
 

 ےدیرنز سے شکست د16پشاور زلمی نے الہور  قلندرز  کو 
 

 شکار  4لوئس گریگری کے  •

 کی جارحانہ اننگز اور ٹام بنٹن حیدر علی  •
 

 ء:  2020 یفرور28، راولپنڈی

 

  16نے الہور قلندرز کو ور زلمی پشامیچ میں ویں  11ایچ بی ایل پی ایس ایل فائیو کے

 سے شکست دے دی۔ رنز

 

وکٹوں کے نقصان پر  6اوورز میں  12مقررہ یم  تعاقب میں الہور قلندرز کی ٹکے رنز  133

  ہی بناسکی۔رنز 116

 

میچ  اور آؤٹ فیلڈ گیلی  ہونے کے باعث الہور قلندرز اور پشاور زلمی کے درمیان بارش 

ََ کا ٹاس مقررہ و َ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ  ہوا۔ گھنٹے تاخیر سے  2قت سے تقریبا

 ۔ تھا  اوورز تک محدود کردیا گیا 12بارش کے باعث 

 

فیلڈنگ کا فیصلہ کیاتو پشاور زلمی کے بلے بازوں  یت کر پہلے نے  ٹاس ج الہور  قلندرز

کے  مجموعی اسکور پر کامران    32 اننگز کے  آغاز سے  ہی جارحانہ انداز اپنایا۔ نے 

اور نوجوان بلے باز حیدر بنٹن    ر زلمی کے اوپنر ٹاموکے بعد پشااکمل کی  وکٹ گنوانے   

 حریف باؤلرز  پر بھرپور وار کردیا۔ علی نے 

 

ئم کرکے کھیل کی  ز کی برق رفتار شراکت قارن 37گیندوں پر   11دونوں کھالڑیوں نے  

ٹام بنٹن  چوکا جبکہ  1چھکے اور  4گیندوں پر  12حیدر علی نے رفتار مزید تیز کردی۔ 

رنز بناکرآؤٹ   34،34دونوں بلے باز چھکے لگائے۔ 2چوکے  اور  4گیندوں پر  15نے 

 ہوئے۔ 

 

راہ دکھانے کے بعد الہور قلندرزکے فاسٹ باؤلر دلبر حسین  نے  حیدر علی کو پویلین کی

سے تیزی وکٹیں حاصل کرکے  3یکے بعد دیگرے ا مظاہرہ کرتے ہوئے  نپی تلی باؤلنگ ک

لوئس گریگری اور ڈیرن سیمی  انہوں نے محمد محسن، ۔ روکاکی رفتار کو والےرنز  ے بنن

 کو آؤٹ کیا۔ 



 

 رنزبنائے۔  132وکٹوں کے نقصان پر 7اوورز میں   12پشاور زلمی نے مقررہ 

 

  2ڈیوڈ ویزے نے  ۔وکٹیں حاصل کیں 4رنز کے عوض  24اوورز میں  3دلبر حسین نے 

 وکٹ حاصل کی۔ 1شاہین شاہ  آفریدی نےاور 

 

رنز کے تعاقب میں   133۔ مثبت رہاجواب میں الہور قلندرز کی جانب سے اننگز کا آغاز 

  48گیندوں پر   25الہور قلندرز کو کرس ِلین اور فخر زمان پر مشتمل اوپننگ جوڑی نے  

فخرزمان  رنز بناکرآؤٹ ہوئے۔ 30گیندوں پر  51کرس ِلین رنز کا جارحانہ آغاز فراہم کیا۔ 

 دونوں کھالڑیوں کو لوئس گریگری نے پویلین کی راہ دکھائی۔ رنز کی اننگز کھیلی۔ 22نے 

 

میچ میں عمدہ باؤلنگ کرتے ہوئے مین آف  انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے میڈیم پیسر نے 

ندرز کے کپتان سہیل اختر کی  محمد حفیظ اور الہور قلدی میچ کا ایوارڈ جیتا۔ انہوں نے  

 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔   1اور محمد حفیظ  12سہیل اختر وکٹ بھی حاصل کی۔ 

 

ی ناکامی کے باوجود سمت پٹیل نے الہور قلندرز کو سہارا دینے کی کوشش  مڈل آرڈر ک

رنز پر مشتمل ان کی ناقابل شکست اننگز بھی الہور قلندرز کو فتح دالنے  میں   34مگر 

 ناکام رہی۔ 

 

 وکٹیں حاصل کیں۔  4رنز کے عوض   25لوئس گریگری نے 

 

میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ  2میں  2020ایچ بی ایل پی ایس ایل کو  یفروریس ت ان

ملتان کرکٹ اسٹیڈیم جبکہ    ںیمی ٹ  یکدفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور   میں ملتان سلطانز

  لپنڈی او ر میڈ یکرکٹ اسٹ پنڈی پشاور زلمی کی ٹیمیں اسالم آباد یونائیٹڈ اور  دوسرے میچ میں 

  ۔ی گ ںیمدمقابل آئ  ںیم

 

 
 



 

 


