
 

 خیتار یک گیپاکستان سپر ل لیا یب چیا
 

 : ء 2020فروری 7الہور، 

 

ایڈیشن   ۔ ہوگا سے یفرور 20کا آغاز  شنیڈیا ںی کے پانچو  گیپاکستان سپر ل  لی ا  یب چیا

پاکستان  تمام میچزہے کہ رواں سال لیگ کے  منفرد  ایڈیشنز سے اس لیے 4، گذشتہ 2020

 ئیں گے۔ جا لےی کھ ںیم

 

پر   موںیپانچ ٹ۔ہوئی پاکستان منتقل  درجہ بدرجہ گی ل  یہزار سولہ سے شروع ہونے وال دو

  تاہم گئے لےی کھ ںیمتحدہ عرب امارات م چزیکے تمام م شنیڈ یکے پہلے ا گی مشتمل ل

  ںیاس سلسلے م کیا گیا۔ٹورنامنٹ کو پاکستان النے کا آغاز  ںیم شنیڈ یکے دوسرے ا ونٹیا

جہاں  ا،ی گ  ایمنعقد ک ںیکا فائنل پاکستان م  2017  لیا  سی ا  یپ لیا  یب  چیطور پر ا  یابتدائ

 ۔ ایگ الیکھ   ںیالہور م  میڈیاسٹ  یقذاف چیم انیکے درم یاور پشاور زلم ٹرزی ا  یڈیکوئٹہ گل

 

آہستہ آہستہ پاکستان  یک  گیپاکستان سپر ل  لی ا یب  چیا  یبھ  ںیم شنیڈیا  سرےیکے ت ونٹیا

)جن  چزیم 3کے  2018 لی ا  سیا  یپ لی ا  یب چیاس حوالے سے ا ۔رہا یکا سفر جار یواپس 

مارچ کو، اسالم آباد  25کا فائنل   ونٹی ا  ۔گئے لےی کھ  ںی( پاکستان مپلے آف اور فائنل  2 ںیم

وہی تاریخ یہ   ۔ایگ الیکھ   ںیم یکراچ میڈ یاسٹ شنلین  نیکے ماب یاور پشاور زلم  ٹڈئیونای

 تای کا فائنل ج 1992کرکٹ ورلڈ کپ  یس  یس  یسال قبل پاکستان نے آئ 25 کی ٹھ ہےجب

 ۔ ایگ ای کا حصہ بنا   گیل  یملتان سلطانز کو بھ م یٹ یمرتبہ چھٹ یپہل ںیم  شنیڈیاس ا ۔تھا

 

 یکراچ می ڈیاسٹ  شنلین  یزبانیم  یک چوںیم 8کے  ل یا  سیا  یپ  لیا  یب چیا  ںیم 2019 زنیس 

  ایگ  الیکھ ان یکے درم  یاور پشاور زلم ٹرزی ا یڈیکا فائنل کوئٹہ گل   ونٹی ا یخیتار  ۔ینے ک

 کامیابی حاصل کی۔نے   ٹرزیا  یڈیکوئٹہ گل  ںیم  ادتیق یسرفراز احمد ک ںیجس م

 

 ں؛ یڈالتے ہ  یپر روشن  وںیجھلک  یک ونٹسیا  4گئے   لےیتک کھ  2019سے 2016 اب  ےیآئ

 

 :2016 لیا سیا یپ لیا یب چیا

 



  خیکو شکست دے کر تار  ٹرزیا  یڈینے کوئٹہ گل  ٹڈیونائیآباد   اسالمکے فائنل میں اس ایڈیشن 

بلند   ںیفضاء م یٹراف یچمچات یک گی کے کپتان نے ل میٹ یجب کس  تھاپہال موقع   ہی ی۔رقم ک

 ۔ یک

 

 8رنز کا ہدف  175نے   ٹڈیونائ ی اسالم آباد  ںیگئے فائنل م  لےی کھ ںیم  میڈی اسٹ شنلیانٹرن یدبئ

  4چوکوں اور   7پر  ندوںیگ  51 ںیفائنل م  ا،یوکٹوں کے نقصان پر حاصل کرل  4قبل  ںیند یگ

