
 

 ی کو چار وکٹوں سے شکست دے د یقلندرز نے پشاور زلم
 

 ء: 2021 یفرور 21 ،یکراچ
 
الہور   ںی م  چ ی کے دوسرے م لیا سیا یپ   لی ا یب  چی ا کھیلے گئے ںیم  یکراچ  می ڈ ی اسٹ  شنلی ن 

رنز کا   141ہرادیا۔ الہور قلندرز نے کو چار وکٹوں سے   یپشاور زلم   قلندرز نے 
 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔ 6اوورز میں  18.3مطلوبہ ہدف  

 
 پر شاہین شاہ آفریدی کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔  شاندار باؤلنگ اسپیل 
 
ی  مجموعکے  29  رنز کےتعاقب میں الہور قلندرز نے اپنی اننگز کا آغاز کیا تو  141 

ملک کے    بی پر شع  ندی گ  یالرحمان ک  بیمج  بناکررنز 14اختر   لیکپتان سہپر اسکور 
رنز بنا  15مدد سے   یچھکے ک  کی اور اے چوک  کی ے۔ فخرزمان اگئ آؤٹ ہو  چی ہاتھوں ک

سے   یزی ے۔ تگئ پر بولڈ ہو  ندی گ  یرنز بنا کر عماد بٹ ک  21ہوئے۔ آغا سلمان   آؤٹکر 
ر پر وہاب  و اسک یکے انفراد  22 بھیبنانے کی صالحیت رکھنے والے بین ڈنک رنز

 ر بولڈ ہو گئے ۔پ  ندیگ  یک  اضی ر
 
پر    ندوںیتعلق رکھنے والے نوجوان فاسٹ باؤلر ثاقب محمود نے مسلسل دوگ  ےس نڈیانگل 

پرافغانستان  اس موقعکے میچ کو دلچسپ بنایا مگر کو آؤٹ کر  زےی وڈ وی اور ڈ  لیسمت پٹ 
انہوں نے   ے کر قلندرز کو فتح دال دی۔ ساتھ دبھرپور کا   ظیکے راشد خان نے محمد حف

رنز بناکر   33محمد حفیظ ۔ای کو فتح سے ہمکنار ک  می ٹ یرنز بنا کر اپن 27پر  ندوںیگ 15
 ناٹ آؤٹ رہے۔

 
 ۔ای کو آؤٹ ک   وںیاور ثاقب محمود نے دو دو کھالڑ اضی کے وہاب ر یپشاور زلم  
  

تو   ی دعوت د یک  ٹنگیکو ب   یکر پشاور زلم  تی سے قبل الہور قلندرز نے ٹاس ج  اس
  چیناکام رہے امام الحق م  ںی کو اچھا آغاز فراہم کرنے م  می ٹ  یکے اوپنرز اپن  یپشاور زلم 

محض پانچ کے    یکا شکار بنے۔ کامران اکمل بھ یدی شاہ آفر  ن ی پر شاہ   ندی گ  یپہل  یک
واپس لوٹ    نی لی رنز بنائے پو  یکوئ  ری بغ یبھ   یر عل د ی ح اسکور پر آؤٹ ہو گئے۔  یانفراد



  کیکرنے والے فاسٹ باؤلر سلمان مرزا نے ا  و ی بیاپنا ڈ ںیم  لی ا سیا یپ لیا یب چی گئے. ا 
آؤٹ ہوئے   ی رنز پر چار کھالڑ 46کے   ی۔ پشاور زلم ںی حاصل ک   ں ی دو وکٹ  ںی اوور م یہ 

  6. انہوں نے ای الئن کو سہارا د  ٹنگی ب یڈگمگات  یک  می ٹ یبوپارہ اپن  یتو انگلش کرکٹر رو 
،  26ملک نے   بی ۔ رتھر فورڈ  اور شعیلی عمدہ اننگز کھ  یرنز ک 50مدد سے  یچوکوں ک 

مدد    یچھکوں ک چوکا اور دو  کیآل راؤنڈر عماد بٹ ا ں،ی ل ی اننگز کھ یانفراد یرنز ک 26
 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ 23سے 

 
 ۔ یبنا سک  یرنز ہ  140 ںی اوورز م  سیمقررہ ب  می ٹ یک  یپشاور زلم  
 

۔ سلمان مرزا  ںیحاصل ک  ںی وکٹ 3رنز دے کر   14نے  یدی شاہ آفر ن ی قلندرز کے شاہ الہور
  ۔یوکٹ حاصل ک  کینے ا زےیو   وڈی نے دو جبکہ ڈ 

 

 
 


