
 

 یسے شکست دے دزرن27کو  ملتان سلطانز ایم سی سی نے 
 

 روی بوپارہ اور کمار سنگاکارا کی نصف سنچریاں 

  شکار 4عمران قیوم کے 
 

 ء:7272 یفرور 91 الہور،

 

ملتان سلطانز کو ایم سی سی نے میں میں کھیلے  گئے  ٹی ٹونٹی میچ الہور ایچیسن کالج 

میں  4کو سال بعد  پاکستان کے دورہ پر آئی ایم سی سی 42 رنز سے شکست دے دی۔  27

 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 7فتح اور میں میچوں 7سے 

 

 484وکٹوں کے نقصان پر 4مقررہ بیس اوورز میں ایم سی سی نے پہلے کھیلتے ہوئے 

جواب میں اور کمارسنگاکارا نے نصف سنچریاں اسکور کیں۔ روی بوپارہ رنز بنائے۔ 

 4ایم سی سی کے  عمران قیوم نے رنز پر ڈھیر ہوگئی۔ 447ملتان سلطانز کی پوری ٹیم 

 الڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔کھ

 

کا  بیٹنگکر پہلے  تیکے کپتان سنگاکارا  نے ٹاس ج یس یس میکے مطابق ا التیتفص

کمار ابتدائی تین وکٹیں گرنے کے بعد روی بوپارہ اور کپتان رنز پر  35۔ ایک صلہیف

ندار کھیل پیش شادونوں کھالڑیوں نے  رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ 88سنگاکار کے درمیان 

روی بوپارہ لگانے میں مدد کی۔ ایم سی سی کو اسکور بورڈ پر بڑا مجموعہ  تے ہوئےکر

رنز کی ناقابل شکست اننگز  27چھکوں کی مدد سے  4چوکوں اور 2گیندوں پر  52نے 

رنز بناکر آؤٹ  37چھکوں کی بدولت  5چوکوں اور  5گیندوں پر  53کھیلی۔ کمار سنگاکارا 

ملتان رنز بنائے۔ 484وکٹوں کے نقصان پر 4اوورز میں   77ایم سی سی نے مقررہ ہوئے۔

 وکٹیں حاصل کیں۔7سلطانز کے  علی شفیق نے  

 

ملتان سلطانز کا کے عالوہ اور ذیشان اشرف خوشدل شاہ مطلوبہ ہدف  کے تعاقب میں  

اوورز میں 17.4ملتان سلطانز کی پوری ٹیم  ہوسکا۔فگر میں داخل نہ بھی ڈبل بلے بازکوئی 

 جبکہ رنز کی اننگز کھیلی 43گیندوں پر  72خوشدل شاہ نے رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔  447

کھالڑیوں کو  4ایم سی سی کے عمران قیوم نے رنز بناکر آ ؤٹ ہوئے۔  77ذیشان اشرف 

 آؤٹ کیا۔
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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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