
 
 شکست دے دی سے رنز34نے سندھ کو سدرن پنجاب

 

 کی جارحانہ بیٹنگ  وہاب ریاض •

 شکار ،44اور زاہد محمود کے  محمد حفیظزتجربہ کار اسپنر  •
 

 ء:2019اکتوبر 21الہور،
 

کھیلے جانے پیرکے روز نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں میں جاری فیصل آباد  اقبال اسٹیڈیم
 درن پنجابس سے شکست دے دی۔  رنز 34وک سندھ سدرن پنجاب نےوالے واحد میچ میں 

کی  تجربہ کار اسپنرز اوررنز کی جارحانہ اننگز  41وہاب ریاض نے کی جانب سے
 ۔ ایٹیم کو فتح سے ہمکنار کعمدہ باؤلنگ نے

 
 صلہیکا ف بیٹنگ کر پہلے  تینے ٹاس ج  شان مسعودکے کپتان  سدرن پنجابل سے قب اس

بیٹنگ آرڈر میں ترقی پانے والے وہاب گرنے  کے بعد ٹیںوک3پراسکور  4محض ۔ ایک
کے درمیان   نے ذمہ دارانہ کھیل کا مظاہرہ کیا۔ د ونوں تجربہ کار شعیب ملکاور ریاض 

رنز کی اننگز کھیلی۔ ان   41گیندوں پر 30وہاب ریاض نے  ۔قائم ہوئیرنز کی شراکت 73
 1چوکوں اور  3چھکے شامل تھے۔شعیب ملک نے  2چوکے اور  3کی اننگز میں 

اور بالول   27رنز بنائے۔ اختتامی اوورز میں عامر یامین نے 38چھکے  کی مدد سے 
وکٹوں  9یں اوورز م  20۔ سدرن پنجاب کی ٹیم نے مقررہ جوڑےقیمتی رنز  24بھٹی نے 

  کھالڑی کھاتہ کھولے بغیر پویلین واپس لوٹے۔ 4رنز بنائے۔ٹیم کے  148کے نقصان پر 
کھالڑیوں کو آؤٹ  4رنز کے عوض  18ؤلر سہیل خان نے سندھ کی جانب سے فاسٹ با

 کھالڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔  2اور کاشف بھٹی نے  3کیا۔ انور علی نے 
 

رنز پر  4ں سندھ کی جانب سے بھی اننگز کا آغاز متاثر کن نہ رہا اور محض یم جواب
نے ذمہ  اور سرفراز احمد کپتان اسد شفیق  کھالڑی آؤٹ ہوکر پویلین واپس لوٹ گئے۔ 2

قیمتی رنز کا اضافہ کیا تاہم دونوں  63دارانہ کھیل کا مظاہرہ  کرتےہوئے اسکور  میں
میں کامیاب نہ ہوسکے۔ وکٹ کیپر بیٹسمین سرفراز نے اپنی ٹیم کو کامیابی دلوا  کھالڑی

پر ہمت ہار رنز  25کپتان اسد شفیق رنز اسکور کیے جبکہ  45گیندوں پر  37احمد نے 



کی  سدرن پنجاب ۔رنز پر ڈھیر ہوگئی 114 اوورز میں 17.4پوری ٹیمسندھ کی   گئے۔
 ۔ پویلین کی راہ دکھائیکھالڑیوں کو   4،4اور زاہد محمود نے محمدحفیظ جانب سے 

 
اور  سنٹرل پنجاب  ںیم  چیگے۔ پہلے م ںیجائ لےی کھ چزیم 2کے روز   منگل  ںیم ونٹیا

 ۔ یمدمقابل ہوں گ ںیمی ٹ یکبلوچستان ناردرن اور ںیم  چیجبکہ دوسرے م خیبرپختونخوا
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