
 

 

نے   ٹڈی ونائیبدولت اسالم آباد   یک یشاندار سنچر  یعثمان خواجہ ک

ا یرنز سے ہراد 15کو  یپشاور زلم  

 

قرار   عثمان خواجہ پلئیر آف دی میچ  

 

ء 2021جون  17 ،یابوظہب  

  ی نے پشاور زلم ٹڈی ونائیاسالم آباد  ںی م  چی م  ںی سوی کے  چھب گی پاکستان سپر ل  لی ا  یب  چی ا

  یسے ناقابل سنچر ٹیر  کی سے زائد کے اسٹرائ  185 ۔یرنز سے شکست دے د 15کو 

عدم   ی. وہ شاداب خان کای گ ای قرار د چی م  یآف د ریبنانے پر عثمان خواجہ کو پلئ 

۔کررہے تھے  ادتی ق یک  ٹڈیونائ ی اسالم آباد  ںی م   یموجودگ .  

 

  20مقررہ   می ٹ  ی ک  یپشاور زلم  ںی ہدف کے تعاقب م سے ی رنز پر مشتمل پہاڑ ج 248

۔یبناسک   یرنز ہ  232وکٹوں کے نقصان پر  6 ں ی اوورز م  

 

صورت   یک  یزئ ا کو حضرت ہللا ز   می ٹ  ی ک  یپر پشاور زلم ندیگ  یہ   یپہل یاننگز ک  یاپن 

۔ای نے آؤٹ ک  دی عاکف جاو ںی اٹھانا پڑا۔ انہ ںی م  

 

  ی کے مجموع 35وہ   ،الحق تھے  ے دوسرے آؤٹ ہونے والے کھالڑی امامک یزلم  پشاور

ای نے آؤٹ ک  دی عاکف جاو  یبھ ںی انہ  ۔رنز بنا کر آؤٹ ہوئے 7اسکور پر    

 



شراکت قائم   یرنز ک  53ملک اور کامران اکمل نے   بی شع  ےی وکٹ کے ل   یسری ت  

  یسے رنز بنائے، جس ک ٹی ر  کی سے زائد کے اسٹرائ  150دونوں بلے بازوں نے ۔یک

کو فتح    می ٹ   یاپن   یدونوں کھالڑ  ہی تاہم  ای داخل ہوگ  ںیدلچسپ مرحلے م چی وجہ سے م

۔نہ ہوسکے ابی کام  ںیدالنے م .  

 

اننگز   یرنز ک 53مدد سے  یچھکوں ک  2چوکوں اور    7پر   ندوںیگ  32اکمل نے  کامران

شکار بنے۔ سرای کا ت  دی وہ فاسٹ باؤلر عاکف جاو یلی کھ   

 

رنز بنا کر آؤٹ   68مدد سے   یچھکوں ک  3چوکوں اور   6پر  ندوں یگ  36ملک   بی شع

۔ہوئے   

 

چھکے جڑ کر    4 ںی اوور م  یہ   کی ردر فورڈ نے اسپنر ظفر گوہر کو ا نی ف ی دوران شر اس

رنز بنے 30 ںی اس اوور م ۔ید  الی پھ یسنسن ں ی م  چی م .  

 

رنز   29پر  ندوںی گ   8وہ  ای نے ردر فورڈ کو آؤٹ کرد  یحسن عل  ںی اوور م یاگلے ہ تاہم

۔رنز بنا کر آؤٹ ہوئے 14رومن پاؤل   بنا کر آؤٹ ہوئے   

 

وہاب    ںی م  سےی رنز درکار تھے. ا 38 ںی اوورز م 2  یآخر ےی کے ل  تی کو ج یزلم  پشاور

رنز قبل   15تاہم وہ  ی ہر ممکن کوشش ک  یآصف نے ہدف کے حصول ک  د ی اور عم اضی ر

۔ہمت ہارگئے   

 

۔ناٹ آؤٹ رہے رنز بنا کر 20آصف   دی اور عم 28 اضی ر  وہاب   

 

  ای کو آؤٹ ک  وںی کھالڑ   3رنز کے عوض  43نے  دی کے عاکف جاو  ٹڈی ونائی آباد  اسالم

۔یوکٹ حاصل ک   کی نے ا یاور حسن عل 2طلعت نے   نی حس   

 



کو   ٹڈیونائ ی کر اسالم آباد   تی نے ٹاس ج  اضی کے کپتان وہاب ر یسے قبل پشاور زلم  اس

شاندار   ینے کپتان عثمان خواجہ ک ٹڈیونائ یتو اسالم آباد  یدعوت د یک  ٹنگیپہلے ب 

کا سب سے بڑا ہدف بنا ڈاال۔ خ ی تار  یک گیپاکستان سپر ل لیا یب   چی بدولت ا  یک  یسنچر  

 

رنز کا    247کے نقصان پر  وںیکھالڑ 2  ںی اوورز م   20نے مقررہ   ٹڈی ونائی آباد  اسالم

سب   یکا بھ  خی تار  یٹورنامنٹس ک  سٹکی ڈوم  یٹونٹ  یپاکستان کے ٹ  ہی ۔ ای پہاڑ کھڑا کرد

 سے بڑا مجموعہ ہے۔

 

کے باؤلرز مکمل طور پر بے بس نظر آئے اور اسالم    یکے روز پشاور زلم جمعرات

نے   یآصف عل کنگ اور نڈنی کے بلے بازوں عثمان خواجہ، کولن منرو، بر  ٹڈیونائ ی آباد 

۔ لےیکے چاروں اطراف دلکش اسٹروکس کھ دانی م  

 

ناقابل    یرنز ک 105سے  ٹی ر  کیکے اسٹرائ  187پر   ندوںیگ  56خواجہ نے   عثمان

چوکے شامل تھے۔   13چھکے اور   3ںی اننگز م  یان ک یلی شکست اننگز کھ   

 

  یطوفان  یکے اوپنرز عثمان خواجہ اور کولن منرو نے اننگز کا آغاز ہ   ٹڈی ونائی آباد  اسالم

کولن  ، ای رنز کا شاندار آغاز فراہم ک 98کو    می ٹ   یدونوں بلے بازوں نے اپن ای ک  ںی انداز م

رنز بنا کر بولڈ ہوگئے۔ 48مدد سے   یچوکوں ک  5چھکوں اور   2پر  ندوںیگ  28منرو   

 

  تھے یآصف عل نی ٹسم ی ب  سرےی اترنے والے ت  ںیم دانی جانب سے م   یک  ٹڈی ونائی آباد  اسالم

  5 ںی اننگز م  یان ک یلی برق رفتار اننگز کھ  یرنز ک 43پر  ندوںی گ   14انہوں نے صرف 

چوکے شامل تھے۔ 2چھکے اور   

 

رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔  46مدد سے  ی چوکوں ک   5چھکوں اور   3 یکنگ بھ  نڈنیبر  

 

۔ یوکٹ حاصل ک  کی ا کی گل نے ا نی ملک اور ثم  ب ی کے شع یزلم  پشاور  



 

ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن کے اٹھائیسویں میچ میں کل الہور قلندرز  

 اور ملتان سلطانز کی ٹیمیں مدمقابل ہونگی۔ 

 

– ENDS – 

 

 

 


