
 

 ی نے ملتان سلطانز کو چھ وکٹوں سے شکست دے د یپشاور زلم
 

 ء: 2021 یفرور23،یکراچ
 

نے دلچسپ    یپشاور زلممیں     چی م  ںی کے پانچو لیا سیا یپ   لی ا یب چیا یجار ںی م   یکراچ 
کا  رنز   194نے  می۔فاتح ٹیشکست دے دوکٹوں سے   6مقابلے کے بعد ملتان سلطانز کو 

 ۔ای چار وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر ل  ںی اوورز م19ہدفمطلوبہ 
 

اننگز کھیلنے   نی بہتر رنز کی 53گیندوں پر   32ڈمورکو ی ک  ٹام  نیٹسم ی کے ب یزلم  پشاور
 ۔ ای گ  ای قرار د چی م  یآف د نی پر م 

 
اوپنرز کا  تو   ای آغاز کپراعتمادنے اپنی اننگز کاپشاور زلمی   ںی ہدف کے تعاقب ممطلوبہ 

دو چھکوں   ۔کامران اکملشراکت قائم کیابتدائی  کیرنز 57اور امام الحق نے  مران اکمل 
آؤٹ  و یڈبل یب لیاکی گیند پر عثمان قادر  بناکررنز  37مدد سے   یاور پانچ چوکو ں ک

 ۔ہوگئے
 

کے ساتھ مل  کر رنز  یڈمور  ٹام ک نے نئے آنے والے بیٹسمینمام الحق  اکریز پر موجود 
  تھیرنز بنا کر کارلوس بر48مدد سے  یپانچ چوکوں ک  بنانے کا سلسلہ جاری رکھا۔وہ 

شراکت قائم  یرنز ک77نے  الحق اور امام  یڈمورے۔ٹام ک ئگکے ہاتھوں رن آؤٹ ہو  ٹی و 
 ۔ یک
 

سلطانز کے نوجوان باؤلر  ملتان رودر فورڈ  نی ف ریش ںی اسکور م  یکے مجموع153
ٹام کیڈمور    نے اگلے ہی اوور میںنوجوان فاسٹ باؤلر   کا شکار بنے، یشاہنواز دھان

چوکے    چھاور  ایک چھکا ںی اننگز م  یاُن ک ۔ کردیااسکور پر آؤٹ   یکے انفراد53کو 
 شامل تھے۔

 
  2چھکوں اور  2گیندوں پر   8نے کریز سنبھالی اور  یعل  دری نوجوان ح اس موقع پر    

 ۔ای کو فتح سے ہمکنار کر د  یبنا کر پشاور زلم    رنز 24برق رفتار  چوکوں کی مدد سے
 عثمان قاد رنے ایک وکٹ حاصل کی۔جبکہ 2ملتان سلطانز کے شاہنواز دھانی نے  



 
  یدعوت د یک ٹنگی کر ملتان سلطانز کو پہلے ب  تی نے ٹاس ج  یاس سے قبل پشاور زلم 

  کی ناکام رہے اور ا  ںیبار پھر ملتان سلطانز کو بڑا آغاز فراہم کرنے م  کی ا نی تو کرس ل
دراز قد فاسٹ باؤلر محمد   ںی انہ ۔ واپس لوٹ گئے  نی لی اسکور پر آؤٹ ہوکر پو  یکے انفراد

اور ملتان   یسنبھال ز ی ونس نے کر  مزیبعد انگلش کرکٹر ج   ےجس ک  ا،ی عرفان نے آؤٹ ک
سے رنز بنانے کا سلسلہ شروع  یزی ھ مل کر تسلطانز کے کپتان محمد رضوان کے سات

 ۔ای ک
 

  ری پلئ مرجنگی رنز بنا کر ا 41مدد سے   ی چوکوں ک  نی رضوان دو چھکوں اور ت محمد
 ۔ پر آؤٹ ہوگئے  ندی گ   یمحمد عمران ک

 
 ۔یاسکور ک  یکرتے ہوئے نصف سنچر  ٹنگیعمدہ ب  ونس نے مز ی سے ج نڈیا دوسرے

شاندار اننگز   یرنز ک    84پر   ندوںی گ  55بدولت  یچھکوں اور نو چوکوں ک  نی انہوں نے ت
 ۔یلی کھ 
 

قابل قدر   ںی سلطانز کے اسکور م  یرنز نے بھ  36پر   ندوںیگ 21مقصود کے  بی صہ
 دو چھکے اور چار چوکے شامل تھے۔  ںی اننگز م یان ک ۔ ای اضافہ ک

 
سلطانز نے مقررہ   ملتانرنز بنا کر پر ناٹ آؤٹ رہے۔ 6اور خوشدل شاہ  14روسو  یلی رائ 
 رنز بنائے۔   193چار وکٹوں کے نقصان   ںی اوورز م  20

 
  کیا کی کے ثاقب محمود نے دو جبکہ محمد عمران اور محمد عرفان نے ا یزلم  پشاور

 ۔ یوکٹ حاصل ک
 

انہوں نے چار   ۔کے سب سے مہنگے باؤلر ثابت ہوئے  یپشاور زلم  اضی وہاب ر کپتان
 ناکام رہے۔  ں ی وکٹ حاصل کرنے م  یبھ  یوہ کوئ  ۔ےیرنز دئ 51 ں ی اوورز م

 

 
 


