
 

ہوم گراؤنڈ پر مسلسل دوسری نے اسپنرز کا جال بچھا کر ملتان سلطانز 

 حاصل کرلی کامیابی
 

  رنز سے شکست 25کراچی کنگز کو 

  شکار 2عمران طاہر اور شاہد آفریدی کے مجموعی طور پر 

 معین علی اور شان مسعود کی نصف سنچریاں 
 

 ء: 8282 یفرور82، ملتان

 

رنز سے شکست دے کر ہوم گراؤنڈ پر مسلسل  25ملتان سلطانز نے کراچی کنگز کو 

ڈیم میں کھیلے گئے میچ میں کراچی دوسری کامیابی حاصل کرلی ہے۔ ملتان کرکٹ اسٹی

 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔  437رنز کے تعاقب میں  781کنگز کی ٹیم 

 

عمدہ باؤلنگ کرتے  اسپنرزعمران طاہر اور شاہد آفریدی نےدومیزبان ٹیم کے  

 ہوئےکراچی کنگز کی آدھی ٹیم کو پویلین کی راہ دکھائی۔

 

تفصیالت کے مطابق مہمان ٹیم کے کپتان عماد وسیم نے  ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا 

رنز پر پہلی وکٹ گنوانے  کے بعد ملتان سلطانز کے اوپنر معین علی اور  47فیصلہ کیا۔ 

ے بازی کرتے ہوئے نصف سنچریاں اسکور کیں۔ دونوں کپتان شان  مسعود نے شاندار بل

رنز کی شراکت نے  ملتان سلطانز کواسکور بورڈ پر بڑا ہدف  17کھالڑیوں کے درمیان 

 ے میں مدد دی۔ سجان

 

رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔ دونوں کھالڑیوں نے  مجموعی  57اور شان مسعود  52معین علی 

  چھکے جڑے۔  2چوکے اور  77طور پرمیچ میں

 

لمبی اننگز کھیلنے  میں ناکام رہا۔ میزبان بھی ان کے عالوہ ملتان سلطانز کا کوئی کھالڑی 

 رنزبنائے۔785وکٹوں کے نقصان پر 5ٹیم نے  مقررہ بیس اوورز میں 

 

 وکٹیں حاصل کیں۔ 5،5کراچی کنگز کے  محمد عامر اور کرس جارڈن نے 

 



بیٹنگ الئن اپ دباؤ کا شکار نظر مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز کی مضبوط 

میں ناکام رہا۔ملتان سلطانز کے اسپنرز کھیلنے ے باز لمبی اننگز آئی اور کوئی بھی بل

عمران طاہر اور شاہد آفریدی کی گھومتی گیندوں نےمہمان ٹیم کے بلے بازوں کو شدید 

 مشکالت کا شکار کیا۔ 

 

ی اسکور پر آؤٹ ہوکر پویلین کے مجموع 81کھالڑی محض  5کراچی کنگز کے ابتدائی 

جس کے بعد عمید آصف اور چیڈوک والٹن نے  ٹیم کو سہارا دینے کی  ،واپس لوٹ گئے

 کو مشکالت کے بھنور سے نہ نکال سکے۔  مہمان ٹیم  کوشش کی مگر وہ بھی

 

رنز بناکر سب سے نمایاں بلے باز رہے۔ عمید  52کراچی کنگز کی جانب سے ایلکس ہیلز 

 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔  72اور چیڈوک والٹن 52آصف 

 

 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ 743اوورز میں  71کراچی کنگز کی پوری ٹیم

 

وکٹیں  5 دے کررنز  78اور شاہد آفریدی نے  4رنز کے عوض  58عمران طاہر نے 

 کھالڑیوں کو آؤٹ کیا۔  5حاصل کیں۔ سہیل تنویر نے بھی 

 

 ۔ایگ اید وارڈیکا ا چیم یآف د نیکو ممعین علی کرنے پر  لے بازیشاندار ب ںیم چیم

 
– ENDS – 

Media contact: 
 
Ibrahim Badees Muhammad 
Editor – Urdu Content 
Media and Communications 
E: ibrahim.badees@pcb.com.pk 
M: +92 (0) 345 474 3486 
W: www.pcb.com.pk 
 

 
 

mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk
http://www.pcb.com.pk/


 

 


