
 

قائد اعظم ٹرافی فرسٹ کالس ٹورنامنٹ  کاپانچواں راونڈ جمعرات  

 سے شروع ہو گا 

پاکستان کرکٹ بورڈ  وائٹ ربن کی خواتین پر تشدد کے خاتمے کی  

  مہم میں اپنا کردار ادا کرے گا

 

:ء2020نومبر  25کراچی،  

  ںی ہے۔ ٹورنامنٹ م یفرسٹ کالس ٹورنامنٹ زور و شور سے جار یقائد اعظم ٹراف

  یبھ یترق  دیکا مظاہرہ کرتے ہوئے  مز یکارکردگ نیبہتر یشرکت کرنے والے کھالڑ

حاصل  یترق ںیم ونیجنہوں نے فرسٹ ال یتمام کھالڑ سےی۔اںیحاصل کر رہے ہ

( پھر  ںیروانہ  ہو چکے  ہ ےیکے ل نڈ یل یوزین یکھالڑ34کے  می ٹ  ی)جبکہ پاکستانیک

کا   یکارکردگ نیبہتر  ںیمطابق چوتھےراونڈ م نی نے توقعات کے ع وںیان کھالڑ یبھ

  یجار یدوڑ بھ یدوسرے سے آگے نکلنے ک  کیا  انیکے درم موںی۔جبکہ ٹ ایمظاہرہ ک

  ہے۔

  یراونڈ  بھ ہیکا پانچواں راونڈ جمعرات سے شروع ہونے جا رہا ہے،  یٹراف  قائداعظم

  نی دکھانے کا بہتر یکے لئے عمدہ کارکردگ موںیاور ٹ وںیکھالڑ ںیکرکٹ م سٹکیدوم

فارم  ثابت ہو گا۔  ٹیپل  

وہ اپنی سماجی ذمہ داری نبھاتے ہوئے   ، کستان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہےاس سے پہلے پا

میں بھرپور شمولیت اخیتار کرے گا۔اس ن مہم بخواتین پر تشدد کے خاتمے کی وائٹ ر

سلسلے میں نیشنل سٹیڈیم کراچی میں جاری قائد اعظم ٹرافی کے پانچویں راونڈ کے  

رین وائٹ ربن مہم میں حصہ لیتے  پہلے دن کھالڑی، سپورٹ سٹاف،آفیشلز اور مبص 

 ہوئے وائٹ ربن پہنیں گئے۔

 



  شنلیپر سب سے آ گے ہے سندھ کے خالف ن بلی ٹ سجو پوائنٹ  میٹ  یپنجاب ک سدرن

اس   ایکا ثبوت د یکارکردگ یکر سدرن پنجاب نے اچھ  لیکو ڈرا کھ چیم  ںیم میڈ یسٹ

 ۔یسراہے جانے کے قابل تھ یہاف سنچر یبدر ک ف یموقع پر س

کے اس   مزیہے اور چھ ٹ یپوائنٹس حاصل کر چک 64جوکہ  میٹ  یپنجاب  ک سدرن

  یبھرپور کوشش بھ ےیکو برقرار رکھنے کے ل شنیپوزپہلی    یوہ اپن  ںیٹورنامنٹ م

۔یکرے گ   

  زنیس  ہینے حال  میتک اس ٹ یابھ یپنجاب جو کہ سدرن پنجاب کے مدمقابل ہوگ سنٹرل

ہار کر سنٹرل پنجاب    چزیم نیسے ت  ںیم چزیہے۔چار م  یک ںیفتح حاصل نہ یکوئ ںیم

  ینئ  ںی م مینے ٹ  یواپس  ںی م میٹ یک یسب سے آخر پر ہے۔تاہم حسن عل پے بلیپوائنٹس ٹ 

