
 

 روایتی حریف، کنگز اور قلندرز 2ایچ بی ایل پی ایس ایل کے 
 

 مرتبہ مدمقابل آئیں  8  دونوں ٹیمیںگذشتہ ایڈیشنز میں یہ  •

مارچ کو بالترتیب  12اور  8ایچ بی ایل پی ایس ایل فائیو میں دونوں ٹیمیں  •

 الہور اور کراچی میں مدمقابل آئیں گی

کیمرون ڈیلپورٹ، کرس  محمد عامر، بابراعظم، عماد وسیم کی زیرقیادت  •

 کا حصہ  کراچی کنگز جارڈن اور شرجیل خان 

الہور   حارث رؤفشاہین آفریدی اور فخر زمان،   محمد حفیظ،کرس لین، •

 سہیل اختر کپتان مقرر قلندرز کی نمائندگی کریں گے، 
 

 : 2020 فروری13ر،الہو

 

سے  زلیگ میں شامل فرنچائز  کے سببمیں معیاری کرکٹ پاکستان سپر لیگ ایچ بی ایل  

  ایونٹ کے گذشتہ چار ایڈیشنز میںشائقیِن کرکٹ نے ، ہے۔بھی حقیقی  مداحوں کی قربت  

 کا بھی خوب لطف اٹھایا ہے۔ حریفوں کے درمیان سنسنی  خیزی روایتی 

 

ٹاکرے ایسے ہیں جس کے  مداحوں کی تعداد الکھوں میں ہے۔ ایک   2لیگ کے دوران  

 الہور قلندرز۔  بمقابلہتو دوسرا کراچی کنگز  پشاور زلمی بمقابلہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز 

 

بڑی  2قومی کرکٹ کی  بڑے شہر ہونے کے ساتھ ساتھ   2ملک کے کراچی اور الہور

کو  پاکستان کرکٹ ٹیم   دونوں شہریہ قیاِم پاکستان سے لے کر اب تک  ۔ہیںبھی  نرسریاں

ظہیر عباس،  ماجد خان، جاوید میانداد، عظیم کرکٹرز دے چکے ہیں۔ عمران خان،  بہت سے

کا معین خان اور راشد لطیف  یونس خان، شاہد آفریدی، وسیم اکرم،  عبدالقادر، سعید انور، 

کراچی کی اسٹریٹ   یا توجنہوں نے اپنے کھیل کا آغازشمار بھی ان کھالڑیوں میں ہوتا ہے 

 میدانوں سے۔ وسیع و عریض الہور کے پھر کرکٹ سے کیا یا  

 

قومی کرکٹ کے چند موجودہ ستاروں ،بابراعظم، سرفرازاحمد، وہاب ریاض،  کہ یہاں تک  

 شان مسعود، اظہر علی اور امام الحق کا تعلق بھی انہی دو شہروں سے ہے۔ 



 

دونوں ٹیمیں کبھی  سالوں میں ایک ایڈیشن بھی نہیں جیت پائیں۔  4گذشتہ   مگر دونوں ٹیمیں 

ف  ایونٹ کے فائنل میں رسائی حاصل نہیں کرسکیں جبکہ الہور قلندرز تو کبھی  پلے آ

بی ایل پی ایس ایل فائیو کے دوران دونوں ٹیمیں  مرحلے کا حصہ بھی نہیں بن پائی تاہم ایچ 

کراچی کنگز اور الہور قلندرز کے  بالترتیب  ہوم گراؤنڈ پر کھیلیں گی۔اپنےبیشتر میچز

میچز کے باعث امید کی جارہی ہےکہ  نیشنل اسٹیڈیم کراچی اور قذافی اسٹیڈیم الہور میں  

ں ٹیموں کی کارکردگی میں نمایاں  یونٹ میں دونوفروری سے  شروع ہونے والے  ا 20

 ۔ بہتری دیکھی جائے گی

 

