
 

اسالم آباد یونائیٹڈ کو نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد  کوئٹہ گلیڈی ایٹرز

 دی شکست دے وکٹوں سے 5
 

 میچ کا پانسہ پلٹ دیا نے  برق رفتار اننگز بین کٹنگ کی  •

 جیسن رائے کی نصف سنچری •
 

 ء:  2020 یفرور27،راولپنڈی

 

ایچ بی ایل پی  سے  شکست دے کر  وکٹوں 5نے اسالم آباد یونائیٹڈ کو کوئٹہ گلیڈی ایٹرز 

نویں میچ   ایونٹ کے  ی تاریخ میں راولپنڈی میں کھیال گیا پہال میچ جیت لیا ہے۔  ایس ایل ک

 یا۔ گیندیں قبل حاصل ک 2کا ہدف رنز   188نے کی ٹیمکوئٹہ گلیڈی ایٹرز   میں

 

  ۔ اپلٹجڑ کرمیچ کا پانسہ رنز  17فہیم اشرف کو  رمیںواٹھارویں او اننگز کے بین کٹنگ نے  

ناقابل شکست شراکت قائم رنز کی   57محمد نواز کے ہمراہ  کے لیےچھٹی وکٹ انہوں نے 

رنز درکار  11کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو میچ کے آخری اوور میں  ۔ئیفتح دل ٹیم کو کرکے 

 دلدی۔ کامیابی چھکے داغ کر ٹیم کو   2گیندوں پر  2بین کٹنگ نے مسلسل  اس دوران تھے۔  

 

  4 رنز بناکر ناقابل شکست رہے۔ ان کی برق رفتار اننگز میں 24 گیندوں پر 17بین کٹنگ

 رنزبنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔  25محمد نواز  ۔شامل تھے چوکے  2چھکے اور 

 

اوپنر جیسن رائے نے نصف سنچری اسکور کرتے ہوئے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز  س سے قبل ا

نتیس سالہ انگلش کرکٹر جیسن رائے کی یہ  بہترین آغاز فراہم کرنے  میں مدد دی۔ اکو 

چھکوں کی بدولت  2چوکوں اور  6گیندوں پر  38ایونٹ میں دوسری نصف سنچری ہے۔ وہ 

 عبدہللا نے پویلین کی راہ دکھائی۔ رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔ انہیں احمد صفی   50

 

 رنز بنائے۔  190وکٹوں کے  نقصان پر  5اوورز میں  19.4کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے  

 

 وکٹیں حاصل کیں۔  2،2احمد صفی عبدہللا اور فہیم اشرف نے  اسالم آبا د یونائیٹڈ کے  

 

وکٹوں   7مقررہ بیس اوورز میں میزبان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے  ہوئے  دوسری طرف 



کولن  رنز پر ابتدائی تین وکٹیں گرنے کے بعد  56 رنز بنائے تھے۔  187کے نقصان پر 

اسالم آباد یونائیٹڈ کو بڑا  نے رنز کی شراکت  76انگرام اور کپتان شاداب خان کے درمیان  

 مجموعہ اسکور کرنے میں مدد دی۔  

 

  6ان  کی اننگز میں رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔  63گیندوں پر  40کولن انگرام نے 

  39کی بدولت چھکوں  2اور  چوکوں3کپتان شاداب خان چھکے شامل تھے۔ 2چوکے اور 

 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔ 

 

گیندوں پر    20اسالم آباد یونائیٹڈ کے تیسرے بہترین بلے باز کولن منرو رہے ۔ انہوں نے 

 رنز بنائے۔  31

 

 وکٹیں حاصل کیں۔ 2،2نے اور ٹیمل ملز کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے  نسیم شاہ 

 

 ۔ ایگ ا ید وارڈیکا ا  چیم  یآف د نیکو م  بین کٹنگ کرنے پر  لے بازیشاندار ب  ںیم  چیم

 

میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ  2میں  2020ایچ بی ایل پی ایس ایل کو  یفرور ساٹھائی

ملتان کرکٹ اسٹیڈیم جبکہ دوسرے میچ میں   ںیم یٹ یک   کراچی کنگز   اور   میں ملتان سلطانز

 ۔ یگ  ںیمدمقابل آئ ںیم  لپنڈی اور میڈیکرکٹ اسٹ پنڈی پشاور زلمی کی ٹیمیں  اور  لہور قلندرز
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