
 

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

 دی
  

  شکست دے دیرنز سے 136کو کویتنےپاکستان 

  کھالڑیوں کی نصف سنچریاں  6پاکستان کی جانب سے 

 دھواں دار بیٹنگ اور شاندار باؤلنگ پرمحمد وسیم  مین آف دی میچ قرار 
 

 ء: 9191 تمبرس1،کراچی

 

ٹیموں کی  اور کویت ایشیا کپ میں پاکستان 11اے سی سی انڈر سری لنکا میں جاری 

 ایشین کرکٹ کونسل کی۔ فرنینڈو اسٹیڈیم موراٹوا میں کھیال گیا ٹائرانکے درمیان میچ 

کے  تکوی نےکرکٹ ٹیم  11قومی انڈر تفصیالت کے مطابق  جانب سے جاری کردہ 

 رنز سے کامیابی حاصل کی۔ 136خالف میچ میں 

 

پاکستان کی جانب سے محمد وسیم نے برق رفتار نصف سنچری اسکور کی۔ محمد و سیم 

چوکے شامل  0چھکے اور  3رنز بنائے۔ ان کی اننگ میں  55گیندوں پر  02نے 

کھالڑیوں کو آؤٹ کیا۔  6رنز دے کر  06اوورز میں  1تھے۔باؤلنگ میں محمد وسیم نے 

بہترین کارکردگی کی بنیاد پر محمد وسیم کو مین آف دی وورز میڈن کیے۔ا 6انہوں نے  

 میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔

 

کو آؤٹ کھالڑیو ں  4 نے قاسم اکرم کرکٹ ٹیم  کی جانب سے 11ن انڈر میچ میں پاکستا

ابوہریرہ ۔  کھالڑیوں کو آؤٹ کیا 4رنز دے کر  63اوورز میں  6.4قاسم اکرم نے  کیا۔ 

 کھالڑی کو آؤٹ کیا۔ 1عباس آفریدی نے اور  0نے 

 

رنز بنا  170اوورز میں 43.4مقررہ  کرکٹ ٹیم 11انڈر  کویت  رنز کے تعاقب میں665

 رنز بنائے۔ 45اور گوند کمار نے  32عبدالصادق نے کپتان کر آؤٹ ہوگئی۔ 

 

 بیٹنگجیت کر پہلےٹاس  نے روحیل نذیرکپتان  کرکٹ ٹیم کے 11انڈرقومی اس سے قبل 

اوورز  52کرکٹ ٹیم نےمقررہ  11انڈر   قومی ہوئے پہلے بیٹنگ کرتے کا فیصلہ کیا۔ 



بلے  6۔میچ میں پاکستان کی جانب سے رنز بنائے 665وں کے نقصان پر وکٹ 1میں 

اور  56،  حارث خان نے 36بازوں نے نصف سنچریاں اسکور کیں۔عرفان خان نے 

رنز بنا کر آؤٹ  64اور روحیل نذیر  40رنز اسکور کیے۔ فہد منیر  55محمد وسیم نے

 اضافی رنز دیئے۔ 17ہوئے۔ حریف ٹیم کے باؤلرز نے 

 

 6جبکہ عبدالصادق نے  4کرکٹ ٹیم کی جانب سے جندوہمود نے  11کویت انڈر 

 کھالڑیوں کو آؤٹ کیا۔

 

کے  رنز01نے اپنی اننگ کا آغاز کیا تو کرکٹ ٹیم  11کویت انڈر دوسری جانب 

کپتان  بعدجس کے۔ چکے تھےاوپنرز پویلین واپس لوٹ  دونوں مجموعی اسکور پر

رنز کی شراکت قائم ہوئی۔عبدالصادق نے  112عبدالصادق اور گوند کمار کے درمیان 

 رنز بنائے۔ 45اور گوند کمار نے  32

 

 11کھالڑی ڈبل فگرز میں داخل نہیں ہوسکےتاہم پاکستان نے میچ میں 3کے  کویت

 اضافی رنز دئیے۔

 

کے خالف فتح  تی۔ کوہے ایپاکستان کا سفر ختم ہوگ ںیکپ م ایشیا 11انڈر  یس یاے س

کرنے حاصل  یرسائ ںیفائنل م یمیکے س ونٹیا میکرکٹ ٹ 11انڈر  یکے باوجود قوم

 پر شنیپوز یسریپر ت بلیپوائنٹس ٹ میپاکستان ٹ ںی۔گروپ اے ممیں کامیاب نہیں ہوسکی

 ۔ںیہ ںیمیٹ پدو ٹا یگروپ اے ک ںیمیٹ یہے۔ بھارت اور افغانستان ک موجود 
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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. 

 
 

 

 


