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  ًبسدسى کشکٹ ٹین کو اًٌگض کی شکغت ًے آصف علی اوس دمحم ًواص

 عے ثچبلیب

  کشاچی هیں قزافی اعٹیڈین الہوس اوس یو ثی ایل اعپوسٹظ کوپلیکظ

 کھیلے گئے دوًوں هیچض ڈسا ہوگئے
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والی ًبسدسى کشکٹ ٹین آصف علی اوس دمحم ًواص کی فبلو آى کب شکبس ہوًے 

عٌچشیوں کی ثذولت خیجشپختواًخوا کے خالف هیچ ڈسا کشًے هیں کبهیبة 
سًض ثٌبئے۔ دمحم  884چھکوں کی ثذولت  3چوکوں اوس  88 ًے ہوگئی۔آصف علی

چھکے شبهل  2چوکے اوس  85 اى کی اًٌگض هیںسًض اعکوس کیے۔  811ًواص ًے 

سًض ثٌبئے۔ هجووعی طوس پش هیچ  46اوس سوحیل ًزیش ًے  81تھے۔ عوش اهیي ًے 
کھالڑی کو پویلیي کی ساٍ دکھبًے والے روہیت خبى ًے دوعشی اًٌگض هیں  5هیں 

کھالڑیوں کو آؤٹ کیب۔اط عے قجل ًبسدسى کشکٹ ٹین ًے ثطوس هہوبى ٹین ٹبط  2

وکٹوں  9اووسص هیں  136.4ًے۔ خیجشپختواًخواتھب عالى کیبکیے ثغیش ثبؤلٌگ کب ا
 876سًض ثٌب کش اًٌگض ڈکلیئش کشدی تھی۔ کپتبى دمحم سضواى  526کے ًقصبى پش 

کھالڑیوں کو آؤٹ کیب۔ جواة هیں ًبسدسى  4سًض ثٌب کش ًوبیبں سہے۔شبداة خبى ًے 

پٌب ڈیجیو کشًے سًض ثٌب کش آؤٹ ہوگئی۔ فشعٹ کالط کشکٹ هیں ا 262کی پوسی ٹین 
 سًض اعکوس کیے تھے۔  99والے حیذس علی ًے 

 
عٌٹشل پٌجبة اوس عذسى پٌجبة کے دسهیبى قزافی اعٹیڈین هیں کھیال جبًے واال هیچ 

عذسى پٌجبة ًے دوعشی اًٌگض هیچ کے اختتبم تک ہوگیب۔ ثغیش کغی ًتیجے کے ختن

ٹ ہوا تھب۔ عویع اعلن سًض ثٌبئے اوس اط کب ایک کھالڑی آؤ 817اووسص هیں  31هیں 
سًض ثٌب کش ًبٹ آؤٹ سہے۔ عذسى پٌجبة کی جبًت عے  88اوس عوش صذیق  51

سًض ثٌبکش ظفش گوہش  32تھے جو آؤٹ ہوًے والے واحذ ثلے ثبص کپتبى شبى هغعود

 5سًض  348کب شکبس ثٌے۔ اط عے قجل عٌٹشل پٌجبة ًے هیچ کے آخشی سوص 



سًض ثٌب کش  31اوس فہین اششف  48دمحم ععذ کھالڑی آؤٹ عے اًٌگض کب آغبص کیب تو 

سًض ثٌبکش آؤٹ ہوئےتبہن  56اوس فہین اششف  71کشیض پش هوجود تھے۔ دمحم ععذ 
ے دسهیبى وقبص هقصود کثالل آصف اوس سًض ثٌب کش آؤٹ ہوگئی۔  473پوسی ٹین 

عذسى پٌجبة ًے اط عے قجل ۔ہوئی سًض کی ششاکت قبئن 47ویں وکٹ کے لیے 81

سًض کی ثذولت  243کش پہلے ثیٹٌگ کب فیصلہ کیب تھب۔ عویع اعلن کے  ٹبط جیت
 سًض ثٌبئے تھے۔ 467عذسى پٌجبة ًے 

 

عٌذھ کی کھیال گیب هیچ ثھی ثے ًیتجہ سہب۔ یو ثی ایل اعپوسٹ کوپلیکظ کشاچی هیں 
ثلوچغتبى کشکٹ ٹین ًے سًض کے جواة هیں   473جبًت عے اعکوس کیے گئے 

هیچ کہ کھالڑی آؤٹ ہوئے تھے 9سًض ثٌبئے اوس اط کے  355اووسص هیں  873

 هٌٹ 584سًض ثٌب کش آؤٹ ہوئے۔  852اهبم الحق کے لیے هقشسٍ وقت ختن ہوگیب۔ 
چوکے لگبئے۔ عٌذھ  88گیٌذوں پش  352ًے کشیض پش هوجود سہٌے والے اهبم الحق 

ثلوچغتبى کھالڑیوں کو آؤٹ کیب۔ 3،3کبشف ثھٹی اوس اعذ شفیق ًے  کی جبًت عے

سًض اعکوس  44ًے ویں ًوجش پش ثیٹٌگ کشًے والے خشم شہضاد 81کی جبًت عے 
اوس عوشاى  888ًے اهبم الحق ثلوچغتبى کی جبًت عے هیچ کے آخشی سوص  کیے۔

ثلوچغتبى کشکٹ ٹین ًے اط عے قجل سًض عے اًٌگض کب آغبص کیب تھب۔  86فشحت ًے 

عبثذ ًوٹبط قبًوى کب اعتعوبل کشتے ہوئے پہلے ثبؤلٌگ کشًے کب اعالى کیب تھب۔ 
سًض ثٌبئے تھے کہ  473عٌذھ  ًے سًض کی ثذولت  249علی کے ًبقبثل شکغت 

 3ًے  یبعش شبٍثلوچغتبى کی جبًت عے ۔کشدیکپتبى عشفشاص احوذ ًے اًٌگض ڈکلیئش 

   کھالڑیوں کو آؤٹ کیب۔
 

– ENDS – 
Media contact: 
 
Ibrahim Badees Muhammad 
Editor – Urdu Content 
Media and Communications 
E: ibrahim.badees@pcb.com.pk 
M: +92 (0) 345 474 3486 
W: www.pcb.com.pk 
 
 
 

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


 

 


