
 

 کے درهیاى ٹکراؤهلتاى سلطانس اسالم آباد یونائیٹڈ اور 
 

  هشتجہ هذهقبثل آئیں4 دوًوں ٹیویںگزشتہ ایڈیشٌض هیں یہ 

  هبسچ کو  3اوس  فشوسی 22ایچ ثی ایل پی ایظ ایل فبئیو هیں دوًوں ٹیویں

 هیں هذهقبثل آئیں گی ساولپٌڈیثبلتشتیت الہوس اوس 

 اعٹیي، کولي هٌشو، کولي اًگشام اوس فہین  ڈیلکی صیشقیبدت  شبداة خبى

 آثبد یوًبئیٹڈ کی ًوبئٌذگی کشیں گے اششف اعالم

 جیوض اوس  سائیلی سوعودمحم عشفبى، ، شبہذ آفشیذی، هعیي علی، عوشاى طبہش

 هیذاى هیں اتشیں گے کی کپتبًی ، شبى هغعودوًظ 
 

 :0202 فروری41ر،الہو

 

عٌغٌی خیض هیچوں ایچ ثی ایل پبکغتبى عپش لیگ کے شبئقیِي کشکٹ گزشتہ چبس ایڈیشٌض عے 

اثتذائی دو ایڈیشٌض هیں پبًچ ٹیووں پش هشتول ایوًٹ کے تیغشے عے هحظوظ ہوسہے ہیں۔

 ۔کب حصہ ثٌبیب گیبٹوسًبهٌٹ یں چھٹی ٹین ، هلتبى علطبًضکو ایڈیشٌض ه

 

هیں سعبئی حبصل  یوں تو هلتبى علطبًض کی ٹین اة تک کغی ایڈیشي کے پلے آف هشحلے

حشیف ٹیووں پش اپٌی کے ثبعث هلتبى علطبًض ایوًٹ هیں ثہتشکبسکشدگی ًہیں کشعکی تبہن 

 دھبک ثٹھبًے هیں کبهیبة سہی ہے۔

 

عٌغٌی خیض هیچوں هیں ًوبیبں کبسکشدگی کب اط دوساى هلتبى علطبًض ًے ایوًٹ هیں هتعذد 

 هشہوس ہیں۔کے  ٹبکشے هظبہشٍ کیب جظ هیں اعالم  آثبد یوًبئیٹڈ عے اى 

 

کی ًوبئٌذگی حکوهت وفبقی داسالهلتبى علطبًض اولیبء کے شہش اوس اعالم آثبد یوًبئیٹڈ 

فشوسی  22دوًوں ٹیووں کے هبثیي پہال ٹبکشا هیں  2222ایچ ثی ایل پی ایظ ایل  کشےگی۔

 هیں ہوگب۔ اعٹیڈین ساولپٌڈی  هبسچ کو پٌڈی کشکٹ 3کو قزافی اعٹیڈین الہوس اوس دوعشا 

 

 سابقہ نتائج:



 

 دوًوں ٹیووں کے دسهیبى عبثقہ هقبثلوں کے ًتبئج کی تفصیالت هٌذسجہ ریل ہیں5

 

 4اط عے قجل  دوًوں ٹیویں ۔ہےفیصذ  02،02دوًوں ٹیووں کے دسهیبى جیت کب تٌبعت 

حبصل  کبهیبثیًےهلتبى علطبًض هیں  2اوساعالم آثبد یوًبئیٹڈ هیں  2هذهقبثل آئیں جہبں  هشتجہ

 ۔ کی

 

چ ثی ایل پی ایظ ایل ای هذهقبثل آئیں۔هیں ایڈیشي  تیغشےدوًوں ٹیویں پہلی هشتجہ لیگ کے 

 2کے دسهیبى گشوپ هشحلے هیں  هلتبى علطبًضاوس  اعالم آثبد یوًبئیٹڈکے دوساى  2223

 گئے هیچ هیںاعٹیڈین هیں کھیلے  کشکٹ دثئی اًٹشًیشٌلفشوسی کو20هیچض کھیلے گئے۔ 

علطبًض کی ٹین هلتبى  هلتبى علطبًض کو ثآعبًی شکغت عے دوچبس کیب۔اعالم آثبد یوًبئیٹڈ ًے 

 24هطلوثہ ہذف اعالم آثبد یوًبئیٹڈ ًے  سًض پش ڈھیش ہوگئی۔ 221پہلے  ثیٹٌگ کشتے ہوئے  

 وکٹوں کے ًقصبى پش حبصل کشلیب۔0گیٌذیں قجل 

 

هیں کھیال کشکٹ اعٹیڈین کو شبسجہ  2223هبسچ  21دوًوں ٹیووں کے دسهیبى دوعشا هیچ 

هقشسٍ هلتبى علطبًض کولیوک سوًکی کی ًصف عٌچشی کی ثذولت اعالم آثبدیوًبئیٹڈ ًے گیب۔

جواة هیں کیشوى پوالسڈ ًے  هلتبى علطبًض کی جبًت  سًض کب ہذف دیب۔ 231اووسص هیں  22

 42کیشوى پوالسڈ ًے عے جبسحبًہ اًٌگض کھیلی هگش وٍ ٹین کو هیچ جتواًے هیں ًبکبم سہے۔

سًض عے  هیچ هیں کبهیبثی 11سًض کی اًٌگض کھیلی۔ اعالم آثبد یوًبئیٹڈ ًے  21گیٌذوں پش 

 حبصل کی۔

 

