
 

 ڈیم میں قسمت بدلنے کے لیے پرعزمقلندرز قذافی اسٹی
 

 اعتماد میں  کھالڑیوں کےخالف میچ گلیڈی ایٹرز کے  پرامید ہوں کہ

 عاقب جاویدبحالی کا سبب بنے گا، 

  حاصل کرنا خوش آئند ہے مگرمیچوں میں کامیابی  3میں سے   5تاحال 

 احمدسرفراز ، ٹورنامنٹ کا اہم مرحلہ اب شروع ہورہا ہے

 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
 

 :ء2222 ،مارچ2الہور، 

 

الہور قلندرز اور دفاعی چیمپئن کوئٹہ  واں میچ 61کا  0202ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ 

اسٹیڈیم الہور میں کھیال جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان اہم گلیڈی ایٹرز کے مابین قذافی 

 بجے شروع ہوگا۔ 7شام  ،مارچ بروز منگل 3معرکہ 

 

الہور ایونٹ کے  دوران اب تک کھیلے گئے تینوں میچوں میں شکست کا سامنا کرنے والی 

 قسمت بدلنے کے لیے پرامید ہے۔  ہم معرکہ میںادفاعی چیمپئن کے خالف کی ٹیم قلندرز

 

قلندرز اپنے ہوم گراؤنڈ پر ہی کھیلنے ہیں۔ میچز  1میں سے  7آئندہ  کوالہور قلندرز کی ٹیم 

الہور قلندرز اور کراچی کنگز کی محض ایک میچ کھیلنے کراچی کا رخ کرے گی۔ کی ٹیم 

 مارچ کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں مدمقابل آئیں گی۔ 60 ٹیمیں

 

فروری کو ملتان سلطانز کے  خالف کھیال تھا۔  06الہور قلندرز نے ایونٹ کا پہال میچ 

وکٹوں سے  5قذافی اسٹیڈیم الہور میں کھیلے گئے میچ میں ملتان سلطانز نے بآسانی 

 کامیابی حاصل کی تھی۔ 

 

ں دوسری شکست کا سامنا اسالم آباد یونائیٹڈ کے خالف میچ میں الہور قلندرز کو ایونٹ می

کرنا پڑا۔ سنسنی خیز مقابلے میں اسالم آباد یونائیٹڈ نے ایک وکٹ سے کامیابی حاصل کی 

 تھی۔



 

اوورز تک  60الہور قلندرز نے ایونٹ میں اپنا تیسرا میچ پشاور زلمی کے خالف کھیال۔

 ز سے کامیابی حاصل کی تھی۔ رن 61محدود میچ میں پشاور زلمی نے 

 

تینوں میچز میں ناکامی کے  باعث الہور قلندرز کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر آخری پوزیشن پر 

موجود ہے۔ پوائنٹس ٹیبل پر قلندرز سے ایک قدم اوپر ان کی روایتی حریف کراچی کنگز 

لیگ  02موجود ہے۔جو چار پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل پر پانچویں پوزیشن پر موجود ہے۔ 

میچز کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ چار ٹیمیں پلے آف مرحلے میں رسائی حاصل کریں گی 

 مارچ کو ہوگا۔ 00جبکہ ایونٹ کا فائنل 

 

دوسری جانب کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم تاحال پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن پر موجود 

کست سے دوچار کرنے کے ساتھ  ہے۔ گلیڈی ایٹرز  نے اسالم آباد یونائیٹڈ کو دو مرتبہ ش

۔ کوئٹہ حاصل کیےپوائنٹس  1ساتھ کراچی کنگز کے خالف بھی کامیابی حاصل کرکے 

گلیڈی ایٹرز کو پشاور زلمی اور ملتان سلطانز کے خالف میچز میں شکست کا سامنا کرنا 

 پڑا تھا۔

 

میں کوئٹہ  5مرتبہ ایک دوسرے کے مدمقابل آچکی ہیں۔ جہاں  2دونوں ٹیمیں اس سے قبل 

 میں الہور قلندرز نے فتوحات حاصل کیں۔  3گلیڈی ایٹرز اور 

 

 :عاقب جاوید، ہیڈ کوچ الہور قلندرز

 

ین میچوں میں شکست کی وجہ الہور قلندرز کےہیڈ کوچ عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ گذشتہ ت

کی جانب سے اچھی کرکٹ کھیلنا تھا۔ انہوں نے کہاکہ اسالم آباد یونائیٹڈ کے ں  وحریف ٹیم

عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا یہی وجہ ہے کہ دونوں ٹیموں کے مابین میچ کا فیصلہ خالف 