ہے۔  یک دای جان پ  

  ںی م چیاسطرح م ینے شاندار مقابلے کے بعد سنٹرل پنجاب کو شکست د برپختوخواہیخ

خالد    ںی فتح م سں،اینمبر پر موجود ہ  سرےیپوائنٹس حاصل کرنے کے بعد وہ ت 23

  10 یشامل ہے جبکہ ساجد خان ک  یناقابل شکست اننگز بھ  یرنز ک 92 یعثمان ک

۔ایاہم کردار ادا ک ںیم تی وکٹوں نے  اس ج  

کے بعد اب دوسرے اور چوتھے نمبر پر  لنےیکو ڈرا کھ چی اور بلوچستان م ناردرن

۔ ںیموجود ہ   

گھمن جو کہ   میکے عظ  ال،بلوچستانیکھ چینے شاندار م وںیکے کھالڑ ڈزیسائ دونوں

کو درست ثابت کرتے ہوئے دو   یپا کر آئے تھےانہوں نے ترق   یسے ترق ونیال کنڈیس

اننگز   ینے دوسر نی۔ ناردرن کے عمر ام ںیلیاننگز کھ یدفعہ نوے  سے زائد رنز ک

۔ایاہم کردار ادا ک ںیکو ڈرا کروانے م چیبنا  کر م یسنچر ںیم  

رہے گا۔ ینومبر تک جار  29سے  26راونڈ پانچواں  

کس یسپورٹس کمپل لیا ی وبیپنجاب بمقابلہ سنٹرل پنجاب، سدرن  

  ںینمبر پر موجودہ یکے مطابق پہلے اور آخر بلیجو پوائنٹس ٹ مزیدونوں ٹ یک  پنجاب

۔یدفعہ مدمقابل ہونگ   یپہل ںیم2020-21فرسٹ کال س ٹورنامنٹ  یاب قائد اعظم ٹراف  

   یک میٹ  یپر اپن بلیوہ پوائنٹس ٹ   ںیکررہے ہ ادتیق  یسدرن پنجاب ک قیصد عمر

  میٹ  یگے۔سنٹرل پنجاب ک ںیبھر پور کوشش کر ےیکو برقرار رکھنے کے ل شنیپوز

ہے۔ دیپر ام  ےیبنانے کے ل یقنیکو  یاب یکام  یاپن یبھ  

نے  سنٹرل  یہے ۔ اظہر عل یناکام رہ  ںیکے شعبے م ٹنگیب  می ٹ یپنجاب ک  سنٹرل

رنز بنانے والے  ادہیاور اور وہ  ز ںی رنز بنائے ہ ادہی جانب سے سب سے ز یپنجاب ک 



رنز  269 ںی اننگز م 6انہوں نے  ںینمبر پر موجود ہ ںی و  9 ںیفہرست م یک نوںی ٹسمیب

۔ ںیجود ہمو ںیم نڈیل ی وزیکے ساتھ ن  می ٹ یاب وہ قوم  کنی۔ ل ںی بنائے ہ   

  نیت  ںیاننگز م 8جنہوں نے  ںیمحمد سعد ہ نیٹسمیب   ابیپنجاب کے دوسرے کام سنٹرل

   33اوسط   ی۔ ان کے رنز بنانے ک ں یرنز بنائے ہ  265مدد سے  یک وںینصف سنچر

جنہوں   ںی ہ نیعثمان صالح الد  نیٹسمیب  ابیکام سرےیکے ت می سے اوپر ہے ۔ ٹ

۔ ںی رنز جوڑے ہ 231اوسط سے  یک28.88نے   

 

