
 

 اعداد و شمارکے 0202ایچ بی ایل پی ایس ایل مکمل ہونے پرایک ہفتہ 
 

 ایونٹ کے ہیش ٹیگز  #HBL #HBLPSLV #Tayyarhain  ہیں 

  تمام میڈیا ہاوسز سے درخواست ہے کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل سے متعلق

 کسی بھی خبر میں ایونٹ کا مکمل ٹائٹل درج کریں
 

 :ء0202 روری،ف 02الہور، 

 

میں شامل چھ ٹیموں کے 0202ایچ بی ایل پی ایس ایل بیس فروری سے شروع ہونے والی 

کے اسپنر محمد دفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈی ایٹرز جاری ہیں۔درمیان سنسنی خیز مقابلے 

وکٹ حاصل کرکے گیند پر کے افتتاحی میچ کی پہلی  لیگ کے پانچویں ایڈیشن نواز نے

ایل پی ایس ایل ایچ بی کے شائقین کرکٹ کی نظریں ، جس کے بعد دنیا بھر تہلکہ مچادیا

 ۔مقابلوں پر مرکوز ہیں میں جاری کانٹے دار 0202

 

لیگ کی زینت بن چکے  ہیں۔ ایچ بی ایل  اب تک کئی منفرد ریکارڈز آغاز سےایونٹ کی 

مظہر ارشد کی جانب سے فراہم کردہ چند  کا پہال ہفتہ گزرنے  کے  بعد 0202پی ایس ایل 

 منفرد اعداد و شمار مندرجہ ذیل ہیں:

 

 :غیرملکی کھالڑیوں کی شرکت

 

ایونٹ میں شرکت کررہے ہیں۔ کرکٹرز غیرملکی 83رواں سال ایچ بی ایل پی ایس ایل میں

کھالڑیوں کا تعلق یوکے سے ہے، جن میں جیسن رائے، معین  41 سب سے زیادہ،شریک 

 علی اور فل سالٹ کے نام نمایاں ہیں۔ 

 

 8کے ، نیوزی لینڈ 5یلیا کے  آسٹر، 6، ویسٹ انڈیز کے 7ایونٹ میں جنوبی افریقہ کے 

 ۔ایک ایک کھالڑی شامل ہیں جبکہ سری لنکا اور امریکہ کے

 

بین نمایاں غیرملکی کھالڑیوں میں کرس ِلین، شریک پاکستان میں جاری ایونٹ  میں 

کولن منرو، لیوک رونکی اور ایلکس شین واٹسن، ڈیرن سیمی، کارلوس بریتھ ویٹ، کٹنگ، 

 ۔ اپنی اپنی ٹیموں کی نمائندگی کررہے ہیںہیلز 



 

 پہلی گیند پر وکٹ:

 

کے افتتاحی میچ کی پہلی گیند پر کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے  0202ایچ بی ایل پی ایس ایل 

اسپنر محمد نواز نے اسالم آباد یونائیٹڈ کے اوپنر کولن منرو کو پویلین کی راہ دکھائی ۔ 

یع کو محمد سمنے گذشتہ سال لیگ کے افتتاحی میچ میں الہور قلندرز کے اوپنر فخر زمان 

وکٹ  پہلی گیند پر بھی میں 0247اس سے قبل ایڈیشن چوکا لگا کر ایونٹ کاآغاز کیا تھا۔ 

 حاصل کی  گئی تھی۔

 

 :ایک وکٹ سے جیت

 

گروپ میچ میں الہور قلندرز کو  یڈیشن میں اسالم آباد یونائیٹڈکی ٹیمایونٹ کے پانچویں ا

ایچ بی ایل پی ایس کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ ایک وکٹ سے  شکست دے کر 

ایل کی تاریخ میں یہ کسی بھی ٹیم کی جانب سے محض ایک وکٹ سے کامیابی حاصل 

 ہے۔دوسرا  واقعہ کرنے کا 

 

ایک وکٹ سے  کو یونائیٹڈ نے اسالم آباد میں الہور قلندرز  0247یڈیشن اس سے قبل ا

نے  بیٹ پھینک کر نٹ ایلیٹ گرا یہ وہی میچ تھا جبفتح حاصل کی تھی۔ شکست دے  کر 

 اپنایا تھا۔انداز دجشن کا منفر

 

