹیں 7 عوض کے  رنز 35 نے الحق  ضیاء بولر فاسٹ، جس میں   گئی ہو  آؤٹ

  سے مارجن  بھاری  کے رنز  205 سے پنجاب سدرن اسے  طرح اس ، کیں حاصل

  ۔ پڑاتھا کرنا سامنا کا شکست

  بیٹنگ کی ان کہ  گے  ہوں  رہے کر  امید یہ  ضرور  خان  للا  بسمہ کپتان  کے بلوچستان

  اوسط کی 44.50 نے  الرحمان اکبر بیٹسمین سالہ 37۔  گی کرے پرفارم اچھا اپ الئن

  ویں 8  میں فہرست کی  بیٹسمینوں والے  بنانے رنز زیادہ اور ئے بنا رنز 445 سے

   میں بیٹسمین بہترین   دوسرے اور بیٹسمین بہترین  پہلے کے بلوچستان ۔   ہیں پر نمبر

  سے اوسط  کی رنز 40 وقاص علی  بیٹسمین  بہترین دوسرے۔  ہے زیادہ پیدا  خلیج

  ٹیم کی بلوچستان۔  ہے  نمبر واں 20  میں فہرست کا ان اور ہیں  چکے بنا  رنز 360

  ہو   خواہشمند  ضرور کی کرنے  کم  کو  گیپ  ساتھ کے  بڑھنے آگے مزید کے  ٹورنامنٹ

 ۔  گی

  تاج۔  ہے کیا مظاہرہ کا  کارکردگی کن متاثر پر طور انفرادی نے  بولروں  کے بلوچستان

  اوسط کی 44.68 نے  بھٹی کاشف۔  ہیں کی حاصل  وکٹیں 23 میں  میچز سات نے ولی

  27.89  وکٹیں 18 نے شہزاد خرم اور 26.61 وکٹیں 18 نے خان  جالت  19 سے

  کی  بولروں والے  کرنے  حاصل وکٹیں زیادہ۔  ہیں رکھی  کر  حاصل سے اوسط کی

 ۔ ہے  نمبر واں 11  اور  واں  10 ، نواں ،  چھٹا کا ان میں فہرست

  (میچ کاسٹ براڈ)  اسٹیڈیم نیشنل  ، ناردرن بمقابلہ سندھ

  اس جو گا  کرے  میزبانی کی   میچ الے ہونےو   درمیان کے  ٹیموں دو  ان   اسٹیڈیم نیشنل

  بعد کے کھانے شکست ٹیمیں دونوں۔  ہیں  خواہشمند کی کرنے حاصل  کامیابی پر موقع

  ہاتھ سے پوزیشن  ٹاپ اپنی بعد کے شکست کو  ناردرن۔  ہیں  رہی کھیل    نڈؤ را یہ

  ۔ گئی  چلی پر نمبر   آخری سے چوتھے  ٹیم  کی سندھ جبکہ پڑے دھونے 

  128 کو  سندھ نے  ناردرن تب  تو  تھا ہوا  سامنا آمنا کا  ٹیموں دونوں جب پہلے سے اس 

  ۔ تھی دی  شکست سے رنز

  واحد  کے ٹورنامنٹ وہ۔   ہیں  میں فارم  بھرپور  قت و  اس علی نعمان  کپتان کے ناردرن 

 آرم لیفٹ  سالہ 24۔  ہے کیا عبور میل   سنگ کا  وکٹوں پچاس نے  جنہوں  ہیں  بولر

  واحد علی نعمان۔  ہیں رکھی  کر حاصل  وکٹیں  54 سے اوسط کی  20.67 نے اسپنر

  بولنگ  اپنے پھر بار   ایک وہ۔  ہیں کی حاصل  وکٹیں  پانچ مرتبہ  5 نے  جنہوں  ہیں  بولر



  میچ گزشتہ نے انہوں  جب  میں وقت ایسے پر طور خاص۔   گے   کریں لیڈ  کو   اٹیک

  ۔ کیں   حاصل  وکٹیں 11 عوض کے رنز 153 میں

  عمر ،(  اوسطکی   64.10 ،  رنز 641)   اعظم حماد  کو  اپ الئن  بیٹنگ کی  ناردرن 

  نے(    اوسطکی   59 رنز 531)  نواز محمد  اور( وسطکی ا 50.73 رنز 558) امین

  میں فہرست  کی  بیٹسمینوں والے بنانے رنز ٹاپ  بیٹسمین یہ۔  ہے رکھا بنا  مضبوط

  ۔ ہیں پر  نمبر   چھٹے  اور پانچویں  ، چوتھے

۔   ہیں کی اسکور  سنچریاں نصف  تین میں اننگز  چار   آخری نے خان  شرجیل کے سندھ

  سامنے کے کیمروں کاسٹ براڈ خان  شرجیل  کہ  گی  ہو   خواہش کی شفیق اسد کپتان

 دکھایا راست براہ پر  اسپورٹس وی ٹی  پی  میں پاکستان  میچ یہ۔ کریں رنز طرح اسی

  گا  سکے   جا دیکھا ریعےذ  کے چینل   ٹیوب یو  بی سی پی  میں بھر  دنیا جبکہ گا  جائے

  ۔

   ئیں  با۔   تھی کی  اسکور سنچری نصف میں  اننگز آخری نے شکیل سعود سالہ 25 

  کے  ٹورنامنٹ وہ ،  ہیں  رکھتے  حیثیت  اہم میں الئن بیٹنگ  کی  سندھ بیٹسمین  کے  ہاتھ