)اسالم آباد اسمتھ  ونی کے ڈ زیانڈ  سٹیپر و   لنےیاننگز کھ  یرنز ک 73بدولت  یچھکوں ک

 ۔ ایگ اید  وارڈیفائنل کا ا  یآف د نیکو م  یونائیٹڈ(

 

رنز بنا کر   329اوسط سے  یک  54.83اور   ںیوکٹ 11اوسط سے  یک 13.81 ںیم  ونٹیا

ٹورنامنٹ   یآف د پلیئربوپارہ کو  یکے رو  نڈیانگل  والےکا مظاہرہ کرنے  یآلراونڈ کارکردگ

 ۔ یتھ یک  ینمائندگ یکنگز ک یکراچ  ںیم  ونٹیبوپارہ نے ا  یرو۔ایگ قرار دیا

 

  ںیمرتبہ راؤنڈ رابن مرحلے م 2 ںیم یتمام ٹ   ںیگئے ٹورنامنٹ م لےیپر کھ  ادیبن یک  گیل  ڈبل

  یک یپشاور زلم  یٹاپ کرنے وال  ںیراؤنڈ رابن مرحلے م ۔ںیئہو دوسرے کے مدمقابل   کیا

کنگز سے شکست  یاور کراچ  ٹرزیا  یڈیکوئٹہ گل بالترتیب ںیم  چزیکے پلے آف م ونٹیا  میٹ

 نہ کرسکی۔حاصل  یرسائ ںیکھانے کے باعث فائنل م

 

مقابلے   زی خ یکو سنسن  ینے پشاور زلم  ٹرزیا یڈ یکوئٹہ گل  ںیکے پہلے پلے آف م  ونٹیا

 ۔ ی جگہ بنائ ںیکر فائنل م دے اسکور سے شکست  1کے بعد 

 

یہ   انہوں نے ۔ی خان نے بنائ لیکے اوپنر شرج ٹڈی ونائیاسالم آباد  یسنچر یپہل  یک ٹورنامنٹ

  ونٹی ا کر انجام دیا۔  لیبرق رفتار اننگز کھ  یرنز ک  117کے خالف  یپشاور زلم  ،کارنامہ

  الہور قلندرز  یحاصل کرنے وال شنیپوز یاور آخر ںیپر پانچو   بلی کے اختتام پر پوائنٹس ٹ

نے کا اعزاز  بنا  نزر ادہیسب سے ز ںیم  ونٹیعمر اکمل نے ا مڈل آرڈر بیٹسمین کے   کی ٹیم

عمر اکمل نے  ۔ رنز بنائے  335اوسط سے  یک 83.75 ںیم  چوںیم  7انہوں نے   حاصل کیا۔

 ۔ ںیتھ  یاسکور ک یبھ اںینصف سنچر 4 ںیم  شنیڈیا  یکے ابتدائ  گیل

 

کے آندرے    زیانڈ سٹیکرنے والے و  ینمائندگ یک ٹڈ ی ونائیفاتح اسالم آباد  یک 2016 شنیڈیا

پشاور ۔ باؤلر قرار پائے نیحاصل کرکے ٹورنامنٹ کے بہتر  ںیوکٹ  16 ںیم  چوںیم 10رسل 

کے محمد نواز نے    ٹرزیا  یڈیاور کوئٹہ گل  15 ںی م  چوںیم  9نے  اضیکے وہاب ر یزلم

 ۔ ی راہ دکھائ یک ن یل یوں کو پو یکھالڑ 13 ںیم  چوںیم 10

 

 :2017 لیا سیا یپ لیا یب چیا

 



حاصل  ی ابیکے بعد کام   چیم کطرفہیکے خالف   ٹرزیا  یڈیکوئٹہ گل ںیکے فائنل م  ونٹیا

کا   یشاندار کارکردگ یبھ  ںیکے راؤنڈ رابن مرحلے م  ونٹی نے ا یپشاور زلم  یکرنے وال

 ۔ یتھ یحاصل ک شنیپوز یمظاہرہ کرتے ہوئے پہل

 

آمنے   بھی  میچ میں کی دونوں فائنلسٹ ٹیمیں پلے آف   ونٹی کہ ایہاں یہ بات قابل ذکر ہے 