۔  ںیجا رہے ہ ابیعبدہللا کام یسالہ اسپنر  احمد صف 22 ںی پنجاب کے بولروں م سنٹرل

۔   ںیحاصل کر چکے ہ ںی وکٹ 14، وقاص مقصود  ںیہ  یحاصل ک ںی انہوں نے اٹھارہ وکٹ

وہ بولنگ    ںیہ ےیجو تمام پانچ پوائنٹس  حاصل ک ںیم چیم یسنٹرل پنجاب نے اپنے آخر

۔ فاسٹ   ںیبلند ہو ئے ہ دی۔ اس سے ان کے بولروں کے حوصلے مز ںی بونس  پوائنٹس ہ

ہے ۔ یمضبوط ہو گئ دیبولنگ مز یآمد سے سنٹرل پنجاب ک یک یبولر حسن عل   

ہ بولر سال 32بولنگ کو اس وقت دادو سے تعلق رکھنے والے  یپنجاب  پنجاب ک  سدرن

اوسط سے   یک 20.80 ںیوکٹ 25حاصل ہے ۔  وہ   یوجہ سے  برتر یمحمد زاہد ک

  ںیفہرست م  یحااصل کرنے والے بولروں ک ںی وکٹ  ادہی۔ وہ ز ںیحاصل کر چکے ہ

۔ ںینمبر پر ہ  سرےیت   

جانب سے رنز   یسدرن پنجاب ک  ںیعباس نے چوتھے راونڈ م  نیآغا اور ز یسلمان عل 

۔ سدرن پنجاب کے کپتان عمر  ںیاسکور ک اںینے نصف  سنچر نوںیٹسمی ۔ دونوں ب ےیک

اترتے   یبار پھر توقعات پر پور کیا یجوڑ  ہی  ںیراونڈ م ںیکہ پانچو  ںیہ  دیپر ام قیصد

کرے گے۔ ٹنگیب  یہو ئے اچھ  

میڈیاسٹ شنلیپختونخواہ بمقابلہ ناردرن ۔ ن بریخ   

  یپختوخواہ ک بریخ یحاصل کرنے وال  یابیوکٹوں سے  کام 5پنجاب کے خالف  سنٹرل

پر  بلی پوائنٹس ٹ یجس ک  یگ لےیکھ چیناردرن کے خالف م ںیم  می ڈی اسٹ شنلین  میٹ

ہے ۔ شنیپوز یدوسر   

کرکٹ  ںیبھر  م  ایپاکستان اور دن لنٹی کو اپنا ٹ  وںیکے کھالڑ موںیدونوں ٹ   ںیم چیم اس

براہ راست نشر   چیم ہیاسپورٹس   یو  یٹ  یپ  ونکہی کو دکھانے کا موقع ملے گا ک نزیف

جا سکے   کھاید   ںیبھر م ای دن چیم ہی ی سے  بھ نلیچ  وبیوٹ ی  یب   یس یکرے گا جبکہ پ

  گا۔



  یابیکام یپختونخواہ ک بریسنٹرل پنجاب کے خالف  خ ںی خان نے چوتھے  راونڈ م ساجد

  27 ںیحاصل کر چکے ہ ںیوکٹ 32اوسط سے  یک 21.09تھا وہ  ایاہم کردار ادا ک ںیم

  چوںی۔ وہ چار م ںیٹاپ پر موجود ہ  ں یفہرست م یسالہ آف اسپنر ساجد خان بولروں ک

۔ ںیحاصل  کر چکے ہ ںی وکٹ نچپانچ پا ںیمرتبہ اننگز م نی ت ںیم   

 ایکا مطاہرہ ک لیاچھے کھ یجب ضرورت پڑ ینے بھ  نوںی ٹسمیپختونخواہ کے ب بریخ 

رنز   92جبکہ کپتان خالد عثمان  نے  ںی بنا چکے ہ  اںینصف سنچر  نیت   نیہے ۔  عادل ام