میچوں  گروپ مرحلے کے دونوں    مابیندونوں ٹیموں کے میں  2020ایچ بی ایل پی ایس ایل 

دونوں ٹیموں کے مابین  متوقع ہے۔میں اسٹیڈیم آمد شائقیِن کرکٹ کی ایک بڑی تعداد  میں 

مارچ کو نیشنل اسٹیڈیم   12 توار کو قذافی اسٹیڈیم الہور اور دوسرامارچ بروز ا 8پہال ٹاکرا 

 رات کو برقی قمقوں کی روشنی میں کھیلے جائیں گے۔ ۔ یہ دونوں میچز گاہو کراچی میں  

 

 سابقہ نتائج: 

 

الہور  میں  2میچوں میں کراچی کنگز اور  5یں۔ رتبہ مدمقابل آئم 8دونوں ٹیمیں اس سے قبل 

جبکہ ایک میچ برابر ہوا جو بعدازاں الہور قلندرز نے سپر  قلندرز نے کامیابی حاصل کی

 ۔ جیت لیا میںاوور  

 

دونوں   ور قلندرز پر واضح برتری حاصل ہے۔الہسابقہ نتائج کی بنیاد پر کراچی کنگز کو 

کے   2016چ بی ایل پی ایس ایل  ایمدمقابل آئیں۔ میں ٹیمیں پہلی مرتبہ لیگ کے پہلے ایڈیشن 

میچز کھیلے گئے۔   2کراچی کنگز اور الہور قلندرز کے درمیان گروپ مرحلے میں دوران 

دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم اور شارجہ اسٹیڈیم میں  کراچی کنگز نے الہور قلندرز کو اس دوران 

 رنز سے شکست دی۔ 27وکٹوں  اور  7بالترتیب کھیلے جانے والے دونوں میچوں میں  

 

سے کراچی کنگز کو شکست  ہلی مرتبہالہور قلندرز نے پے ایڈیشن میں لیگ کے  دوسر

الہور قلندرز نے  سنسنی خیز شارجہ کے میدان پر کھیلےجانے والے  میچ میں ۔ دوچار کیا

اسی ایڈیشن کے  دوسرے رنز سے شکست دی مگر  7مقابلے کے  بعد کراچی کنگز کو 

میں کراچی کنگز نے الہور قلندرز کو شکست دے کر حساب برابر کردیا۔   چگروپ می

عامریامین کو  ویسٹ انڈیز کے  کیرون پوالرڈ نے کراچی کنگز کی نمائندگی کرتے ہوئے 

 چھکا جڑ کر میچ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ خری  گیند پرمیچ کی  آ

 

کے   ایونٹ ۔ ی دونوں ٹیموں کے درمیان ایک، ایک میچ کھیال گیامیں بھ 2018ایڈیشن 

ا۔ دونوں  سے ہرایرنز  27کراچی کنگز نے الہور قلندرز کو دوران پہلے ٹاکرے  میں  



ٹیموں کے درمیان ایونٹ کا دوسرا میچ ابتدائی طور پر برابر ہوگیا جو بعدازاں الہور  

سنیل نارائن کے شاندار سپر اوور کی بدولت  اپنے نام کرلیا۔  میںقلندرز نے سپر اوور 

   ی۔میچ میں کامیابی حاصل کالہور قلندرز نے 

 

  22کراچی کنگز کو پہلے میچ میں  میں الہور قلندرز نے  2019ایچ بی ایل پی ایس ایل 

وکٹوں  5دوسرے میچ میں کراچی کنگز نے دونوں ٹیموں کے درمیان رنز سے شکست دی۔ 

 سے کامیابی حاصل کی۔ 

 

 میں دونوں ٹیموں میں شامل اہم کھالڑی:  2020ایچ بی ایل پی ایس ایل 

 

کی  ایچ بی ایل پی ایس ایل فائیو کے لیے  منتخب کردہ اسکواڈ کے  مطابق کراچی کنگز 

کرکٹ کے بہترین بلے باز ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں دنیائے بیٹنگ الئن اپ مضبوط ہے۔ 