یوًبئیٹڈ  هیچض هیں هلتبى علطبًض ًے  اعالم آثبد چوتھے ایڈیشي کے  دوًوں گشوپلیگ کے  

ےدوًوں هیچوں هیں ک 2224ایڈیشي چکب دیب۔ کو آؤٹ کالط کشکےگزشتہ ایڈیشي کب ثذلہ 

دوًوں وکٹوں عے شکغت دی۔1ا وس  0ثبلتشتیتهلتبى علطبًضًے اعالم آثبد یوًبئیٹڈ کو 

اعٹیڈین کشکٹ دثئی اًٹشًیشٌل فشوسی کو کھیال گیب۔  21ٹیووں کے دسهیبى ایوًٹ کب پہال هیچ 

کے  وکٹوں2اووسص هیں  22کی ٹین هقشسٍ هیں کھیلے گئے هیچ هیں اعالم آثبد یوًبئیٹڈ 

سًض ثٌبکش هلتبى   12سًض ہی ثٌبعکی، کپتبى شعیت هلک ًے ًبقبثل شکغت  220ًقصبى پش 

 21دوًوں ٹیووں کے دسهیبى ایوًٹ کب دوعشا هیچ  هیں کبهیبثی دالدی۔ علطبًض کو ایوًٹ

وکٹوں  1ھیال گیب جہبں هلتبى علطبًض ًے اعٹیڈین هیں ککشکٹ دثئی اًٹشًیشٌل فشوسی کو 

 عے کبهیبثی حبصل کی۔

 

 هیں دونوں ٹیووں هیں شاهل اہن کھالڑی: 0202ایچ بی ایل پی ایس ایل 

 

هیں ثہتش کبسکشدگی کی اهیذ کی جبسہی  2222ثی ایل پی ایظ ایل ایچعے اعالم آثبد یوًبئیٹڈ 

هضجوط ٹین کب اًتخبة کیب   ایڈیشي فبئیو کے لیے  ایکهشتجہ کی چیوپئي فشًچبئض ًے  2۔  ہے



پہلی ثبس ایوًٹ هیں ششکت کشسہے ہیں وٍ ثبؤلش ڈیل اعٹیي  کے ثہتشیيدًیبئے کشکٹ ۔ ہے

کشکٹ هیں  اًٹشًیشٌل ٹی ٹوًٹیهیں اعالم آثبد یوًبئیٹڈ کی ًوبئٌذگی کشیں گے۔  2222ایڈیشي 

ثھی لیگ اعپٌش شبداة خبى کی صیشقیبدت هیذاى هیں  ہیٹ ٹشک کشًے والے فہین اششف

  اتشیں گے۔

 

سوی هعیي علی، شبہذ آفشیذی، هضجوط ثبؤلٌگ الئي اپ کب عبهٌب کشًے کے لیے 

هلتبى علطبًض کی جبًت عے جبسحبًہ ثلے وعواوس خوشذل شبٍ سیلی س جیوض وًظ،ثوپبسٍ،

شتجہ ایچ ثی ایل پی ایظ ایل هعیي علی پہلی هثبصی کشًے کے لیے هیذاى هیں اتشیں گے۔ 

 ٹین کی قیبدت تجشثہ کبس ٹیغٹ کشکٹش شبى هغعود کشسہے ہیں۔ ششکت کشسہے ہیں۔هیں 

 

تول هلتبى علطبًض کے پش هشٹوًٹی اعپیشلغٹظ عہیل تٌویش، دمحم عشفبى اوس عوشاى طبہش ٹی

لیوک سوًکی آصف علی،، هٌشو کولي اًگشام، کوليثبؤلٌگ اٹیک کب عبهٌب کشًے کے لیے 

  ۔کو دعتیبة ہوں گےاعالم آثبد یوًبئیٹڈ ڈیوڈ هالى اوس 

 

ثبئیظ هبسچ تک کشاچی، الہوس، ساولپٌڈی ثیظ فشوسی عے  2222ایچ ثی ایل پی ایظ ایل 

ایوًٹ کب پہال هیچ دفبعی 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:

 

 :سالم آباد یونائیٹڈا

 

شبداة خبى)کپتبى(، ڈیل اعٹیي، کولي اًگشام، کولي هٌشو، فہین اششف، آصف علی،سوهبى 

سوًکی، حغیي طلعت، فل عبلٹ، ظفش گوہش، عوبد ثٹ، سضواى حغیي، هوعٰی سئیظ، لیوک 

 خبى، عبکف جبویذ، احوذ صفی  عجذہللا، عیف ثذساوسڈیوڈ هالى۔

 

 :هلتاى سلطانس

 

شبى هغعود )کپتبى(، شبہذ آفشیذی، هعیي علی، سائیلی سوعو، دمحم عشفبى، ریشبى اششف، 

ًظ، خوشذل شبٍ، عثوبى قبدس، فبثیئي ایلي، علی سوی ثوپبسٍ، عہیل تٌویش، جٌیذ خبى، جیوض و

 شفیق، سوحیل ًزیش، دمحم الیبط، عوشاى طبہش، وائي هیڈعي، اوس ثالول ثھٹی۔

 

http://www.yayvo.com/


 شیڈول:

 

ثوقبثلہ هلتبى علطبًضثوقبم  ٹڈیوًبئیثجے5 اعالم آثبد  22520تب سات  2 شبم :0202فروری 00

 الہوس نیڈیاعٹ یقزاف

ثوقبم  ٹڈیوًبئیثجے5 هلتبى علطبًض ثوقبثلہ اعالم آثبد 0520تب شبم  2 دوپہش :0202هارچ  8

  یساولپٌڈ نیڈیکشکٹ اعٹ یپٌڈ

  
– ENDS – 
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Ibrahim Badees Muhammad 
Editor – Urdu Content 
Media and Communications 
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W: www.pcb.com.pk 
 
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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