
 

 0202لیا سیا یپ لیا یب چیا نیکنگز اور قلندرز کے ماب ،یسلطانز، زلم

 جنگ یک یرسائ ںیکے فائنل م
 

 ء :0202مارچ  61 الہور،

 

کے گروپ  مرحلے  0202 لیا سیا یپ لیا یب چیگئے ا لےیپر کھ ادیبن یراؤنڈ رابن ک ڈبل

مارچ بروز منگل  71 ہوگا۔فائنل مرحلے کا آغاز یمیس ایونٹ کے کے اختتام کے  بعد اب

 یچمچمات وں کے مابینمیٹ نیچار بہتر یک ونٹیا سے شروع ہونے والے مرحلے میں

 ۔لڑی جائے گی ںیالہور م میڈیاسٹ یجنگ قذاف یکے حصول ک یٹراف

 

 یملتان سلطانز اور  الہور قلندرز ک ںیم شنیڈیا ںیکے پانچو گیل یسال سے جار 4 گذشتہ

ایچ بی ایل پی ایس ایل کی تاریخ میں  ۔یحاصل ک یرسائ ںیمرحلے م سیمی فائنل نے موںیٹ

 ایونٹ کے دوسرے مرحلے میں رسائی ہے۔ی پہلی مرتبہ یہ دونوں ٹیموں ک

 

 یگ ںیمدمقابل آئ ںیمیٹ یک یملتان سلطانز اور پشاور زلم ںیفائنل م یمیکے پہلے س ونٹیا

سیمی فائنل میں آمنے سامنے آئیں کی ٹیمیں دوسرے کنگز اور الہور قلندرز  یجبکہ کراچ

 گی۔

 

 یہ ںیمیٹ یک ٹڈیونائیاور  ٹرزیا یڈیگل ،یزلم ںیم شنزیڈیا 4کے گذشتہ  ونٹیسے قبل ا اس

  ی ہیں۔رہ یحاصل کرت یرسائ ںیکے پلے آف مرحلے م ونٹیا

 

 ۔جائے گا الیکھ ںیالہور م میڈیاسٹ یمارچ بروز بدھ کو قذاف 71کا فائنل  ونٹیا

 

 یفائنل: ملتان سلطانز بمقابلہ پشاور زلم یمیس پہال

 

 یملتان سلطانز ک یحاصل کرنے وال یابیکام ںیم 6سے  ںیم چوںیگروپ م 72کے  ونٹیا

 ونٹینے سب سے پہلے ا میٹ یملتان سلطانز ک۔ یپر رہ شنیپوز یپر پہل بلیپوائنٹس ٹ میٹ

 ۔یتھ یحاصل ک یرسائ ںیفائنل م یمیکے س

 

کے ساتھ بہتر رن  وںیابیکام 4 ںینے گروپ مرحلے م میٹ یک یجانب پشاور زلم یدوسر

 ۔یجگہ بنائ ںیفائنل م یمیکے س ونٹیکے باعث ا ٹیر



 

 مسعود، کپتان ملتان سلطانز: شان

 

پر سب سے  بلیکے پوائنٹس ٹ ونٹیسلطانز کے کپتان شان مسعود کا کہنا ہے کہ ا ملتان

انہوں نے کہا کہ پشاور  ۔فائنلسٹ بننا اعزاز کا باعث ہے یمیسے س تیثیح یک میٹ نیبہتر

 ۔ہوگا زیخ یفائنل سنسن یمیکا پہال س ونٹیہے اور ا فیمضبوط حر کیا میٹ یک یزلم

 

 میکرنا ٹحاصل  یرسائ ںیکے ناک آؤٹ مرحلے م ونٹیمرتبہ ا یمسعود نے کہا کہ پہل شان

جگہ  ںیکرکے فائنل م شیپ لیکھ نیمنگل کو بہتر یکھالڑ ۔ وہ پرامید ہیں کہہے یابیکام یک

 ئیں گے۔بنا

 

 :یکپتان پشاور زلم اض،یر وہاب

 

جگہ بنانا  ںیفائنل م یمیکے س ونٹیکا کہنا ہے کہ ا اضیکے کپتان وہاب ر یزلم پشاور

ناک کی ٹیم  یانہوں نے کہا کہ پشاور زلم ۔بات ہے یاعزاز ک ےیکپتان ان کے ل تیثیبح

 ۔یکوشش کرے گ یاٹھانے ک یدہرا کر ٹراف یکارکردگ یک 0271 شنیڈیا ںیم آؤٹ مرحلے 

 

