
 

نے  ٹرزیا یڈیکوئٹہ گل ںیم چیم یافتتاح :0202لیا سیا یپ لیا یب چیا

 یکو شکست دے د ٹڈیونائیاسالم آباد 
 

 نے پر محمد حسنین مین آف دی میچ کھالڑیوں کو پویلین کی راہ دکھا چار

 قرار

 مڈل آرڈر بیٹسمین اعظم خان کی نصف سنچری 
 

 ء:0202 یفرور 02 ،یکراچ

 

 ٹڈیونائینے اسالم آباد  ٹرزیا یڈیکوئٹہ گل ںیم چیم یکے افتتاح 0202 لیا سیا یپ لیا یب چیا

نے  ٹرزیا یڈیکوئٹہ گل ںیم چیگئے م لےیکھ ںیم یکراچ میڈیاسٹ شنلین ۔یکو شکست دے د

 ۔یحاصل ک یابیوکٹوں سے کام 3

 

کوئٹہ  ۔یہوگئ ریرنز پر ڈھ 861 میٹ یپور یک ٹڈیونائیآباد  اسالمپہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 

 ۔ایوکٹوں کے نقصان پر حاصل کرل 7 ںیاوور م ںیو81نے مطلوبہ ہدف  ٹرزیا یڈیگل

 

کر پہلے  تیکے کپتان سرفراز احمد نے ٹاس ج ٹرزیا یڈیکے مطابق کوئٹہ گل التیتفص

پر کولن منرو کو آؤٹ کرکے  ندیگہی  یپہل یک چیتو محمد نواز نے م کیا صلہیکا ف لڈنگیف

 یکا کوئ ٹڈیونائیمالن کے عالوہ اسالم آباد  وڈیڈ ۔ایکا شکار کرد دباؤکو  ٹڈیونائیاسالم آباد 

وقفے وقفے سے آؤٹ ہوکر  اورکا مظاہرہ نہ کرسکا  یخواہ کارکردگ رخاط یبلے باز بھ

بدولت  یچھکوں ک 3چوکوں اور  5پر  ندوںیگ 02مالن نے  وڈیڈ ۔لوٹتے رہےواپس  نیلیپو

رنز بنا کر  861 ںیاوورز م 8198 میٹ یپور یک ٹڈیونائیاسالم آباد ۔یلیاننگز کھ یرنز ک 60

 3رنز دے کر  38کٹنگ نے  نیاور ب 0رنز کے عوض  05نے  نیمحمد حسن ۔یآؤٹ ہوگئ

 ۔یراہ دکھائ یک نیلیکو پو وںیکھالڑ

 

 06متاثر کن نہ رہا اور محض  ادہیز یاننگز کا آغاز بھ یک ٹرزیا یڈیکوئٹہ گل ںیم جواب

، آؤٹ احمد شہزاد اور  واٹسن نیش،رائے سنی، جابتدائی تینوں بلے بازرنز پر اس کے 

چوتھی وکٹ کے لیے اعظم خان اور سرفراز احمد کے   ۔واپس لوٹ گئے نیلیہوکر پو

بی رنز پر ایل  08رنز کی شراکت اس وقت ٹوٹی جب کپتان سرفراز احمد  60قائم میاندر

محمد نواز کے ہمراہ اسکور بورڈ کو دوسری جانب اعظم خان نے   ڈبلیو آؤٹ ہوگئے۔



گیندوں پر نصف سنچری مکمل  01محض کا سلسلہ جاری رکھا۔  آگے بڑھانےتیزی سے 

گیندوں پر 33رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی۔ 51میں میچ کرنے والے نوجوان بلے باز نے 

آؤٹ رنز بناکر  03محمد نوازچھکے شامل تھے۔  3چوکے اور 5مشتمل ان کی اننگز میں 

رنز کی اننگز  80اور  00بین کٹنگ اور سہیل خان نے بالترتیب اختتامی اوورز میں ہوئے۔

گیندیں  1کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے  مطلوبہ ہدف کھیل کر ٹیم کو فتح سے ہمکنار کردیا۔

 اصل کیں۔وکٹیں ح 3محمد  موسٰی نے حاصل کرلیا۔ وکٹوں کے نقصان پر7قبل

 

چار کھالڑیوں کو پویلین کی  راہ دکھانےپر نوجوان فاسٹ باؤلر محمد حسنین کو مین آف 

 دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔

 

 یکراچ ںیم چیپہلے م ۔گے ںیجائ لےیکھ چزیم 0 ںیم شنیڈیا ںیکے پانچو گیکو ل جمعہ

الہور قلندرز  ںیم چیجبکہ دوسرے م یکراچ میڈیاسٹ شنلین ںیمیٹ یک یکنگز اور پشاور زلم

 ۔یگ ںیمدمقابل آئ ںیالہور م میڈیاسٹ یقذاف ںیمیٹ یاور ملتان سلطانز ک
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