
 

 وکٹوں سے شکست دے دی 4نے الہور قلندرز کو ایم سی سی 
 

 مین آف دی میچ قرار روی بوپارہمہمان ٹیم کے  •
 

 :ء2020فروری14الہور،
 

نے الہور  مارلی بون کرکٹ کلب کی ٹیم  قذافی اسٹیڈیم الہور میں کھیلے گئے میچ میں 
میچوں پر مشتمل سیریز 4 وکٹوں سے شکست دے کر فتح اپنے نام کی۔  4قلندرز کو 

کا الہور میں  کرکٹ ٹیم سی سی  ایم پہنچنے والیسال بعدپاکستان اڑتالیس کھیلنے کے لیے 
 ۔ یہ پہال میچ تھا

 
وکٹوں کے نقصان پر 5اوورز میں  20پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ الہور قلندرز نے 

وکٹوں کے نقصان  6گیندیں قبل 4نزبنائے۔ جواب میں ایم سی سی نے مطلوبہ ہدف ر 135
اہم موقع  دوران میچ کے نے  روی بوپارہایم سی سی کےپر حاصل کرلیا۔ 

 رنزبناکرجیت میں اہم کردار ادا کیا۔ 42پر
 

نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا  کے کپتان کمار سنگارامارلی بون کرکٹ کلب 
مقررہ  متاثرکن کھیل کا مظاہرہ نہ کرسکی اورالہور قلندرز کی ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ پرتو 
الہور قلندرز کے اوپنرز ۔ ہی بناسکیرنز135وکٹوں کے نقصان پر 5اوورز میں  20

ہوئی تاہم مڈل  اکت قائم رنز کی ابتدائی شر 42سلمان بٹ کے درمیان فخرزمان اور 
بڑا ہدف دینے میں میزبان ٹیم  پویلین واپس لوٹنے کے باعثکے جلد   بلے بازوںآرڈر

برق رفتار اننگز   امی اوورز میں کپتان سہیل اختر نےاننگز کے اختت ۔کامیاب نہ ہوسکی
رنز کی  40کی مدد سے چوکے  1چھکوں اور 2گیندوں پر  28سہیل اختر نے کھیلی۔ 

چھکے کی  مدد سے  1چوکوں اور  5گیندوں پر  36اوپنر فخر زمان اننگز کھیلی تاہم 
 یمرو فرولوایم سی سی کی جانب سے  رنز بناکر سب سے نمایاں بیٹسمین رہے۔ 45
   وکٹیں حاصل کیں۔2نے 

 
کے مجموعی 49کھالڑی محض  3ابتدائی ایم سی سی کے لوبہ ہدف کے تعاقب میں مط

نے عمدہ سمت پٹیل  اسکور پر پویلین واپس لوٹ گئے جس کے بعد روی بوپارہ اور 
 37روی بوپارہ نے ی اہم شراکت قائم کی۔ رنز ک 60کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 



گیندوں پر   22سمت پٹیل نے جبکہ  42چھکے  کی مدد سے  1چوکوں اور  2گیندوں پر
کی دونوں بلے بازوں رنز کی اننگز کھیلیں۔ 31چوکے کی مدد سے  1چھکوں اور  2

انیسویں اوور کی دوسری گیند پر عمدہ بیٹنگ کی بدولت ایم سی سی نے مطلوبہ ہدف 
 وکٹیں حاصل کیں۔ 2ز کی جانب سے محمد فیضان نے الہور قلندرحاصل کرلیا۔ 

 
کے خالف پچاس اوورز پر مشتمل پاکستان شاہینز فروری کو 16ایم سی سی کرکٹ ٹیم 

 الہور میں کھیلے گی۔ میچ ایچیسن کالج 
 

 شیڈول:
 

صبح الہور بوقت ایچیسن کالج بمقام  ایم سی سی بمقابلہ پاکستان شاہینز فروری : 16
 بجے )پچاس اوورز پر مشتمل میچ(  5:15شام تا  9:30

تا  12:30  دوپہر الہور بوقت سن کالجیایچایم سی سی بمقابلہ ناردرن بمقام  فروری : 17
 بجے )بیس اوورز پر مشتمل میچ(  3:40سہ پہر

  دوپہرسن کالج الہور بوقت بمقام ایچی ملتان سلطانز ایم سی سی بمقابلہ فروری : 19
 بجے )بیس اوورز پر مشتمل میچ(  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. 

mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk
http://www.pcb.com.pk/


 
 

 

 