کے  ٹرزیا  یڈیکو کوئٹہ گل  یپشاور زلمایونٹ کی فاتح ٹیم چکی تھیں، جہاں ہوسامنے  

  ۔رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا 2مقابلے کے بعد   زیخ یسنسن ںیم چیخالف م

 یپشاور زلم ںیتعاقب مے رنز ک 201 ںیم  چیگئے م لےیکھ ںیم  میڈ یاسٹ  شنلیشارجہ انٹرن

 ۔ یبناسک  یرنز ہ 199وکٹوں کے نقصان پر  9اوورز میں 20مقررہ   میٹ یک

 

ڈیرن سیمی)ویسٹ انڈیز( کی قیادت میں پشاور  پہلے پلے آف میں شکست کھانے کے بعد 

فائنل میں رسائی دوسرے پلے آف میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زلمی نے 

 حاصل کی۔ 

 

اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کےمابین مقابلہ دیکھنے کے  پشاور زلمی مارچ کو فائنل میں پانچ 

پشاور زلمی   موجود تھی۔ قذافی اسٹیڈیم الہور میں لیے شائقیِن کرکٹ کی ایک بڑی تعداد 

رنز بنائے   148وکٹوں کے نقصان پر 6اوورز میں  20نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 

میچ میں بہترین قیادت   رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ 90کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم محض   جواب میں

پر ڈیرن سیمی کو پلیئر آف دی فائنل  رنز کی جارحانہ اننگز کھیلنے   28گیندوں پر  11اور 

بنانے پر پشاور زلمی کے وکٹ کیپر  رنز  353میچوں میں   11ایونٹ کے کا ایوارڈ دیا گیا۔

اکمل کو پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار دیا۔ انہوں نےاس ایڈیشن میں کراچی بیٹسمین کامران 

 سنچری بھی بنائی تھی۔ز کے خالف کنگ

 

بہترین  وکٹیں حاصل کرنے پر  16کراچی کنگز کے فاسٹ باؤلر سہیل خان کو ایونٹ میں 

وکٹیں حاصل کرکے مسلسل  15)پشاور زلمی( باؤلر قرار دیا گیا جبکہ وہاب ریاض 

 ایڈیشن میں دوسرے بہترین باؤلر رہے۔ دوسرے 

 

 :2018ایچ بی ایل پی ایس ایل 

 

  25گئے۔ ایونٹ کا فائنل   میں کھیلے پاکستانمیچز  3کے 2018 ایچ بی ایل پی ایس ایل 

دفاعی چیمپئن پشاور زلمی اور اسالم آباد یونائیٹڈ کے درمیان نیشنل اسٹیڈیم  مارچ کو 

 کراچی میں کھیال گیا۔ 

 

دوسری وکٹوں سے شکست دے کر  3اسالم آباد یونائیٹڈ نے فائنل میں پشاور زلمی کو 

اوورز میں    20پشاور زلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ   مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا۔



لیوک رونکی )نیوزی لینڈ(    ،اسالم آباد یونائیٹڈ نے رنز بنائے۔  148وکٹوں کے نقصان پر 9

گیندیں قبل حاصل   19مطلوبہ ہدف ،کی بدولت   رنز کی شاندار اننگز52گیندوں پر  26ی ک

 ۔  کرلیا

 

رنز کی ابتدائی شراکت قائم کی   96ہمراہ صاحبزادہ فرحان کے لیوک رونکی نے فائنل میں 

پشاور زلمی نے میچ میں واپسی کی   کی  ناکامی کے باعثمڈل آرڈر بیٹنگ الئن اپ  تاہم 

کو فتح    اسالم آباد یونائیٹڈرنز بناکر  26گیندوں پر  6  محض نےآصف علی  کوشش کی مگر 

 چھکے جڑے تھے۔  3سے ہمکنار کردیا۔ میچ میں آصف علی نے حسن علی کو لگاتار 

 

 435کے اسٹرائیک ریٹ سے   182کی اوسط اور 43.50میچوں میں 11کو لیوک رونکی 

ایونٹ میں سنچری اسکور نے پر پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا ایوارڈ دیا گیا۔ رنز بنا

