
 

 نامزد کے کپتان  6گیپاکستان سپر ل  لیا یب چیاٹیم آف رضوان  محمد

 
 ء: 2021جون  25 ،یابوظہب

 
اعالن  ہے۔ ای کا اعالن کر د   6 گیپاکستان سپر ل  لی ا یب چی اٹیم آف کرکٹ بورڈ نے  پاکستان

قلندرزاور   الہورجبکہ    نی ،ت  ن ی اور ملتان سلطانز کے ت   ٹڈیونائ ی اسالم آباد  کردہ ٹیم میں 
 کا ایک کھالڑی شامل ہے۔کنگز  یدو ،دو اور کراچ کے یپشاور زلم 

 
 کھالڑیوں اور موجودہکا انتخاب  ممتاز سابق    6 گی پاکستان سپر ل  لی ا  یب   چی اٹیم آف 

  زی ،رم  ایمبنگوا ی ر، پوماؤگ وڈیڈ   ۔ اس پینل میں ہے  ای نے ک پر مشتمل پینل  ٹرزی کمنٹ
   یٹ یکم  کنکلیٹ   اورپرفارمنس   یہائ   کٹریڈائر  یسربراہ  پینل کی۔ ںی شامل ہ  ریراجہ اور ثنا م
 نے کی۔ خان    می ندکے چیئرمین  

 
ان کی متاثر   کا کپتان نامزد کیا گیا ہے۔ٹیم آف ایچ بی ایل پی ایس ایل  کو  محمد رضوان   

یہ   دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔بدولت ملتان سلطانز نے پوائنٹس ٹیبل پر دت کی کن قیا
وہی ٹیم تھی جو لیگ کے کراچی مرحلے میں پوائنٹس ٹیبل پر پانچویں پوزیشن پر موجود  

 تھی۔
 

رنز بنائے۔ اس دوران انہوں نے   500 میچز میں   12نے ٹورنامنٹ کے محمد رضوان  
کی اوسط اور  45.45نصف سنچریاں بنائیں۔ وکٹ کیپر بیٹسمین نے ایونٹ کے دوران چار

 کے اسٹرائیک ریٹ سے رنز بنائے۔127.87
 

محمد رضوان کو ٹورنامنٹ کا بہترین وکٹ کیپر  شکار کرنے پر 20وکٹوں کے پیچھے 
 بھی قرار دیا گیا ہے۔ 

 
  گی پاکستان سپر ل   لی ا  یب چی ا  ٹیم آف مجموعی طور پر اعالن کردہ اب تک  محمدرضوان

میں    2020اور سرفراز احمد  ںی م  2019اس سے قبلنامزد ہوئے ہیں۔ کپتان   سرےی کے ت
 خان کو ٹیم آف ایچ بی ایل پی ایس ایل کا کپتان نامرد کیا گیا تھا۔شاداب  



 
ایونٹ میں ان کی    کو  وںیکھالڑ 11میں منتخب کردہ   6ٹیم آف ایچ بی ایل پی ایس ایل 

شاہ  نی شاہ ،ی،بابر اعظم، حسن عل ی۔آصف علعمدہ کارکردگی کی بدولت شامل کیا گیا ہے
ا حصہ  ک  گی پاکستان سپر ل  لی ا یب چی ا ٹیم آف مرتبہ  یدوسر اضی اور وہاب ر  ،یدی آفر

 ۔  ںی ہ  بنے
 

افغانستان  اور اعظم   بابر پاکستان کے کپتان کے دو اوپنرز   ٹیم آف ایچ بی ایل پی ایس ایل
مقصود،   بی منرو،صہ   کولنجس کے بعد ،نامزد ہوئے ہیں   یحضرت ہللا زازئ نیٹسمیکے ب

 ۔  بیٹنگ الئن اپ کا حصہ ہوں گےمڈل  آرڈر  یمحمد رضوان، اور آصف عل
 

شاہ  نی شاہ  ، یحسن عل  ۔ یہاں انہیںباؤلنگ الئن اپ کی قیادت وہاب ریاض کریں گے
 کا ساتھ میسر ہوگا۔اور افغانستان کے راشد خان  ی شاہنواز دھان  ، یدی آفر
 

 : 6ٹیم آف ایچ بی ایل پی ایس ایل 
 
  کی اسٹرائ،  42.40 ، اوسطرنز  212ز، چ یم  5)  (ی)پشاور زلمی ئ از۔حضرت ہللا ز1
 ( 185.96ٹی ر
  کی اسٹرائ ،   69.25 ، اوسطرنز 554ز،چ یم  11کنگز() ی۔بابراعظم)کراچ2
 ( 132.53ٹی ر
اسٹرائیک ریٹ  ، 57اوسط ،رنز  285  چزیسات م)(ٹڈیونائ ی ۔ کولن منرو)اسالم  آباد 3

169.64 ) 
  کی اسٹرائ، 47.55  ، اوسطرنز  428ز،چ ی م   12) مقصود)ملتان سلطانز( بی ۔صہ4
 ( 156.77ٹی ر
،    45.45 ، اوسطرنز  500ز،چ یم  12) ()ملتان سلطانز(پر ی۔محمد رضوان)کپتان،وکٹ ک5

 ( 127.87ٹی ر  کی اسٹرائ 
  167.16اسٹرائیک ریٹ،28، اوسط رنز   224چز،یم12()ٹڈیونائ ی )اسالم آباد ی۔آصف عل6
) 
  ی،اکانوم 15.67اسٹرائیک ریٹ  ،  ںی وکٹ   18چز، یم  12)  (ی)پشاور زلماض ی ۔وہاب ر7

 ( 8.97ریٹ 
ریٹ   ی،اکانوم  17.45اسٹرائیک ریٹ  ، ںی وکٹ  1 1چز،ی م   8۔راشد خان)الہور قلندرز( )8

5.46 ) 
اکانومی  ، 18.38اسٹرائیک ریٹ  ں،ی وکٹ   13چز،یم  10()ٹڈیونائ ی )اسالم آباد ی۔حسن عل9

 ( 6.75ریٹ 
اکانومی  ،15.00اسٹرائیک ریٹں،ی وکٹ 16چزیم  10)الہور قلندرز()یدی شاہ آفر نی ۔شاہ 10

 ( 7.30ریٹ 



  12.10اسٹرائیک ریٹ ، ںی وکٹ 20چز، ی م  11) )ملتان سلطانز(ی۔ شاہنواز دھان11
 ( 8.42ریٹ    ی،اکانوم

   فالکنز)الہور قلندرز( مزیج  ۔ 12

 
 


