
 

فتح  نےکوئٹہ سے  یکی دھواں دھار بلے بازردر فورڈ  اور علی حیدر 
 چھین لی 

 
 ء: 2021فروری  26کراچی،

 
کے آٹھویں میچ میں پشاور  ایچ بی ایل پی ایس ایل  کھیلے گئے یم کراچی میںڈ ل اسٹی ننیش

 وکٹوں سے ہرادیا۔ 3سنسنی خیز مقابلے کے بعد کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو  زلمی نے 
 
کی دھواں اور کیربیئن پاور ہٹر ردر فورڈ   نوجوان بیٹسمین حیدر علی نے پشاور زلمی  

وکٹوں کے نقصان پر حاصل    7رنز کا ہدف تین گیندیں قبل  199دھار بیٹنگ کی بدولت 
 کرلیا۔

 
  حیدر علیپشاور زلمی کے  کامیابی ہے۔  دوسری یہ پشاور زلمی کی ایونٹ میں مسلسل 

 ۔میچ کا بہترین کھالڑی قرار دیا گیا  برق رفتار نصف سنچری اسکور کرنے پرکو
 

بیٹنگ کا آغاز کیا تو اس کی ابتدائی دو  میں پشاور زلمی نے  مطلوبہ ہدف کے تعاقب 
مجموعی اسکور پر گرگئیں، اس وقت پشاور زلمی کی اننگز کے ابتدائی   کے 27وکٹیں  

رنز بناکر آؤٹ   4اور ٹام کوہلر کیڈمور  3کامران اکمل  اوورز بھی گزرچکے تھے۔  4
 ہوئے۔ 

 
پہلے اوپنر امام  چوتھے نمبر پر میدان میں اترنے والے نوجوان بیٹسمین حیدر علی نے 

رنز کی شراکت قائم   52، 52اور پھر تجربہ کار بیٹسمین شعیب ملک کے ہمراہ  الحق 
چوکوں پر    5چھکوں اور   2گیندوں پر  29حیدر علی نے  کرکے میچ کو دلچسپ بنایا۔

 انہیں جنوبی افریقہ کے ڈیل اسٹین نے آؤٹ کیا۔رنز کی اننگز کھیلی۔   50مشتمل 
 

 3ر زاہد محمود جبکہز بناکرن  41چھکے کی مدد  سے   1چوکوں اور   4امام الحق اوپنر 
  رنز بنانے والے آلراؤنڈر شعیب ملک آسٹریلیا کے  34چوکے کی بدولت   1اور چھکوں 

 بین کٹنگ کا شکار بنے۔



 
ایسے  رنز درکار تھے۔  54گیندوں پر   25  جیت کے لیے پشاور زلمی کو اس موقع پر 

میچ کا    اب ریاض نے چھکوں کی برسات کرکےاور وہ کیرئبین پاور ہٹر ردر فورڈ میں  
 چھکے لگائے۔  2جبکہ وہاب ریاض نے   4ردر فورڈ نےدباؤ میں   پانسہ پلٹ دیا۔ 

 
درکار تھے۔ فاسٹ باؤلر پشاور زلمی کو میچ کے آخری اوور میں جیت کے لیے چھ رنز 

کھالڑیوں کو پویلین واپس بھجوا کر    2اوور کی پہلی دو گیندوں پر  اسمحمد حسنین نے
 میچ میں سنسنی پھیالئی مگر شائد اس وقت تک بہت دیر ہوچکی تھی۔ 

 
ردر  وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔  7گیندیں قبل  3پشاور زلمی نے مطلوبہ ہدف 

رنز    20گیندوں پر  8وہاب ریاض  رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے۔ 36گیندوں پر  18فورڈ 
 ۔نہ  بناسکےثاقب محمود کوئی رن  بناکر آؤٹ ہوئے۔ 

 
جبکہ بین کٹنگ، زاہد محمود، محمد حسنین اور عثمان شنواری  2کوئٹہ کے ڈیل اسٹین نے 

 وکٹ حاصل کی۔ 1،1نے 
 

 کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کا آغاز کیا کوئٹہ گلیڈی ایٹرز  نے پشاور زلمی  اس سے قبل  
اوورز میں صرف    6ابتدائی تو ان کا ٹاپ آرڈر پاؤر پلے کا بھرپور فائدہ نہ اٹھاسکا اور 

کی اننگز کی پہلی نصف سنچری بھی  یہاں تک کہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز رنز ہی بناسکا۔  42
کیمرون    اور 21اوپنر صائم ایوب  وئٹہ گلیڈی ایٹرز کےک گیندوں پر بنی۔ اس دوران  42

 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔  2ڈیلپورٹ
 

ی رفتار تیز کردی۔ انہوں  سنبھالتے ہی رنز بنانے ک   کریز کپتان سرفراز احمد نے تاہم 
انہوں نے  ۔ ںئم کی قا س لمبی پارٹنرشپ اور پھر اعظم خان کے ہمراہ   فاف ڈوپلیسی  پہلےنے

 ۔ںقائم کی داری رنز کی شراکت  105اور  40تیسری اور چوتھی وکٹ کے لیے بالترتیب 
 

کے   202چھکے کی مدد سے   1چوکوں اور   12گیندوں پر  40سرفراز احمد نے 
میں    ایونٹ کے رواں ایڈیشن اسکور کیے۔ یہ ان کی رنز  81اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ 

  ۔ہے پہلی نصف سنچری  
 

چھکوں کی   2چوکوں اور  6گیندوں پر  26نے  ٹسمین اعظم خان نوجوان بیدوسری طرف 
سے زائد کے اسٹرائیک ریٹ   142فاف ڈوپلیسی نے رنز کی اننگز کھیلی۔  47بدولت 

 رنز بنائے۔ 37کے ساتھ  
 



عبور کرنا کا ہندسہ  200کی ٹیم کے لیے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز مضبوط پوزیشن کے باوجود 
بغیر کوئی  اور آلراؤنڈر محمد نواز بالترتیب  بین کٹنگ پاور ہٹر    ان کےممکن نہ ہوسکا۔
 دونوں کو ثاقب محمود نے آؤٹ کیا۔۔اسکور پر آؤٹ ہوگئے 2رن بنائے اور  

 
  رنز بنائے۔ 198وکٹوں کے نقصان پر  7اوورز میں   20کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے مقررہ 

اور محمد   2وہاب ریاض نے جبکہ  3پشاور زلمی کے فاسٹ باؤلر ثاقب محمود نے  
 وکٹ حاصل کی۔  1عمران نے  

 
-ENDS- 

 

 

 
 


