
 

رنز  10کراچی کنگز نےپشاور زلمی کو: 2020ایچ بی ایل پی ایس  ایل 

 شکست دے  دی سے
 

 بابراعظم اور عماد  وسیم کی نصف سنچریاں  •
 

 ء: 2020 یفرور 21 ،یکراچ

 

پشاور زلمی کو  نے   کراچی کنگز ںیم  چیم دوسرے کے 2020 لی ا  سیا  یپ لی ا  یب چیا

رنز  10ں کراچی کنگز نے یم  چیگئے م  لےیکھ  ںیم  یکراچ  میڈیاسٹ  شنلین شکست دے دی۔

 سے کامیابی حاصل کی۔ 

 

وکٹوں کے نقصان پر    4پہلے بیٹنگ کرتے  ہوئے کراچی کنگز نے مقررہ بیس اوورز میں 

رنز کی جارحانہ  50اور کپتان عماد وسیم نے  78اوپنر بابراعظم نے  رنز بنائے۔  201

وکٹوں کے نقصان پر   7جواب میں پشاور زلمی کی ٹیم مقررہ بیس اوورز میں اننگز کھیلیں۔

  رنز ہی بناسکی۔ 191

 

کا    لڈنگیکر پہلے ف تینے ٹاس ج ڈیرن سیمیکپتان   کے پشاور زلمیکے مطابق    التیتفص

آؤٹ ہوگئے۔ تین  کے  مجموعی اسکور پر73کھالڑی 2ابتدائی  میزبان ٹیم کے تو کیا صلہیف

کیمرون  اور  19کم بیک کرنے والےاوپنر شرجیل خان سال بعد ایچ بی ایل پی ایس ایل میں  

عماد اوپنر بابراعظم اور کپتان جس کے بعد  رنز بناکر پویلین واپس لوٹے، 20ٹ ڈیلپور

کی پوزیشن مستحکم رنز کی شراکت قائم کرکے ٹیم   97وسیم نے تیسری وکٹ کے لیے 

رنز کی  50گیندوں پر   30اور عماد وسیم نے 78گیندوں پر  56اعظم نے دی۔ بابر کر

گیندوں پر    3اختتامی اوور میں مڈل آرڈر بلے باز افتخار احمد نے جارحانہ اننگز کھیلیں۔ 

مقررہ بیس اوورز میں  کے پار لگادیا۔ کراچی کنگز نے   200ٹیم کا مجموعہ رنز بناکر   16

وکٹیں حاصل   2پشاور زلمی کے حسن علی نے بنائے۔رنز   201وکٹوں کے نقصان پر  4

 کیں۔ 

 

کی  پشاور زلمی رنز کے باوجود   43گیندوں پر   26جواب میں اوپنر کامران اکمل کے 

لیام لیونگ  دو کرکٹرزانگلینڈ کے رنز پر گرگئیں۔ جس کے بعد   81وکٹیں محض   4ابتدائی 

رنز بناکر   22تاہم لیام ڈاسن رنز کی شراکت قائم ہوئی  47کے درمیان اور لیام ڈاسن اسٹون 



شاندار بلے  نے   چھٹی وکٹ کے لیے لیام لیونگ اسٹون اور کپتان ڈیرن سیمیآؤٹ ہوگئے۔ 

رنز   62گیندوں پر 31دونوں کھالڑیوں نے میچ میں سنسنی پھیال دی۔ بازی کرتے  ہوئے  

لیام لیونگ اسٹون  کی برق رفتار شراکت قائم کی تاہم وہ پشاور زلمی کو فتح نہ دالسکے۔ 

رنز بناکر   30گیندوں پر   20بناکر ناٹ آؤٹ رہے جبکہ ڈیرن سیمی رنز  54گیندوں پر  29

رنز  191وکٹوں کے نقصان  پر   7مقررہ بیس اوورز میں پشاور زلمی کی ٹیم آؤٹ ہوئے۔

 وکٹیں حاصل کیں۔   2،2عمید آصف اور کرس جارڈن  نے کراچی کنگز کے ہی بناسکی۔

 

رنز اسکور  کرنے پر بابراعظم کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ   78میچ میں سب سے زیادہ 

 دیا گیا۔ 

 

دفاعی   ںیم  چیپہلے م   ۔گے ںیجائ  لےیکھ  چزیم  2ںیم شنیڈیا  ںیکے پانچو   گیکو ل  ہفتہ

جبکہ دوسرے  یکراچ  میڈیاسٹ شنلین  ںیم یٹ  یک یاور پشاور زلمچیمپئن کوئٹہ گلیڈی ایٹرز 

  ںیمدمقابل آئ   ںیالہور م  میڈ یاسٹ یقذاف ںیم یٹ  یاور ملتان سلطانز ک اسالم آباد یونائیٹڈ ں یم  چیم

 ۔ یگ
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