
 

نے پاکستان کو شکست دے  بھارت ایشیا کپ میں 91اے سی سی انڈر 

 دی
  

  شکست دیرنز سے  06پاکستان کونےبھارت 

 کپتان روحیل نذیر کی سنچری پاکستان کی جانب سے 
 

 ء: 9191 تمبرس7،کراچی

 

 91اور بھارت کی  انڈر  ایشیا کپ میں پاکستان 91اے سی سی انڈر سری لنکا میں جاری 

ایشین کرکٹ ۔ فرنینڈو اسٹیڈیم موراٹوا میں کھیال گیا ٹائرانکرکٹ ٹیموں کے درمیان میچ 

کرکٹ ٹیم کو  91قومی انڈر تفصیالت کے مطابق  جانب سے جاری کردہ  کونسل کی

 کا سامنا کرنا پڑا۔رنز سے شکست 06کے خالف میچ میں  بھارت

 

لیجنڈری کرکٹر عبدالقادر کی میچ سے قبل دونوں ٹیموں کےکھالڑیوں اور آفیشلز نے 

 وفات پر ایک منٹ کی خاموشی اختیارکی تھی۔

 

محمد اور  نے کپتان روحیل نذیر کرکٹ ٹیم  کی جانب سے 91ن انڈر میچ میں پاکستا

مزاحمت کی کوشش  کی مگر وہ کامیاب نہ  ارتی باؤلرز کے سامنےنے بھ حارث

۔  رنز بنائے 997چوکوں کی مدد سے  91چھکوں اور  3کپتان روحیل نذیر نے ہوسکے۔ 

ان رنز اسکور کیے۔  33محمد حارث نے روحیل نذیر کو آکاش نے ایل بی ڈبلیو آؤٹ کیا۔ 

اتھاروا انکولے  کی جانب سے بھارت چوکے شامل تھے۔  1چھکا اور  9کی اننگ میں 

 کھالڑیوں کو آؤٹ کیا۔3کار نے 

 

رنز بنا  245اوورز میں 46.4مقررہ  کرکٹ ٹیم 91ومی انڈر قرنز کے تعاقب میں 360

رنز  43محمد حارث نے رنز بنا کر نمایاں رہے۔  997کپتان روحیل نذیر کر آؤٹ ہوگئی۔ 

 1اور ودیا در پٹیل نے  3بھارت کی جانب سے  اتھاروا انکولے کار نے  ۔اسکور کیے

 کھالڑیوں کو آؤٹ کیا۔

 

جیت کر ٹاس  نے دھرو چاند جوریلکپتان  کرکٹ ٹیم کے 91انڈر بھارتی اس سے قبل 

کرکٹ ٹیم نےمقررہ  91انڈر  ہوئے بھارتی پہلے بیٹنگ کرتے کا فیصلہ کیا۔  بیٹنگپہلے



 پیسمیچ میں پاکستان کی رنز بنائے۔  360وں کے نقصان پر وکٹ 1اوورز میں  06

 ۔کھالڑیوں کو آؤٹ کیا 0مجموعی طور پر  نے عباس آفریدیاور  نسیم شاہجوڑی 

 

کھالڑیوں کو آؤٹ  3رنز دے کر  01اوورز پر مشتمل کوٹے میں 96نے اپنے  نسیم شاہ

کھالڑیوں کو آؤٹ  3رنز کے عوض  71اوورز میں  96نے  یعباس آفریدکیا   جبکہ 

کو  کھالڑی 9رنز دے کر  37نے علی عامراسپن باؤلر یم کے کرکٹ ٹ 91قومی انڈر کیا۔

 رنز دئیے۔ 36اوورز میں  8وکٹ حاصل کرکے  9جبکہ محمد عامر نے  آؤٹ کیا

 

کے مجموعی اسکور  38نے اپنی اننگ کا آغاز کیا تو بھارتی کرکٹ ٹیم  دوسری جانب 

گیند پر ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہوگئےجس رنز بنا کر عباس آفریدی کی  3پر اوپنر سوید پارکر 

نے بھارتی ٹیم رنز کی شراکت  983کے درمیان ٹھاکر تالک ورما ارجن آزاد اورکے بعد 

چھکوں کی مدد  3چوکوں اور  99ارجن آزاد نے اسکور تک پہنچادیا۔  119کا مجموعہ 

 991سے چھکے کی مدد  9چوکوں اور  96ک ورما نے ٹھاکر تلرنز بنائے۔  919سے 

 رنز پر گریں۔ 73وکٹیں محض  8رنز بنائے۔بھارت کی آخری  996وں پر گیند

 

 13کھالڑی ڈبل فگرز میں داخل نہیں ہوسکےتاہم پاکستان نے میچ میں  0بھارتی ٹیم کے 

   دئیے۔اضافی رنز 

 

ستمبر بروز 1 کے خالف  کویتپاکستان اپنا اگال میچ ایشیا کپ میں  91اے سی سی انڈر 

 کھیلے گا۔کو پیر
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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. 
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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. 

 
 

 

 


