
 

  کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور پشاور زلمی کے درمیان پنجہ آزمائی
 

  هشتجہ هذهقبثل آئیں41 دوًوں ٹیویںگزشتہ ایڈیشٌض هیں یہ 

  هبسچ کو  2اوس  فشوسی 22ایچ ثی ایل پی ایظ ایل فبئیو هیں دوًوں ٹیویں

 هیں هذهقبثل آئیں گی ساولپٌڈیاوس کشاچی ثبلتشتیت 

  دمحم جیغي سائے، ًغین شبٍ، شیي واٹغي، کی صیشقیبدت  عشفشاص ادوذ

 کب دصہکوئٹہ گلیڈی ایٹشص دغٌیي اوس ٹیول هلض 

  ،يٹشؼیت هلک اوس ٹبم ثٌڈیشى عیوی، کبهشاى اکول، وہبة سیبض 

  کی ًوبئٌذگی کشیں گےپشبوسصلوی 
 

 :0202 فروری51ر،الہو

 

شبئقیِي کشکٹ کی  عبلوں عے  1گزشتہ ایچ ثی ایل پبکغتبى عپش لیگ عٌغٌی عے ثھشپوس 

ایوًٹ کو چبس چبًذ لگبًے هیں اہن ٹبکشے ثھی  خصوص هچٌذ یہبں ۔توجہ کب هذوس ہے

کشداس ادا کشتے ہیں اوس اًہی هیں عے ایک ٹبکشاکوئٹہ گلیڈی ایٹشص اوس پشبوس صلوی کے 

 دسهیبى ہے۔

 

کی ٹین تو کوئٹہ گلیڈی ایٹشص ایک ایک هشتجہ ایوًٹ کب ٹبئٹل جیت چکی ہیں۔ دوًوں ٹیویں 

 کشے گی۔ ثھی ایچ ثی ایل پی ایظ ایل فبئیو هیں اپٌے  اػضاص کب دفبع

 

۔ دفبػی چیوپئي ہےایچ ثی ایل  پی ایظ ایل هیں جیت کب تٌبعت ثھی ثہتشیي  دوًوں ٹیووں کب

کے 58.69پشبوس صلوی ججکہ  61.90کب تٌبعت کبهیبثی  یڈی ایٹشص کب ایوًٹ هیںکوئٹہ گل

 فہشعت هیں دوعشے ًوجش پش ہے۔تٌبعت کے عبتھ اط 

 

پلے آف هشدلےهیں هذهقبثل آًے والی دوًوں ٹیویں کے گزشتہ ایڈیشٌض هیں دو هشتجہ  ایوًٹ

لیگ کے ثھی کشچکی ہیں۔ کے فبئٌل هیں پٌجہ آصهبئی  2144ایچ ثی ایل پی ایظ ایل 

سًض عے شکغت  25لوی ًے کوئٹہ گلیڈی ایٹشص کو پشبوسصفبئٌل هیں دوعشے ایڈیشي کے

پشبوس صلوی ًے چوچوبتی ٹشافی ڈیشى عیوی کی قیبدت هیں دے کش ٹبئٹل اپٌے ًبم کیب تھب۔ 



 قزافی اعٹیڈین الہوس هیں هوجود توبشبئیوں کے عبهٌے فضبء هیں ثلٌذ کی تھی۔

 

پشبوس عشفشاص ادوذ کی قیبدت هیں کوئٹہ گلیڈی ایٹشص کی ٹین ًے فبئٌل هیں شکغت کب ثذلہ 

کے دوساى ًیشٌل اعٹیڈین کشاچی هیں  گزشتہ ایڈیشيے اپٌے ہوم گشاؤًڈ پش لیب۔ صلوی ع

 وکٹوں عے شکغت دی۔ 5کو ًے پشبوس صلوی کوئٹہ گلیڈی ایٹشص هیں فبئٌل کھیلے گئے 

 

سعبئی دبصل تیي فبئٌل هیں چبس هیں عے کے ایوًٹ دوًوں ٹیویں هجووػی طوس پش 

دو هشتجہ لیگ هشدلے هیں دوًوں ٹیویں ایچ ثی ایل پی ایظ ایل فبئیو هیں کشچکی ہیں۔ 

فشوسی کو ًیشٌل اعٹیڈین کشاچی  22دوًوں ٹیووں کے دسهیبى پہال ٹبکشا هذهقبثل آئیں گی۔ 

 هبسچ کو پٌڈی کشکٹ اعٹیڈین ساولپٌڈی هیں کھیال جبئے گب۔2اوس دوعشا 

 

 سابقہ نتائج:

 

 هقبثلوں کے ًتبئج کی تفصیالت هٌذسجہ ریل ہیں7 دوًوں ٹیووں کے دسهیبى عبثقہ

 

هیں 2اوسکوئٹہ گلیڈی ایٹشصهیں 5هذهقبثل آئیں جہبں  هشتجہ41اط عے قجل دوًوں ٹیویں

 ۔اثغیش کغی ًتیجہ کے ختن ہوهیچ ججکہ ایک  دبصل کی کبهیبثیًےپشبوس صلوی 

 