ہے  چیفائنل بڑا م یمیکا س ونٹیکہ ا ںینہ ینے کہا کہ وہ اس بات سے انکار اضیر وہاب

ونر ہے  چیم یشامل ہر کھالڑ ںیہے کہ اسکواڈ م نیقی ںیہوگا تاہم انہ یاور اس کا دباؤ بھ

 ۔کررہے ہیںکوشش  یجس کا بھرپور فائدہ اٹھانے ک

 

انہوں نے کہا کہ  ۔ںیہ نیبہتر ٹیمیں فائنلسٹ یمیتمام س یک ونٹینے کہا کہ ا اضیر وہاب

تھا،  ایملتان سلطانز کے خالف بہتر باؤلنگ کا مظاہرہ ک ںیم چینے گذشتہ م یپشاور زلم

 یابیکا مظاہرہ کرکے کام یعمدہ کارکردگسیمی فائنل میں بھی  یہے کہ زلم نیقی ںیانہ

 ۔یحاصل کرے گ

 

 کنگز بمقابلہ الہور قلندرز: یفائنل، کراچ یمیس دوسرا

 

 ونٹیا ںیمیٹ یکنگز اور الہور قلندرز ک یکراچ فیحر یتیروا 0کے  لیا سیا یپ لیا یب چیا

 ۔یگ ںیمدمقابل آئ ںیفائنل م یمیکے دوسرے س

 

۔ رہا ہے یدوسرے پر پلڑا بھار کیکا ا موںیدونوں ٹ یبھ ںیکے گروپ مرحلے م ونٹیا

کنگز  یکراچ ںیم چیالہور قلندرز نے اور دوسرے م ںیم چیپہلے م گروپ مرحلے کے 

 ۔یاپنے نام ک یابینے کام

 

کے اگلے  ونٹیکر ا تیج چزیم 5،5سے  ںیم 72نے گروپ مرحلے کے  موںیٹ دونوں

 یک ونٹیا میٹ یکنگز ک یپر کراچ بلیپوائنٹس ٹ ہے۔  یحاصل ک یرسائ ںیمرحلے م



 پوزیشن پر رہی۔ یسریت میٹ یاور الہور قلندرز ک یدوسر

 

 اختر، کپتان الہور قلندرز: لیسہ

 

 یمجموع یک میٹ یاپن ںیاختر نے کہا کہ وہ گروپ مرحلے م لیقلندرز کے کپتان سہ الہور

کے ناک  لیا سیا یپ لیا یب چیمرتبہ ا یہے کہ پہل نیقی ںیاور انہ ںیپر خوش ہ یکارکردگ

 یٹراف یچمچمات یک ونٹیا میٹ یالہور قلندرز ک یحاصل کرنے وال یرسائ ںیآؤٹ مرحلے م

 ۔ہے یکھتر تیصالح یاٹھانے ک

 

فائنل کا  یمیکنگز کے خالف س یکراچالہور قلندرز پر کہ کیا ہے واضح اختر نے  لیسہ

طاقت باؤلنگ ہے، جس سے  یانہوں نے کہا کہ الہور قلندرز ک ۔ںیدباؤ نہ یاضاف یکوئ

 ۔ہے دیام یک یکارکردگ نیبہتر ںیفائنل م یمیس

 

 کنگز: یکپتان کراچ م،یوس عماد

 

ہے  میمضبوط ٹ کیکا کہنا ہے کہ بالشبہ الہور قلندرز ا میکنگز کے کپتان عماد وس یکراچ

ہے جو  یکررہ یخاص منصوبہ بند کیا ےیکے ل یابیکام ںیفائنل م یمیمگر انہوں نے س

 گی۔ضمانت بنے  یک یابیکام یکٹیم 

 

 ںیبلے باز اور باولرز موجود ہ نیکنگز کے پاس بہتر یکہ کراچ ںیہ دیپرام میوس عماد

فتح  یبھ ںیفائنل م یمیکو س میاور وہ ٹ ایکا مظاہرہ ک یکارکردگ ی  اعل ںیم ونٹیجنہوں نے ا

 ادتیق یک میٹ ںیفائنل م یمیانہوں نے کہا کہ وہ الہور قلندرز کے خالف س ۔گے ںیدالئ

 ۔ںیکرتے ہ سوسکرنے پر فخر مح
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