
 

فائنل میں رسائی  سیمییونائیٹڈ کو ہراکر اسالم آبادکنگز نےکراچی 

 حاصل کرلی
 

  :ء0202مارچ41، یکراچ 

 

وکٹوں سے  شکست دے کر سیمی فائنل میں 4کراچی کنگز نے اسالم آباد یونائیٹڈ کو 

ایچ بی ایل پی اب تک ملتان سلطانز کے بعد کراچی کنگز کی ٹیم رسائی حاصل کرلی  ہے۔

 کے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کرنے والی دوسری ٹیم ہے۔ 0202ایل ایس 

 

اسالم آباد میچ میں ناکامی کے باعث اسالم آباد یونائیٹڈ کی ٹیم ایونٹ سے باہر ہوگئی ہے۔ 

 مرتبہ ٹائٹل جیت چکی ہے۔ 0یونائیٹڈ کی ٹیم اس سے قبل 

 

رنز کا  731کراچی کنگز نے  میچ میں لو اسکورننگنیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے گئے

 31گیندوں پر  74شرجیل خان نے  یا۔ وکٹوں کے نقصان پر حاصل ک6گیندیں قبل 4ہدف 

 رنز بناکر مین آف دی میچ کا ایوارڈ جیتا۔

 

ٹاس  مسلسل دوسرے میچ میںکراچی کنگز کے کپتان عماد وسیم نےتفصیالت کے مطابق 

کے اور فل سالٹ حسین طلعت بلے بازوں  ٹاپ آرڈرجیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔

وہ اور  کیابہترکارکردگی کا مظاہرہ نہ نے کھالڑی کے کسی اور اسالم آباد یونائیٹڈ  عالوہ

 ۔ لوٹتے رہےوقفے وقفے سے آؤٹ ہوکر پویلین واپس 

 

چھکے  7چوکوں اور  3جبکہ فل سالٹ نے  31چوکوں کی مدد سے  4حسین طلعت نے 

اسالم آباد یونائیٹڈ پویلین واپس لوٹتے ہی دونوں کھالڑیوں کے بنائے۔رنز  02کی بدولت 

اسالم آباد یونائیٹڈ  کا خواب بھی چکنا چور ہوگیا۔  بڑا مجموعہ سجانےاسکور بورڈ پر کا

 رنزبنائے۔ 736وکٹوں کے نقصان پر  6نے مقررہ بیس اوورز میں 

 

رنز  0اور آصف علی 74کولن انگرام ، 70کپتان شاداب خان ، 71اوپنر رضوان حسین 

ایک رنز بناکر کریز پر موجود تھے کہ 70فہیم اشرف اور 73ظفر گوہربناکر آؤٹ ہوئے۔ 

 اوورز اکا کوٹہ مکمل ہوگیا۔ 02اننگز کے 

 

عماد وسیم اور کرس جارڈن نے  عمید آصف، افتخار احمد، ارشد اقبال،کراچی کنگز کے



 ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

 

شرجیل خان نے پہلے اوور میں فاسٹ  اوپنرہدف کے  تعاقب میں کراچی کنگز کے مطلوبہ 

بابراعظم کے انہوں نے اننگز کا جارحانہ آغاز کیا۔ جڑ کر رنز  02باؤلر موسٰی خان کو 

چھکوں  4گیندوں پر 74شرجیل خان رنز کی ابتدائی شراکت قائم کی۔ 62گیندوں پر 32ہمراہ

 رنز بنائے۔ 71۔بابراعظم نے بناکر آؤٹ ہوئے رنز 31چوکوں کی بدولت  3اور 

 

کراچی کنگز کے  دونوں اوپنر پویلین واپس لوٹے  تو کپتان کے مجموعی اسکور پر  62

ََ کریز سنبھالی۔عماد وسیم اور کیمرون ڈیلپورٹ نے   َ سست دونوں کھالڑیوں نے نسبتا

کا شکار  چی کنگز کےدیگر بلےبازدباؤکے نتیجے میں کرا روی سے  بیٹنگ کی جس

رنز شامل تھے۔  77کے میں کیمرون ڈیلپورٹ رنز کی شراکت  32گیندوں پر  22 ے۔ ئہو

کو سامنا کرکے  پویلین واپس لوٹےتو نئے آنے والے بلے باز افتخار بھی گیندوں  04وہ 

 رنز بناکر شاداب خان کی گیند پر چلتے بنے۔ 7زیادہ دیر وکٹ پر نہ  ٹھہر سکے۔ وہ 

 

رنز  06گیندوں پر  30کپتان عماد وسیم  پانچویں وکٹ اس وقت گری جبکراچی کنگز کی 

نے یڈوک والٹن شٹیں گنوانے کے بعد کراچی کنگز کے وک3رنز پر 76بناکر آؤٹ ہوئے۔

چوکے کی  7چھکا اور 7گیندوں پر  6بھی انداز اپنانے  کی کوشش کی مگر وہ جارحانہ 

 رنز بناکر آؤٹ ہوگئے۔ 77مدد سے 

 

 74آخریجیت کے لیے کو  کراچی کنگزالی وکٹیں گنوانے و 6مجموعے پر رنز کے  771

ٹیم کو آصف نے ایک چھکا اور ایک چوکا لگا کررنز درکار تھے کہ عمید  71گیندوں پر

اور  73عمید آصف گیندیں قبل حاصل کرلیا۔ 4فتح دالدی۔ کراچی کنگز نے مطلوبہ ہدف 

 رنزبناکر ناٹ آؤٹ رہے۔ 6کرس جارڈن 

 

محمد موسٰی اور ظفر گوہر، عاکف جاوید،  جبکہ 0آباد یونائیٹڈ کے شاداب خان نےاسالم 

 رومان رئیس نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

 

 کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ شرجیل خان

 

کھیلے  مارچ بروز اتوار کو  72میچزگروپ  0آخری  کے0202ایچ بی ایل پی ایس ایل  

بجے قذافی اسٹیڈیم الہور  0دوپہر ملتان سلطانز کی ٹیمیں اور  الہور قلندرزجائیں گے۔ 

 شنلیبجے ن 1شام میچ  نیکے  ماب موںیٹ یک کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز جبکہ 

 جائےگا۔ الیکھ ںیم  یکراچ میڈیاسٹ
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