  ۔ ہیں ےبنائ رنز 657 سے اوسط کی  50.54 نے انہوں ہیں  بیٹسمین  بہترین  تیسرے

  30.82  نے انہوں۔  ہیں بولر  ترین کامیاب  کے  سندھ  خان تابش بولر فاسٹ  سالہ 36 

 ۔ہیں کیے شکار 22 سے اوسط کی

 کمپلیکس  اسپورٹس ایل بی یو۔  پختونخواہ خیبر بمقابلہ پنجاب سدرن

  توقع  کی  ہونے  میچ دلچسپ درمیان کے  ٹیموں کی پختونخواہ خیبر   اور پنجاب سدرن 

  ہوں کوشاں ےی ل  کے  کرنے حاصل پوزیشن ٹاپ  ٹیمیں  دونوں کیونکہ   ہے رہی جا  کی

  سدرن سے(   117) پختونخواہ  خیبر  موجود  پر پوزیشن  ٹاپ پر   ٹیبل پوائنٹس۔  گی

  ۔ ہے  پیچھے پوائنٹس  14 ٹیم کی پنجاب

  آمنے اسپنر بہترین  دو  سے میں اسپنرز بہترین  تین  کے  ٹورنامنٹ  میں  میچ اس 

  دوسرے میں فہرست کی  بولرز ٹاپ  خان  ساجد کے پختونخواہ خیبر ۔  گے  ہوں سامنے

۔   ہیں رکھی  کر  حاصل سے اوسط کی  22.57 وکٹیں 46 نے   انہوں۔  ہیں پر نمبر

  میں فہرست کی بولرز  والے  کرنے حاصل  وکٹیں زیادہ  محمود  زاہد کے  پنجاب سدرن

  ۔ہیں کیے  شکار 39 سے اوسط کی  22.69 نے انہوں ہیں  پر  نمبر  تیسرے

  بھی  آغا علی  سلمان اور غالم کامران  بیٹسمین بہترین  دو  کے  تک  اب میں  میچ اسی

  ۔ گے  ہوں  میں ایکشن



  کی  اسکور میں میچز دو  آخری سنچریاں  دونوں نے غالم کامران  کے  پختونخواہ  خیبر

  رنز  713 نے انہوں ۔  ہیں   بیٹسمین والے بنانے  رنز زیادہ سے سب تک اب وہ۔   ہیں

  تین  نے بیٹسمین سالہ 25  کے ہاتھ   دائیں۔  ہیں ہوئے  بنائے سے  اوسط کی 54.85

  ۔ ہیں ئی ہو  کی   اسکور بھی  سنچریاں نصف

  مدد کی سنچریوں  نصف  پانچ اور سنچری ایک آغاز علی سلمان کے پنجاب سدرن 

  بیٹسمینوں والے بنانے  رنز زیادہ۔  ہیں چکے بنا سے اوسط کی 66.50 رنز 665 سے

  ۔ ہیں  پر  نمبر  دوسرے وہ  میں

  جبکہ۔  ہیں  آئی سامنے میں میچز پانچ گزشتہ  فتوحات چار تمام کی  پختونخواہ  خیبر

  جبکہ  ،  کی حاصل کامیابی میں میچ ایک نے  پنجاب سدرن سے میں  میچز  پانچ آخری

  ۔ ہوئے برابر   دو  اور ہوئی شکست اسے میں میچز دو 

  پختونخواہ  خیبر تو  تھیں آئی سامنے آمنے بار پہلی  ٹیمیں  دونوں جب میں   سیزن رواں

 ۔  کی  حاصل کامیابی  سے رنز 75 نے

-ENDS- 
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ABOUT QUAID-E-AZAM TROPHY 2020-21: 
 

• 31 matches to be played on a double-league basis with each side guaranteed a minimum of 10 
first-class matches. For schedule, click here 
 

• The event will be played under Covid-19 protocols at four venues in Karachi, namely National 
Stadium, National Bank of Pakistan Sports Complex, State Bank Stadium and UBL Sports 
Complex. 

 

• Central Punjab will defend the title they won in 2019-20 after beating Northern by an innings 
and 16 runs in the final at National Stadium, Karachi. Other four sides are Balochistan, 
Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Southern Punjab 

 

• The event will take a break after three rounds and will resume from 20 November following 
the conclusion of the remaining four HBL Pakistan Super League 2020 matches, which were 
postponed on 17 March due to Covid-19 pandemic.  

 

• The winner of the tournament will receive PKR10million while the runner-up will collect 
PKR5million 

 

• PKR500,000 will be handed out to tournament’s top-performers and the player of the final 
will get PKR50,000  

 

• Players to earn PKR60,000, per match the double-league format provides a high-performing 
player to earn, at least, PKR600,000. This is part of the PCB’s strategy and commitment to 

mailto:pcb.media@pcb.com.pk
https://www.pcb.com.pk/tournament-reports.php?action=tournament_matches&tournament_id=1233&_no_redirect=1&new_page_limit=all
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/pcb-announces-covid-19-protocols-for-domestic-season.html


enhance earning opportunities as well as to reward high-performing cricketers. Click here to 
read more 

 
As part of the US$200million agreement with PTV Sports and I-Media Communications Services, 
the event will be produced by the PCB and broadcasted live on PTV Sports. Click here, to read more 
about the three-year agreement 
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