ایلکس ہیلز اور جنوبی افریقہ کے کیمرون ڈیلپورٹ کے  انگلینڈ کے جارح مزاج  بابراعظم، 

 ہے۔  مضبوط بیٹنگ الئن اپ کراچی کنگز کی  میں گیشرجیل خان کی موجود عالوہ 

 

کراچی کنگز کو ایک مضبوط آغاز فراہم کرنے کی صالحیت رکھتے ہیں۔  چارو ں بلے باز 

ورٹ نے نیشنل  پ لڈی کیمرون گذشتہ ایڈیشن میں اسالم آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کرتے ہوئے  

رنز کی برق رفتار اننگز   117گیندوں پر  60درز کے خالف اسٹیڈیم کراچی میں الہور قلن

 کھیلی تھی۔  

 

باؤلنگ اٹیک  ٹیم میں شامل نوجوان مگر تجربہ کار  الہور قلندرز کی  دوسری جانب 

ٹف ٹائم دینے کے  لیے تیار ہے۔ شاہین شاہ آفریدی،  کراچی کنگز کے بلے بازوں کو 

 ٹی ٹونٹی لیگز میں باؤلنگ کا تجربہ حاصل ہے۔  کو  حارث رؤف اور عثمان شنواری  

 

بین ڈنک او  محمد حفیظ، اسی طرح الہور قلندرز کے بلے باز کرس لین، فخر زمان، 

محمد عامر،   کنگز کوکراچی پر مشتمل بیٹنگ الئن اپ کو زیر کرنے کےلیے رسلمان بٹ 

باؤلروں کا ساتھ کرس جارڈن، مچل میکلنگن، عماد وسیم اور عمر خان جیسے عمید آصف،  

 میسر ہوگا۔ 

 

بیس فروری سے بائیس مارچ تک کراچی، الہور، راولپنڈی  2020ایچ بی ایل پی ایس ایل 

ایٹرز اور  ایونٹ کا پہال میچ دفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈی  اور ملتان میں کھیلی جائے گی۔

 اسالم آباد یونائیٹڈ کے درمیان کراچی میں جبکہ فائنل الہور میں کھیال جائے گا۔ 

 

پردستیاب ہے جبکہ شائقین www.yayvo.com لیگ کے لیے ٹکٹوں کی آن الئن  بکنگ 

 خریدسکتے ہیں۔ کرکٹ ٹی سی ایس کے ایکسپریس سنٹرز سے بھی  ٹکٹ 

http://www.yayvo.com/


 

 اسکواڈز:

 

 کراچی کنگز: 

 

  لیبابراعظم، محمد عامر، کرس جارڈن، افتخار احمد، شرج لز،یہ  لکسی)کپتان(، ا میعماد وس 

  دیمحمد رضوان، عم ن،یام یعامر  اء،یض سی او  کلنگن،یمچل م  لپورٹ،یڈ  مرونیخان، ک

 ارشد اقبال اور عمر خان۔   ر،یخان، اسامہ م یوالٹن، عل ڈوکیآصف، چ

 

 الہور قلندرز: 

 

  ،یدیشاہ آفر نیشاہ زے،یو  وڈی فخر زمان، ڈ ظ،یمحمد حف   ن،یاختر )کپتان(، کرس ل لیسہ

ڈنک، فرزان راجہ، جاہد  نیپرسنا، ب   کوگےیحارث رؤف، س  ل،یسمت پٹ ،ی عثمان شنوار

 والز۔  نیاور ڈ  نیدلبر حس  ضان،ی سلمان بٹ، محمد ف ،یعل

 

 شیڈول:

 

 یکنگز بمقام قذاف یبجے: الہور قلندرز بمقابلہ کراچ 10:15تا رات  7شام  :2020مارچ  8

 الہور   میڈیاسٹ

  شنلیکنگز بمقابلہ الہور قلندرز بمقام ن یبجے: کراچ 10:15تا رات  7شام  :2020مارچ  12

 ی کراچ  میڈیاسٹ

  
– ENDS – 
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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 

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


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. 

 
 

 

 


