
 

رنز سے ہرا کر پلے آف  111کو   ٹرزی ا یڈیملتان سلطانز نے کوئٹہ گل

ا یدوڑ سے باہر کرد یک  

 

رنز کی اننگز کھیلنے پر شان مسعود پلئیر آف دی میچ قرار  73  

 

ء: 2021جون   16ابو ظہبی،  

ملتان سلطانز نے   ںیم  چی م  ںی سوی کے پچ شنی ڈی کے چھٹے ا گی پاکستان سپر ل  لی ا  یب  چی ا

کے   ونٹی . ایمارجن سے شکست دے د  یرنز کے بھار 110کو    ٹرزیا یڈی کوئٹہ گل

دوڑ سے   یفائنل فور ک  م ی ٹ   یک  ٹرزی ا یڈیہارنے پر کوئٹہ گل  چزیم  7سے  ںی م  9دوران 

۔یباہر ہوگئ   

 

آف   ئریپر پل لنےی جارحانہ اننگز کھ  یرنز ک 73سلطانز کے اوپنر شان مسعود کو  ملتان

۔ای کے اعزاز سے نوازا گ  چی م ید  

 

رنز پر   73 ںیاوورز م 12.1 می ٹ   یپور یک   ٹرزیا یڈی کوئٹہ گل ںیرنز کے تعاقب م 184

۔یہوگئ ری ڈھ   

 

جو   ای رنز کا آغاز فراہم ک 27کو    ٹرزی ا یڈیوآلڈ اور عثمان خان نے کوئٹہ گل  دری و کیج  

  12اور عثمان خان  19وآلڈ  در ی و   کی . جیپارٹنرشپ رہ لیسب سے طو یان ک ں ی م  چی م

الئن اپ مکمل طور پر    ٹنگی ب یک  ٹرز ی ا  یڈی واپس لوٹے تو کوئٹہ گل ن ی لی رنز بنا کر پو 

آؤٹ ہوتے چلے گئے یتمام کھالڑ   کی ا  دکے بع کیاور ا یفالپ ہوگئ .  



 

، حسان 10، محمد نواز 2، اعظم خان 13صفر، کپتان سرفراز احمد  لپورٹی ڈ مرونیک

رنز بنا کر   6اور ظاہر خان  7 یعثمان شنوار ر،ی خان اور خرم شہزاد کھاتہ کھولے بغ

 آؤٹ ہوگئے۔ 

 

شاہنواز   ،ی، مزاربان2نے   نئری جبکہ عمران خان س  3سلطانز کے عمران طاہر نے  ملتان

۔یوکٹ حاصل ک  کی ا کی نے ا  ری تنو لیاور سہ یدھان    

 

  ٹنگیکے کپتان سرفراز احمد نے ملتان  سلطانز کو پہلے ب   ٹرزی ا یڈ ی سے قبل کوئٹہ گل اس

  20بدولت ملتان سلطانز نے مقررہ   یک  ٹنگی جارحانہ ب یتو شان مسعود ک   یدعوت   د یک

بنائے۔  183پانچ وکٹوں کے نقصان پر  ں ی اوورز م  

 

کو    می ٹ   یکا مظاہرہ کرتے ملتان سلطانز ک ٹنگی مسعود اور  محمد رضوان نے عمدہ ب شان

تاہم ملتان سلطانز کو پہال نقصان اس وقت اُٹھانا پڑا جب محمد   ای رنز کا آغاز فراہم ک 72

واپس لوٹ گئے۔  نی لی پر آؤٹ ہوکر پو   ندیگ  یرنز بنا کر خرم شہزاد ک 21رضوان   

 

  ندوںیگ  42رکھا. انہوں نے  یے رنز بنانے کا سلسلہ جارسے شان مسعود ن  نڈیا دوسرے

چوکے شامل تھے۔ 7چھکے اور   4 ںی . اس اننگز میلی اننگز کھ یرنز ک 73پر   

 

 یکمان سنبھال  یواپس لوٹنے پر جانسن چارلس نے ملتان سلطانز ک  نی لی مسعود کے پو شان

۔یکرد زی ت د ی اور رنز بنانے کے رفتار مز   

 

رنز بنائے۔ خوشدل    47پر   ندوںی گ  24مدد سے   یچوکوں ک 5چھکوں اور  2نے  انہوں

۔رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے 20شاہ    

 



جبکہ محمد نواز ،ظاہر خان اور حسان خان نے    2کے خرم شہزاد  نے   ٹرزیا یڈی گل  کوئٹہ

۔ یوکٹ حاصل ک  کی ا کی ا  

 

ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ  کے جاری چھٹے ایڈیشن میں کل دو میچ کھیلے جائیں گئے  

پہلے میچ میں  اسالم آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کی ٹیموں کے مابین ہو گا جبکہ  

کراچی کنگز اور الہور قلندرز کی ٹیمیں مدمقابل ہونگی۔   دوسرے میچ میں   
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