 ۔ آخری وکٹ اور آخری اوور میں ہوا

 

انفرادی  ینعاقب جاوید نے کہا کہ اسکواڈ میں شامل کھالڑیوں نےمتعدد مواقع پر بہتر

کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام کھالڑی مجموعی طور 

پر عمدہ کھیل کا مظاہرہ کریں۔ وہ پرامید ہیں کہ الہور قلندرز کی ٹیم کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے 

خالف میچ میں مؤثر حکمت عملی اپنا کرکھویا ہوا اعتماد بحال کرنے  کی کوشش کرے 

 گی۔

 

جاوید نے  کہاکہ ٹی ٹونٹی کرکٹ ہمیشہ پریشر گیم ہوتی ہے اور جو ٹیم پریشر میں عاقب 

کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ انہوں نے کہاکہ ، مضبوط اعصاب کے ساتھ میدان میں اترے

شکست سے  گھبرانے کی بجائے مثبت حکمت عملی اپنانے کی ہدایت کھالڑیوں کو وہ 

سجانے میں اکہ ٹاپ آرڈر اسکور بورڈ پر بڑا مجموعہ کررہے  ہیں۔  عاقب جاوید نے  کہ

 دفاع کرنے  میں مدد ملے گی۔اس کا تو باؤلرز کو کامیاب ہوجائیں



 

 سرفراز احمد، کپتان کوئٹہ گلیڈی ایٹرز:

 

میچوں میں  3میں سے  5تاحال کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے کپتان سرفراز احمد کاکہنا ہے کہ 

مگر ٹورنامنٹ کا اہم مرحلہ اب شروع ہورہا ہے لٰہذا  کامیابی حاصل کرنا خوش آئند ہے

 ہمیں زیادہ سے زیادہ میچز جیت کر ٹاپ فور میں جگہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔

 

سرفراز احمد نے کہاکہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کا اسکواڈ مجموعی طور پر بہتر ہے۔ انہوں نے 

مگر وہ سب باصالحیت کھالڑی  ناتجربہ کار ضرور ہےکہا کہ ہماراباؤلنگ کا شعبہ کچھ 

 زیادہ ہیں۔بھی ہیں۔ کپتان نے کہاکہ اس شعبہ میں ہمارے پاس آپشنز 

 

سرفراز احمد نے کہا گو کہ الہور قلندرز کوگذشتہ تین میچوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا 

 میچ میں جیت کے لیے منگل کو بہترین کھیل پیش کرنا ہوگا۔ ہمیں مگر 

 

کہا انہیں معلوم ہے کہ قذافی اسٹیڈیم الہور میں موجود تماشائیوں کی ایک سرفراز احمد نے 

بڑی تعداد الہور قلندرز کی حوصلہ افزائی کے لیے اسٹیڈیم کا رخ کرے  گی مگر وہ 

دفاعی چیمپئن کی حیثیت سےمیدان میں اتریں گے لٰہذا انہیں بھی تماشائیوں کی اسپورٹ کا 

 یقین ہے۔

 

 :ڈولیش

 

 

 :مارچ 3

 

 الہور میڈیاسٹ یبمقابلہ الہور قلندرز بمقام قذاف ٹرزیا یڈیبجے: کوئٹہ گل7 شام

 

 :مارچ 4

 

 الہور میڈیاسٹ یبمقابلہ الہور قلندرز بمقام قذاف ٹڈیونائیبجے: اسالم آباد 7 شام

 

 :مارچ 6

 

 الہور میڈیاسٹ یکنگز بمقابلہ ملتان سلطانز بمقام قذاف یبجے:  کراچ2 شام

 

 :مارچ 7

 

 الہور میڈیاسٹ یبمقام قذاف ٹرزیا یڈیبجے: الہور قلندرز بمقابلہ کوئٹہ گل7 شام



 

 :مارچ 8

 

 الہور میڈیاسٹ یکنگز بمقام قذاف یبجے: الہور قلندرز بمقابلہ کراچ7 شام

 

 :مارچ 10

 

 الہور میڈیاسٹ یبمقام قذاف یبجے: الہور قلندرز بمقابلہ پشاور زلم 7 شام

 

 :مارچ 11

 

 الہور میڈیاسٹ یبمقابلہ ملتان سلطانز بمقام قذاف ٹرزیا یڈیبجے: کوئٹہ گل7 شام

 

 :مارچ 15

 

 الہور میڈیاسٹ یبجے: ملتان سلطانز بمقابلہ الہور قلندرز بمقام قذاف0 دوپہر

 
– ENDS – 
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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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