
 

 یوکٹوں سے شکست دے د 5کو  یس یس مینے ا  نزیپاکستان شاہ
 

 چیم  یآف د نیراہ دکھانے پر احسان عادل م  یک  نیلیکو پو وںیکھالڑ 6 •
 قرار

 
 ء:2020 یفرور 16 الہور،

 
کالج  سنیچیا  چیپچاس اوورز پر مشتمل م انیکے درم یس  یس  میاور ا  نزیشاہ پاکستان
شامل واحد پچاس اوورز پر مشتمل   ںیکے دورہ پاکستان م یس  یس  می۔ ا ایگ  الیکھ ںیالہور م

 ۔ یحاصل ک یابیوکٹوں سے کام 5نے   نزیپاکستان شاہ ں،یم  چیم
 
 ںیاوورز م  50نے مقررہ   یس  یس  میکرتے ہوئے ا ٹنگیدعوت پر پہلے ب  یک میٹ  زبانیم
بلے   اںیرنز بناکر سب سے نما 51 ٹلےیرنزبنائے۔ راس و  204وکٹوں کے نقصان پر  9

  ںیوکٹ  6کے احسان عادل  نے شاندار باؤلنگ کرتے ہوئے  نزیباز رہے۔ پاکستان شاہ
وکٹوں کے   5 ںیاوورز م 45نے مطلوبہ ہدف   نزیپاکستان شاہ ںی۔ جواب مںیحاصل ک

 ۔ یلیناقابل شکست اننگز کھ یرنز ک 66 نے  قی۔ عمران رفاینقصان پرحاصل کرل 
 

کر پہلے   تینے ٹاس ج  لیکے کپتان سعود شک نزیکے مطابق پاکستان شاہ التیتفص
 یکے ابتدائ یس  یس  میبدولت ا  یعمدہ باؤلنگ ک یتو احسان عادل ک ایک  صلہیکا ف  لڈنگیف

اور ِول   ٹلےیواپس لوٹ گئے تاہم راس و نیل یاسکور پر پو یکے مجموع 42 یکھالڑ 3
چوکوں اور   5 ٹلےی۔ راس و یشراکت قائم ک یرنز ک 68 ےیوکٹ کے ل  یروڈز  نے چوتھ

رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔ جس کے بعد رولوف  27جبکہ ِول روڈز  51بدولت  یچھکوں ک 3
  لنےی ناقابل شکست اننگز کھ یرنز ک 47رکھا۔  یمروو  نے رنز بنانے کا سلسلہ جار

 یرنز ک 63 ےیوکٹ کے ل  ںیکے ہمراہ ساتو فیشر انیوالے رولوف مروو  نے سف
 6رنز دے کر  34 ںیاوورز م 10کے احسان عادل  نے  نزی۔ پاکستان شاہیقائم ک شراکت
وکٹوں کے نقصان پر  9 ںینے مقررہ پچاس اوورز م   یس  یس  می۔ اایکو آؤٹ ک  وںی کھالڑ
 رنز بنائے۔  204

 
واپس   نی لی رنز بناکر پو 114 میٹ  یآدھ یک نزیپاکستان شاہ ںیمطلوبہ ہدف کے تعاقب م 

کرتے  یاور حسن محسن  نے شاندار بلے باز قیہاتھ کے بلے باز عمران رف ںیتو بائ   یلوٹ



ناقابل شکست  یکرنز  91 انیکے درم  وںی ۔ دونوں کھالڑی کو فتح دالد میٹ  زبانیہوئے م
رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے۔   49اور حسن محسن  66 قی۔ عمران رفیشراکت قائم ہوئ

جانب سے  یک یس  یس  می۔ ا ایقبل حاصل کرل ںیندیگ 30نے مطلوبہ ہدف   نزیپاکستان شاہ
 ۔  یوکٹ حاصل ک کیا  کیاور رولوف  نے ا  فیشر انیجبکہ سف 2ہان نے  وریاول 
 
 چیم یآف د نیشاندار باؤلنگ کا مظاہرہ کرنے پر فاسٹ باؤلر احسان عادل کو م ںیم  چیم

 ۔ ایگ ایقرار د
 
  یٹونٹ  یٹ ںی کالج الہور م  سنیچیکو ناردرن کے خالف ا یفرور17 میکرکٹ ٹ یس  یس  میا
 ۔ یگ لےی کھ چیم
 
 :ڈولیش
 

تا  12:30کالج الہور بوقت دوپہر   سنیچیبمقابلہ ناردرن بمقام ا یس  یس  می: ا یفرور 17
 ( چیاوورز پر مشتمل م  سیبجے )ب 3:40سہ پہر

کالج الہور بوقت دوپہر   سنیچ یبمقابلہ ملتان سلطانز بمقام ا یس  یس  می: ا یفرور 19
 ( چ یاوورز پر مشتمل م سیبجے )ب 3:40تا سہ پہر 12:30
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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 
provision for officials and coaches. 
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