کسی بہت کم میچز دیکھے  گئے ہیں جہاں اعداد وشمار کے مطابق ٹی ٹونٹی کرکٹ میں 

اسالم آباد یونائیٹڈ کی رواں سال الہور قلندرز ٹیم نے ایک وکٹ سے کامیابی حاصل کی۔ 

ٹی ٹونٹی  3321مجموعی طور پر اب تک کھیلے گئے کے  خالف ایک وکٹ سے فتح 

 ویں کامیابی ہے۔58میچز میں 

 

 رنز کی شراکت: 02آخری وکٹ کے لیے 

 

اسالم آباد یونائیٹڈ کی الہور قلندرز کے خالف ایک وکٹ سے فتح میں آخری وکٹ کی 

کے محمد موسٰی احمد صفی عبدہللا اور میچ میں ڈیبیو کرنے والے تھا۔ اہم شراکت کا کردار 

آخری یہ کسی بھی ٹی ٹونٹی لیگ میں رنز کی ناقابل شکست شراکت قائم ہوئی۔ 02درمیان 

کی تاریخ ٹی ٹونٹی پر مجموعی طور  جبکہ بڑی شراکت ہےوکٹ کے  لیے  سب سے  

 لیے سب سے طویل شراکت داری میں چوتھے نمبر پر ہے۔ میں یہ آخری وکٹ کے  

 

ڈوانے اولیور نونوپونگلو اور آخری وکٹ کے لیےمیں  0243اس سے قبل مزانسی لیگ

 قائم ہوئی تھی۔رنز کی شراکت  45کے درمیان

 



 :میں سنچریاں 0202ایچ بی ایل پی ایس ایل 

 

پشاور زلمی کے وکٹ کیپر بیٹسمین کامران اکمل کی جانب سے کراچی کنگز کے 

چھٹی  چ بی ایل پی ایس ایل کی تاریخ میں مجموعی طور پرایرنز کی اننگز  424خالف

 یہ اعزاز تیسری مرتبہ حاصل ہوا ہے۔کو کامران اکمل پشاور زلمی کے سنچری ہے۔

 

 میچوں میں شرکت: 02

 

میچز کھیلنے والے پہلے کھالڑی   52یچ بی ایل پی ایس ایل کی تاریخ میں کامران اکمل ا

سلطانز کے خالف میچ کھیل کر یہ  ملتان  رواں ہفتے نے وکٹ کیپر بیٹسمین۔بن گئے ہیں

 اعزاز حاصل کیا تھا۔

 

میچوں میں شرکت 13،13اس کے عالوہ ڈیرن سیمی اور وہاب ریاض تاحال لیگ کے 

میچز کھیل  17، 17کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے سرفراز احمد اور محمد نواز کرچکے ہیں۔ 

 چکے ہیں۔

 

 کے بڑھتے وینیوز:ایچ بی ایل پی ایس ایل 

 

 0202ایچ بی ایل پی ایس ایل شہروں میں کھیلی جارہی ہے۔ 1رواں سال لیگ پاکستان کے 

 اس سے قبلمیں شامل کیا گیا ہے۔ لیگ  پہلی مرتبہکو کے وینیوز اور راولپنڈی میں ملتان 

دبئی، شارجہ اور ابوظہبی الہور اور کراچی کے عالوہ مجموعی طور پر لیگ کے میچز 

 میں کھیلے جاچکے ہیں۔ 

 

 اوسط ٹوٹل:

 

موصولہ اعداد و شمار کے مطابق  ابتدائی ایک ہفتےتککے  0202ایچ بی ایل پی ایس ایل 

، جو لیگ کے تمام ایڈیشنز میں اب تک ریکارڈ کیا گیا ہے 468اسکور پہلی اننگز کا اوسط 

 سب سے زیادہ ہے۔

 

 451میں  0247، 450میں  0243جبکہ 457میں پہلی اننگز کا اوسط اسکور  0249ایڈیشن 

  رہا۔ 413میں 0246اور 
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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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