کے  2143ایچ ثی ایل پی ایظ ایل عٌغٌی خیض هیچوں کب آغبص دوًوں ٹیووں کے دسهیبى 

شکغت دے  سًض عے  4صلوی کوهیچ هیں گلیڈی ایٹشص ًے عے ششوع ہوا۔ پہلے کوالیفبئش 

هشتجہ گشوپ هشدلے 2اط عے قجل دوًوں ٹیویں اعی ایڈیشي هیں فبئٌل هیں جگہ ثٌبئی۔ کش 

 م سہی۔فتخ ایک هشتجہ کوئٹہ اوس ایک هشتجہ پشبوس کے ًبهیں هذهقبثل آئی تھیں جہبں 

 

ٹکشائیں جہبں یں ٹیویں پلے آف هشدلے هدوًوں هیں ثھی  2144ایل پی ایظ ایل ایچ ثی 

دے کش فبئٌل هیں سًض عے شکغت  4پشبوس صلوی کوکوئٹہ گلیڈی ایٹشص ًے ایک هشتجہ پھش 

وٌٹش هیچ  هیں شکغت یجظ کے ثؼذ پشبوس صلوی ًے کشاچی کٌگض کو ایلسعبئی دبصل کی۔ 

دے کش ایوًٹ کے فبئٌل هیں سعبئی دبصل کی اوس کوئٹہ کو فبئٌل هیں شکغت دے کش 

 ٹبئٹل اپٌے ًبم کیب۔

 

وٌٹش یایلهیں دوًوں ٹیووں ًے تیغشی اوس چوتھی پوصیشي کے لیے  لیگ کے تیغشے ایڈیشي

اط ے ًبم کی۔صلوی ًے گلیڈی ایٹشص کو شکغت دے کش تیغشی پوصیشي اپٌهیچ کھیال جہبں 

یہ هغلغل تیغشی  سًض عے شکغت دی۔ 4کوئٹہ گلیڈی ایٹشص کو هیچ هیں پشبوس صلوی ًے 

هیچ جیتٌے والی هشتجہ ایغب هوقغ تھب جہبں دوًوں ٹیووں کے دسهیبى پلے آف هشدلے هیں 

 تھی۔ سہی ٹین هذط ایک سًض عے کبهیبة 

 



گشوپ هشدلوں کے ػالوٍ دوًوں هشتجہ هذهقبثل آئیں۔  1گزشتہ ایڈیشي هیں ثھی دوًوں ٹیویں 

کوئٹہ ٹیویں ایک هشتجہ پلے آف اوس دوعشی هشتجہ فبئٌل هیں هذهقبثل آئیں۔ دوًوں هشتجہ 

سًض 41پہلے گلیڈی ایٹشص ًے پشبوس صلوی کو شکغت دے کش ایوًٹ کب ٹبئٹل اپٌے ًبم کیب۔ 

 وکٹوں عے کبهیبثی دبصل کی۔ 5گلیڈی ایٹشص ًے جہ اوس دوعشی هشت

 

 میں دونوں ٹیموں میں شامل اہم کھالڑی: 0202ایچ بی ایل پی ایس ایل 

 

هیں ٹبئٹل جیتٌے کی دوڑ هیں شبهل دوًوں ٹیووں ًے هتواصی  2121ثی ایل پی ایظ ایل ایچ 

 ثلے ثبص ًوبیبںپشبوس صلوی کی ٹین هیں عت عے ۔اوس ثہتشیي اعکواڈ کب اًتخبة کیب ہے

 32هیچوں هیں 12)سًض( اوس ثبؤلش وہبة سیبض  4253هیچوں هیں  14 کبهشاى اکول )

اعکواڈ شؼیت هلک کی پشبوس صلوی هیں شوولیت کے ثبػث سواں عبل شبهل ہیں۔  وکٹیں(

سًض  2016ثیي االقواهی ٹی ٹوًٹی کشکٹ هیں کی ثیٹٌگ الئي اپ کو هضیذ تقویت هلی ہے۔ 

اہن کی ثیٹٌگ الئي اپ کب کے ػالوٍ ٹبم ثٌٹي ثھی پشبوس صلوی ثٌبًے والے شؼیت هلک 

 ۔ہیںدصہ 

 

گزشتہ ایڈیشٌض هیں پشبوس صلوی اط کے ػالوٍ کیشوى پوالسڈ، ڈیشى عیوی اوس اهبم الذق 

وٌٹشی کٹیگشی یاعی طشح عپلثیٹٌگ هیں ػوذٍ کبسکشدگی کب هظبہشٍ کشچکے ہیں۔ کے لیے 

هیں پبکغتبى کی وسلڈکپ   46دبل ہی هیں آئی عی عی اًڈس هیں ًوجواى کشکٹش دیذس ػلی 

 ًوبئٌذگی کشچکے ہیں۔ 

 

