
 

نے پاکستان کو شکست  افغانستانایشیا کپ میں  91اے سی سی انڈر 

 دے دی
  

  شکست دیروش سے  85پبکستبن کووےافغبوستبن 

  کھالڑیوں کو آؤٹ کیب 3وے ہللا  شفیقافغبوستبن کے 
 

 ء: 9191 تمبرس 5،کراچی

 

کزکٹ ٹیم وے  99ایشیب کپ میں پبکستبن اوڈر  99کولمبو میں جبری اے سی سی اوڈر 

 جبوب سے جبری کزدي  ایشیه کزکٹ کووسل کیستمبز کو کیب۔  5اپىے سفز کب آغبس 

روش 85کزکٹ ٹیم کو افغبوستبن کے خالف میچ میں  99قومی اوڈر تفصیالت کے مطببق 

اوورس تک محدود  کزدیب گیب  46ببعث میچ کو ببرش کے کب سبمىب کزوب پڑا۔سے شکست 

 تھب۔

 

اور عزفبن خبن کپتبن روحیل وذیز کزکٹ ٹیم  کی جبوب سے 99ن اوڈر میچ میں پبکستب

کزکٹ  99افغبوستبن اوڈر عبور وہیں کزسکب۔ ڈبل فگز کب ہىدسہ  کوئی کھالڑیکے عالوي 

 کھالڑیوں کو آؤٹ کیب۔ 3ہللا وے  شفیقٹیم کے اسپىز 

 

روش بىب کز آؤٹ 78 اوورس میں 19.4 کزکٹ ٹیم 99ومی اوڈر قروش کے تعبقب میں  964

روش  96کپتبن روحیل وذیز وے روش بىب کز ومبیبں رہے۔  99 عزفبن خبنہوگئی۔ 

جبکہ وور احمد، فضل حق اورعببدہللا وے  3افغبوستبن کی جبوب سے شفیق ہللا وے ۔بىبئے

 کھالڑیوں کو آؤٹ کیب۔ 2،2

 

جیت کز پہلے ٹبص  کپتبن روحیل وذیز وے کزکٹ ٹیم کے 99قومی اوڈر اص سے قبل

 46کزکٹ ٹیم وےمقزري  99پہلے بیٹىگ کزتے ہوئے افغبوستبن اوڈر بولىگ کب فیصلہ کیب۔ 

میچ میں پبکستبن کی اسپه جوڑی روش بىبئے۔  963وں کے وقصبن پز وکٹ 9اوورس میں 

 کٹیں حبصل کیں۔و 6مجموعی طور پز  عبمز علی اور فہد مىیز وے

 

کھالڑیوں کو  3روش دے کز  23اوورس پز مشتمل کوٹے میں محط  9فہد مىیز وے اپىے  



کھالڑیوں کو آؤٹ  3روش کے عوض  34اوورس میں  91آؤٹ کیب   جبکہ عبمز علی وے 

حزیف  2روش دے کز  26یم کے فبسٹ بولز عببص آفزیدی وےکزکٹ ٹ 99قومی اوڈر کیب۔ 

 93اوورس کے کوٹے میں محط  9فبسٹ بولز وسیم شبي وے اپىے کھالڑیوں کو آؤٹ کیب۔ 

 کھالڑی کو آؤٹ کیب۔ 9دے کز روش 

 

روش 21اوفزادی طور پز بیٹسمیه 2کزکٹ ٹیم کے صزف  99افغبوستبن اوڈر دوسزی جبوب 

 27ہللا وے رحٰمه  اور  29کب ہىدسہ عبور کزسکے۔حزیف ٹیم کے بیٹسمیه صدیق ہللا وے 

 بىبئے۔روش 

 

ستمبز بزوس  7پبکستبن اپىب اگال میچ بھبرت کے خالف ایشیب کپ میں  99اے سی سی اوڈر 

 کھیلے گب۔ہفتہ  کو 
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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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