
 

 ایرنز سے  ہراد 3کو  یملتان سلطانز  نے پشاور زلم
 

  :ء0202مارچ33 ،یکراچ 

 

رنز  3کو  یملتان سلطانز  نے پشاور زلم ںیم چیگئے م لےیکھ ںیم یکراچ میڈیاسٹ شنلین

ملتان سلطانز  نے  ںیم چیم ںیو02کے  0202 لیا سیا یپ لیا یب چی۔ ایسے شکست دے د

پشاور  ںی۔ مطلوبہ ہدف کے تعاقب مایرنز کا ہدف د511 ےیکے  ل تیکو ج یپشاور زلم

 ۔یبناسک یرنز ہ 515وکٹوں کے نقصان پر  2 ںیم زاوور سیمقررہ ب میٹ یک یزلم

 

 لڈنگیکر پہلے ف تینے ٹاس ج  اضیکے کپتان وہاب ر یکے مطابق پشاور زلم التیتفص

رنز  51 رینذ لیاسکور پر ملتان سلطانز  کے اوپنر روح یکے مجموع 30تو  ایک صلہیکا ف

اشرف  نے کپتان شان مسعود کے   شانیذ ںیشراکت م یوکٹ ک یبناکر آؤٹ ہوگئے۔ دوسر

شراکت  لیسب سے طو یاننگز ک یملتان سلطانز ک ہی۔ یشراکت قائم ک یرنز ک 02ہمراہ 

  ۔یتھ یدار

 

 شانیوالے ذ لنےیاننگز کھ یرنز ک 10بدولت  یچھکے ک 5چوکوں اور  2پر  ندوںیگ 39

رنز بناکر آؤٹ  02بلے باز رہے۔ شان مسعود  اںیاشرف ملتان سلطانز کے سب سے  نما

 ہوئے۔

 

صفر اور پانچ رنز بناکر آؤٹ ہوئے تو خوشدل شاہ اور  بیبوپارہ بالترت یاور رو یعل نیمع

 میکرتے  ہوئے ٹ ٹنگیمہ دارانہ بنے ذ وںی۔ دونوں کھالڑایکا رخ ک دانینے م یدیشاہد آفر

ناقابل   یرنز ک 32بدولت  یچھکوں ک 0۔ خوشد ل شاہ نے ایکے  پار لگا 512کا مجموعہ 

 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔ 51پر  ندوںیگ 53یدیجبکہ شاہد آفر یلیشکست اننگز کھ

 

 یرنزبنائے۔ راحت عل 511وکٹوں کے نقصان 0 ںیاوورز م سیسلطانز نے  مقررہ ب ملتان

اشرف  شانیذ ر،ینذ لی۔ انہوں نے روحایکو آؤٹ ک وںیکھالڑ 3رنز کے  عوض  01نے 

اور  یحسن عل اض،یکے وہاب ر ی۔پشاور زلمیراہ دکھائ یک نیلیکو پو یعل نیاور مع

  ۔یوکٹ حاصل ک کیا کیعامر خان نے ا

 

 یکے مجموع 10اننگز کا آغاز متاثر کن نہ رہا۔  یک یپشاور زلم ںیرنز کے تعاقب م 155

اور عمر  3 اضی، وہاب ر0بلے باز )کامران اکمل  نیت یکے  ابتدائ یاسکور پر پشاور  زلم



ملک کے ہمراہ اننگز کو  بیواپس لوٹے تو امام الحق نے شع نیلی(آؤٹ ہوکرپو01 نیام

 ۔ایکرنے کا سلسلہ شروع ک ریدوبارہ تعم

 

 یک یواپس ںیم چیرنز جوڑکر م22  ےیوکٹ کے ل ینےچوتھ دونوں بلے بازوں 

 یک یواپس لوٹنے پر پشاور زلم نیلیکے پو وںیکے وقفے سے دونوں کھالڑ ندوںیگ2مگر

چوکوں اور  1پر  ندوںیگ 15۔امام الحق نےیبار پھر دباؤ کا شکار ہوگئ کیالئن اپ ا ٹنگیب

  ۔یلیاننگز کھ یرنز ک 32پر  ندوںیگ 01ملک نے  بیجبکہ شع 10بدولت  یچھکوں ک 0

 

رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔مشکالت کا 2اور حماد اعظم  5یعل دریدوران نوجوان بلے باز ح اس

 ڈیرنز درکار تھے۔ وائ51 ںیاوور م یآخر ےیکے ل تیج ںیم چیکو م یشکار پشاور زلم

رنز کا دفاع کرکے 51نے  قیشف یاوور کا آغاز کرنے والے عل یکے آخر چیبال سے  م

  ۔ےیرنز دئ 50 تینوبالز سم 0ںیاوور م ینے  آخر ہوں۔ انیملتان سلطانز کو فتح دالد

 

۔ یبناسک یرنزہ515وکٹوں کے نقصان پر 2 ںیاوورز م سیمقررہ ب میٹ یک یزلم پشاور

 رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے۔ 5 یاور حسن عل 2 نیعادل ام

 

جبکہ محمد عرفان 0نے  قیشف ی، عل3رنز کے عوض 00نے ریتنو لیسلطانز کے سہ ملتان

 ۔یوکٹ حاصل ک کیا کینے  ا یعل نیاور مع

 

اشرف کو  شانیبلے باز ذ پریکرنے پرملتان سلطانز کے وکٹ ک یشاندار بلے باز ںیم چیم

 ۔ایگ ایقرار د چیم یآف د نیم

 

پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس  51حاصل کرکے  یابیکام ںیم چینے م  میٹ یسلطانز ک ملتان

پوائنٹس کے ساتھ  1 میٹ یک یطرف پشاور زلم ی۔ دوسریبرقرار رکھ شنیپوز یپر پہل بلیٹ

 پر موجود ہے۔ شنیپوز یسریپر بدستور ت بلیٹ

 

 موںیٹ یک ٹڈیونائیکنگز اور اسالم آباد  یمارچ بروز ہفتہ کو کراچ51 چیواں م02کا  ونٹیا 

 جائےگا۔ الیکھ ںیم  یکراچ میڈیاسٹ شنلیبجے ن 2شام  نیکے  ماب
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