شی عے صذتیبة ہوًے والے دغي اًجثبؤلٌگ کے شؼجہ هیں وہبة سیبض کے ػالوٍ 

ثھی فبعٹ ثبؤلش ػبهش خبى ػبهش ػلی اوس ػلی،سادت ػلی، ًوجواى اعپٌش دمحم هذغي، 

ػبهش ػلی اوس ػبهش خبى دبل ہی هیں آئی عی پشبوس صلوی کےاہن ہتھیبس ثبثت ہوں گے۔ 

دمحم هذغي ایوشجٌگ ٹیوض  وسلڈکپ هیں پبکغتبى کی ًوبئٌذگی کشچکے ہیں۔ 46عی اًڈس 

 ایشیب کپ کی فبتخ پبکغتبى ٹین کب دصہ تھے۔

 

گزشتہ کی اهیذوں کب هذوس اط ایڈیشي هیں ثھی شیي واٹغي ہوں گے۔ کوئٹہ گلیڈی ایٹشص 

کے ػالوٍ اًگلیٌڈ کے ایڈیشي هیں پلیئش آف دی ٹوسًبهٌٹ کب اػضاص جیتٌے والے شیي واٹغي 

ائے، ػوش اکول اوس ادوذ شہضاد ثھی عشفشاص ادوذ کی جبسدبًہ هضاج ثیٹغویي جیغي س

 یں۔ هتواصی ثیٹٌگ الئي اپ کب دصہ ہقیبدت هیں 

 

عجقت اط لذب ظ عے  دبصل کو دشیف ٹیووں پش ثبولٌگ کے شؼجہ هیں کوئٹہ گلیڈی ایٹشص 

توبم فشًچبئضص پش اپٌی تیض تشیي ثبؤلش ایوًٹ عے قجل ہی  2ہوگی کہ اعکواڈ هیں شبهل 

شبًذاس دمحم دغٌیي ایچ ثی ایل پی ایظ ایل فبئیو هیں ًغین شبٍ اوس دھبک ثٹھبچکے ہیں۔ 

کب  ًوجواى  کھالڑیوں کو تجشثہ کبس ٹیول هلضػضم لیے هیذاى هیں اتشیں گے۔کبسکشدگی کب 



دمحم ًواص، فواد ڈیپبسٹوٌٹ هیں اعپي ثبؤلٌگ  ےکوئٹہ گلیڈی ایٹشص کعبتھ ثھی هیغش ہوگب۔ 

 جیغے اعپٌشص هوجود ہیں۔  آسػ ػلی خبىاوسادوذ

 

الہوس، ساولپٌڈی  ثیظ فشوسی عے ثبئیظ هبسچ تک کشاچی، 2121ایچ ثی ایل پی ایظ ایل 

ایوًٹ کب پہال هیچ دفبػی چیوپئي کوئٹہ گلیڈی ایٹشص اوس اوس هلتبى هیں کھیلی جبئے گی۔

 اعالم آثبد یوًبئیٹڈ کے دسهیبى کشاچی هیں ججکہ فبئٌل الہوس هیں کھیال جبئے گب۔

 

پشدعتیبة ہے ججکہ شبئقیي  www.yayvo.comلیگ کے لیے ٹکٹوں کی آى الئي  ثکٌگ 

 کشکٹ ٹی عی ایظ کے ایکغپشیظ عٌٹشص عے ثھی  ٹکٹ خشیذعکتے ہیں۔

 

 اسکواڈز:

 

 :پشاور زلمی

 

وہبة سیبض، دغي ػلی، کیشوى پوالسڈ، ٹبم ثٌٹي، شؼیت هلک، کبهشاى اکول، لیبم ڈاعي، 

ػبدل اهیي، ػوش اهیي، ڈیشى عیوی، اهبم الذق، دمحم هذغي، سادت ػلی، لوئظ گشیگشی، 

 ػبهش خبى، ػبهش ػلی، لیبم لیوًگ اعٹوى، دیذس ػلی اوس کبسلوط ثشیتھ ویٹ۔

 

 :کوئٹہ گلیڈی ایٹرز

 

عشفشاص ادوذ )کپتبى(، جیغي سائے، دمحم ًواص، ثیي کٹٌگ، شیي واٹغي، ادوذ شہضاد، فواد 

شبٍ، ادغبى ػلی،  ول هلض، ػجذالٌبصش، ًغین یاکول، دمحم دغٌیي، عہیل خبى، ٹ ادوذ، ػوش

 آسػ ػلی خبى، اػظن خبى، کیوو پبؤل، خشم هٌظوساوس صاہذ هذوود۔

 

 شیڈول:

 

ثجے7 کوئٹہ گلیڈی ایٹشص ثوقبثلہ پشبوس صلوی ثوقبم 2742تب شبم  2دوپہش  :0202فروری 00

 ًیشٌل اعٹیڈین کشاچی

ایٹشص ثوقبم ثجے7 پشبوس صلوی ثوقبثلہ کوئٹہ گلیڈی  41742تب سات  4شبم  :0202مارچ  1

 پٌڈی کشکٹ اعٹیڈین ساولپٌڈی
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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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