الئن اپ فالپ  ٹنگی ب ںیاننگز م یناٹ آوٹ سے  اپنا شاندار حصہ اس وقت ڈاال جب پہل

  ںیرست م فہ یرنز بنانے والوں ک  ادہیرنز کے ساتھ سب ز 323۔عادل  یتھ  یہو گئ

۔ںی چھٹے نمبر پر موجود ہ   

  یپانے کے بعد مصدق احمد نے  اچھ  یترق ںیم  ونیسے فرسٹ ال ونیال کنڈیس

رنز بنا   173اوسط سے  یک 43.25ہاتھ کے اوپنر   ںیہے ۔ بائ ایکا مظاہرہ ک یکارکردگ

۔۔ ںیچکے ہ   

  ںی۔ انہوں نے سات اننگز م ںی ہ ںیکے آل راونڈر حماد اعظم اس وقت فارم م  ناردرن

  یاسکور ک اںینصف  سنچر 4اور  یسنچر کیہے اور اس دوران انہوں نے ا یک ٹنگیب

  ںی۔  وہ اب تک ٹورنامنٹ م ںیاوسط سے بنائے ہ  یک 68.33رنز  410۔ انہوں نے  ںیہ

  ںی ہ نی ٹسمیب  نیدوسرے بہتر ںیفہرست م یک نوںیٹسم یرنز بنانے والے ب ادہیسب سے ز

  ۔

حماد اعظم    شنیپوز یاگرچہ  ان ک  ں یہ  ںیفارم م یرنز کے ساتھ اچھ 340 نیعمر ام 

  می ٹ یکر کے  اپن یاس وقت سنچر ںی م ینے حال ہ  نیسے دو درجے کم ہے ۔ عمر ام

آوٹ ہو چکے  یرنز پر چار کھالڑ  62جب ناردرن کے  ای شکست سے بچا ین یقیکو 

محمد    یپارٹنر شپ قائم ک یرنز ک 223ھے ۔ انہوں نے محمد نواز کے ساتھ مل کر ت

فتح   میٹ  یہوا،نادرن ک ںیانداز م زیخ یسنسن  تیکا اختتام نہا چیرنز بنائے ۔م 95نواز نے 

۔یپر تھ یدور یرنز ک 8سے محض   

  ںیکر ٹنگیب یمرتبہ پھر اچھ کیا نی ٹسمی ب نوںی ت ںی توقع کر رہے ہ  ینعمان  عل   کپتان

گے ۔ دونوں بولروں   ںیکوشش کر یساجد خان سے آگے  نکلنے ک    یگے ۔ نعمان عل

وکٹوں کا فرق ہے ۔ نی ت ںیم   

میڈیبنک اسٹ  ٹیبلوچستان بمقابلہ سندھ ۔ اسٹ    



  میڈ یبنک اسٹ  ٹیاسٹ چی راونڈ کا م ںی پانچو انیکے درم موںیٹ یاور سندھ ک   بلوچستان

جانے واال پہال فرسٹ کالس  الیپر کھ وین یکا اس و  زنیرواں س  ہیجائے گا ۔  الیکھ   ںیم

ہے ۔ چیم   

 

کرنے سے بڑا  اںیکے سنچر نوںیٹسمی ب   نیالئن اپ کو  ت ٹنگیب  یک  میٹ  یک سندھ

اور  وسف یبن   ری، عم قیہے ۔ اسد شف ی آئ  ںیالئن اپ فارم م ٹنگیحوصلہ  مال ہے اور ب

نے شاندار   لی۔ جبکہ سعود شک ںیاسکور ک اںیخان نے چوتھے راونڈ سنچر  لیشرج   

ناٹ آوٹ  رنز بنائے ۔ 70   

  یسنچر ںیخان نے سات برس کے وقفے کے بعد فرسٹ کالس کرکٹ  م لیشرج 

ہے کہ   دی کو ام میٹ  یواپس آنے سے سندھ ک ںی کے  فارم م نوںیٹسمی، ان ب  یاسکور ک

رنز ہوں گے ۔ اور نوجوان  کرکٹرز سے  دباؤ کم ہو گا اور وہ   یبھ  ںیاننگز م یآنے وال

گے ۔ ںیسک لیآزادانہ کھ    

حاصل     ںیوکٹ  14کر رہے انہوں نے  ڈیبولنگ  کو ل  یبولر تابش خان سندھ ک فاسٹ

۔سدرن پنجاب کے   ںیشامل ہ یبھ ںیوکٹ 5 ںیمرتبہ اننگز م کی ا ںیجس م ںیہ یکرر کھ

اور ابرار احمد  یشاہ نواز دھان یجوڑ یکا مظاہرہ کرنے وال  یخالف عمدہ کارکردگ

۔ںی رکھتے ہ ادہکا ار یکارکردگ یبار پھر  اچھ کیا    

۔ وہ   ںیحاصل کر چکے ہ ںی وکٹ 16 یسالہ کاشف بھٹ  34آرام   فٹیبلوچستان کے  سلو ل 

شاندار جا رہے   یبھ ںی م ٹنگی ب یکاشف بھٹ۔  ںیکر رہے ہ ڈی بولنگ کو ل یبلوچستان ک

۔ ںیرنز بنا چکے ہ 241مدد سے  یک وںی نصف سنچر 3۔ وہ  ںیہ   

رنز جوڑ چکے ہیں ۔ ان کے رنز   250دوسرے قابل ذکر بیٹسمین تیمور علی ہیں وہ 

ہے۔  50بنانے کی اوسط   

 