رنز بناکر سب سے زیادہ رنز بنانے  والے    425والے کامران اکمل ٹورنامنٹ میں کرنے

میچوں میں   12آلراؤنڈر فہیم اشرف نے    ۔کھالڑیوں کی فہرست میں دوسرے نمبر  پر رہے

کھالڑیوں کو پویلین کی راہ دکھا کر ٹورنامنٹ کے بہترین باؤلر کا اعزاز حاصل کیا۔  18

کی فہرست میں دوسرے نمبر پر  بہترین باؤلرزمیں ایڈیشن  وہاب ریاض مسلسل تیسرے

 وکٹیں حاصل کیں۔  18میچوں میں 13انہوں نے رہے۔ 

 

 :2019ایل ایچ بی ایل پی ایس 

 

سالہ تاریخ میں   4ایونٹ کی میچز نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے۔    8ایونٹ کے 

چیمپئن کا  تیسری مرتبہ فائنل میں جگہ بنانے والی کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم نے آخرکار 

لو اسکورنگ فائنل میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے پشاور زلمی کو باآسانی   ۔کیاٹائٹل اپنے نام  

 ۔ دے دیست شک

 

وکٹوں کے نقصان پر 8اوورز میں  20مقررہ پشاور زلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے فاسٹ باؤلر محمد حسنین اور ڈیون براوو نے   رنز بنائے۔ 138

 ۔آؤٹ کیاکھالڑیوں کو 5شترکہ طور پر م

 

تیسری وکٹ کے لیے  احمد شہزاد اور ریلے روسو نے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی جانب سے 

  51احمد شہزاد نے رنز کی شراکت قائم کرکے فتح میں اہم کردار ادا کیا۔  73ل شکست ناقاب

 ۔  رنز  کی ناقابل شکست اننگز کھیلیں 39گیندوں پر   32ریلے روسو نے اور   58گیندوں پر 

 

کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے  شین واٹسن )آسٹریلیا( نے ایونٹ میں سب سے زیادہ رنز اسکور 

رنز   430کے اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ 143.81 کی اوسط اور  43 اننگز میں12وہ کیے۔  

نصف سنچریاں اسکور   4انہوں نے ایونٹ میں بناکر اس فہرست میں پہلے نمبر پر رہے۔ 



 کیں۔ 

 

ایچ بی ایل پی ایس ایل میں عمدہ کارکردگی کا    بھی  نےپشاور زلمی کے کامران اکمل 

رنز بناکر ٹورنامنٹ کے دوسرے بہترین بلے   357میچوں میں    13وہ  تسلسل برقرار رکھا۔

اسالم آباد یونائیٹڈ کے کیمرون  نصف سنچریاں بنائیں۔  3انہوں نے ایونٹ میں باز قرار پائے۔

 ناکر تیسرے نمبر پر رہے۔ رنز ب  355ڈیلپورٹ 

 

کرکے ٹورنامنٹ کے بہترین  وکٹیں حاصل 25میچوں میں   13حسن علی ،کے پشاور زلمی 

ٹورنامنٹ کے  ے وکٹیں حاصل کرک 17اور وہاب ریاض  21فہیم اشرف باؤلر قرار پائے۔ 

 بہترین باؤلر رہے۔ دوسرے اور تیسرے بالترتیب 

 

 ۔گاہوسے فروری  20کا آغاز  2020ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ 

 

ایونٹ کا افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور اسالم آباد یونائیٹڈ کے درمیان  

افتتاحی میچ میں بھی  دونوں ٹیمیں اس سے قبل لیگ کے پہلے ایڈیشن کے  کھیال جائے گا۔

 ۔ تھیں  مدمقابل آئی

 

امید کی جاری ہے کہ لیگ کے  لیگ میں دنیا بھر کے نامور کرکٹرز شرکت کررہے ہیں۔  

 ۔دیکھنے کو ملیں گے سنسنی سے بھرپورمیچز  آئندہ ایڈیشن میں بھی مداحوں کو
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ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is 
to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the 
country. 
 
The PCB’s purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering 
excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men’s and 
women’s cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres 
across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series. 
 
The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of 
playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training 
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provision for officials and coaches. 

 
 

 

 


