
 

نصف سنچری نے خیبرپختونخوا کو کی فخر زمان کپ:  یٹونٹ یٹ شنلین
  مسلسل چوتھی کامیابی دالدی

 

 کی اننگز کھیلی رنز 66 نے بائیں ہاتھ  کے اوپنر  •

 رنز کی شراکت رائیگاں 92کامران اکمل اور عبدہللا شفیق کے درمیان  •
 

 ء:  2020اکتوبر  6 ملتان،
 

بہترین بیٹنگ  فخرزمان کی خیبرپختونخوا نے ویں میچ میں 13 نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کے  
پر دوسری پوزیشن حاصل  رنز سے  ہرا کر پوائنٹس ٹیبل  29سنٹرل پنجاب کو  کی بدولت 
محمد رضوان کی قیادت میں میدان میں اترنے والی خیبرپختونخوا کی یہ ایونٹ  کرلی ہے۔ 

 کامیابی ہے۔ میں مسلسل چوتھی 
 

سنٹرل پنجاب  رنز کی شراکت کے باوجود  92کے درمیان  عبدہللا شفیق کامران اکمل اور 
رنز بناکر  43اور عبدہللا شفیق  47کامران اکمل نز پر ڈھیر ہوگئی۔ ر 149  کی پوری ٹیم

ٹاپ  اب تک ایونٹ کے رنز بناکر  236میچوں میں  5اکیس سالہ بیٹسمین  آؤٹ ہوئے۔
 ہیں۔ اسکورر 

 
بیٹسمین خیبرپختونخوا کی  ان دونوں بلے بازوں کے عالوہ سنٹرل پنجاب کا کوئی اور  

سکا اور یکے بعد دیگرے آؤٹ ہوکر پویلین واپس   کھیل نہکرجم باؤلنگ کے سامنے  
آصف آفریدی اور وہاب ریاض  ارشد اقبال، جنید خان، خیبرپختونخوا کے    ۔ لوٹتے رہے

 وکٹیں حاصل کیں۔   2،2نے 
 

  اس سے قبل خیبرپختونخوا کے  کپتان محمد رضوان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا 
دوسری نصف سنچری   مسلسل دوسری میں  نے ایونٹ فیصلہ کیا تو اوپنر فخر زمان

 بناکرآؤٹ ہوئے۔رنز   66 کی مدد سے چھکوں  5اور  چوکوں  3وہ بناڈالی۔  
 

رنزکی مدد سے  20گیندوں پر  7کے آصف آفریدی   اور 27 ناٹ آؤٹ کےشعیب ملک 
کپتان محمد  رنز بنائے۔ 178وکٹوں کے نقصان پر  7اوورز میں  20خیبرپختونخوا نے  

   وکٹیں حاصل کیں۔3رنز دے کر   32احمد بشیر نے رنز بنائے۔  23رضوان نے 



 
ائیں ہاتھ کے بیٹسمین کا کہنا تھا کہ میچ  ب کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ فخر زمان 

جوں جوں گیند پرانا ہوتا گیا توں توں  پچ بیٹنگ کے لیے آسان نہیں تھا مگر کے آغاز میں 
کہا کہ وہ گذشتہ چند   دیانہوں  نے مزہوا۔ رنز بنانے کی رفتار تیز کردی جس کا فائدہ  

  یک یکارکردگ ی انفراد یہے کہ ان ک یخوش ںیانہ  ں،یعرصے سے سخت محنت کررہے ہ 
کا تسلسل برقرار   یکارکردگ یاچھ یبھ  ںی م چوںیوہ آئندہ م ،یکو فتح مل میوجہ سے ٹ 
 گے۔  ںیکوشش کر یرکھنے ک

 
 ۔ مدمقابل آئیں گی ںی م یراولپنڈ م یڈی کرکٹ اسٹ یاکتوبر کوپنڈ 14اب  ںیمیٹ  دونوں

 
 پوائنٹس ٹیبل: 

 

 پوائنٹس  ہارے جیتے میچز  ٹیم 

 8 0 4 4 ناردرن 

 8 1 4 5 خیبرپختونخوا

 6 1 3 4 بلوچستان 
 2 2 1 3 سندھ 

 2   3 1 4 سنٹرل پنجاب 
 0 4 0 4 سدرن پنجاب 

 
 

 
 

 


