
 

 ٹورنامنٹ کا دوسرے راؤنڈ مکمل ونیال کنڈیس یقائداعظم ٹراف 
 

 ںیم  ونٹیشاندار باؤلنگ نے سدرن پنجاب کو ا یذوالفقار بابر ک  •
 دالدی یابیکام  یپہل
 میٹ یکے باعث سندھ ک  یشاندار کارکردگ  یک  ئریراجہ جون زیرم  •
 ابیکام  ںیڈرا کرنے م  چیم 
 یبھ  چیبارش سے متاثرہ م  انیناردرن اور سنٹرل پنجاب کے درم •

 ختم جہیبے نت
 

 ء: 2019ستمبر  22 الہور،
 

کا  ونٹ یمقابلہ ا  انیسدرن پنجاب اور بلوچستان کے درم ںیبہالپور م میڈ یاسٹ ڈرنگ
 ی گھومت یبابر ک نٹورذوالفقاریثابت ہوا۔ سدرن پنجاب کے م چیم زیخ جہیپہال نت

۔ ینہ چل سک کیا  یکے بلے بازوں  ک م یکے سامنے بلوچستان کرکٹ ٹ  ندوںیگ
روز   یکے آخر چی۔ اس سے قبل م یل ٹیسم کامیابیرنز سے  101نے  میٹ  زبانیم

پر مشتمل    اسامہ رزاقاور  نیشہزاد تر ںیرنز کے ہدف کے تعاقب م 210
تو   ایکا آغاز ک لی نقصان کے کھ یکس  ریرنز بغ 5نے  یاوپننگ جوڑ یبلوچستان ک

  ںی۔ انہٹھےیوکٹ گنواب  یاپناسامہ رزاق  یاسکور کے اضافے کے ساتھ ہ 23 دیمز
وکٹ کھونے کے بعد    یاسکور پر پہل یکے مجموع28۔ اینے آؤٹ ک  ذوالفقار بابر
بے بس  بائیں ہاتھ کے اسپنر اور مینٹور ذوالفقار بابر کے سامنے  ،یمہمان کھالڑ

۔ جالد خان نے سب سے یرنز بنا کر آؤٹ ہوگئ 109 میٹ یاور پور دیکھائی دئیے
داخل نہ   ںیڈبل فگر م یکھالڑ 6۔ بلوچستان کے ےیرنز اسکور ک 22 ادہیز

ض رنز کے عو 37محمد عرفان جونیئر نے جانب سے یہوسکے۔ سدرن پنجاب ک
اننگز  ی۔ پہلایکو آؤٹ ک  وںیکھالڑ 4رنز دے کر  45 ےذوالفقار بابر ن جبکہ  5
 ںیوکٹ 10 ںیم  چیطور پر  م  یشکار کرنے والے ذوالفقار بابرنے مجموع 6 ںیم

سدرن  یبھ ںیم  چیاور تجربہ کار اسپنر  نے پہلے راؤنڈ کے م نٹوری۔ م ںیکحاصل 
اس سے قبل سدرن پنجاب نے ۔ ںیتھ  یحاصل ک ںیوکٹ 10جانب سے   یپنجاب ک

رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی  218ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو پوری ٹیم 



رنز بنا کر ڈھیر ہوگئی   109جواب میں بلوچستان کی ٹیم پہلی اننگز میں بھی تھی۔
 رنز بنائے تھے۔  101سدرن پنجاب نے دوسری اننگز میں تھی۔ 

 
 انیاور سندھ کے درم برپختونخوایخ ںیم یکراچ  میڈ یبنک اسٹ شنلیجانب ن یدوسر

 295کے اختتام تک  لی ۔کھایکے ختم ہوگ  جےینت  یکس  ریبغ  چیجانے واال م  الیکھ
  چیکہ م تھے رنز بنائے 129وکٹوں پر  4سندھ نے  ںیرنز کے ہدف کے تعاقب م

  برپختونخوایخ روز سرےیکے ت چی۔ اس سے قبل مایہوگ  ختم مقررہ وقت ےیکے ل
تو   ایاننگز کا آغاز ک یدوسر یآؤٹ سے  اپن یکھالڑ 6رنز  159نے 

کو  م یٹ زبانیکر کے م  ئریآؤٹ پر اننگز ڈکل یکھالڑ 9رنز  203نے  خیبرپختونخوا
کھالڑیوں کو  2اور حسن خان نے  3عدیل ملک نے  ۔دے دی دعوت یک  ٹنگیب

 295اور   ایکا مظاہرہ ک  لیسندھ کے بلے بازوں نے سست کھ جواب میں آؤٹ کیا۔ 
وہ  ںیجس م ید حیکرنے کو ترج اڈر چی بجائے م یرنز کے ہدف کے تعاقب ک

رنز  61پر ناقابل شکست  ندوںیگ 191نے   ئری راجہ جون زیرہے۔ رم  ابیکام
 28نے  یچھکے شامل تھے۔ احسن عل 2چوکے اور  3 ںیاننگز م یبنائے۔ ان ک

روز  یکے آخر  چیرنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ م 26پر  ندوںیگ 76جبکہ سعد خان 
رنز بنائے  129 ںیاوورز م 63مقررہ وقت ختم ہوا تو سندھ نے  ےیکے ل  لی کھ

 تینے ٹاس ج برپختونخوایآؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل خ یکھالڑ 4اور اس کے 
رنز بنا کر آؤٹ  230 ںیاننگز م  یپہل میٹ  یتو پور ایک  صلہیکا ف ٹنگی کر پہلے ب

 ۔ یتھ یرنز بناسک 138 میٹ یسندھ ک ںی۔ جواب م ی تھ یہوگئ
 

رآزاد جموں و  رپویم انیکے درم  موںیسنٹرل پنجاب اور ناردرن کرکٹ ٹ ادھر

۔ بارش سے ایکے ختم ہوگ جےینت  یکس  ریبغ یبھ چیجانے واال م الیکھ  ںیم  ریکشم

 90کے نقصان پر   وںیکھالڑ 4 ںیاننگز م  ی نے دوسر  میٹ زبانیم ںیم  چیمتاثرہ م

جانب  یسنٹرل پنجاب ک قبل۔ اس سے ایکا وقت ختم ہوگ چیرنز بنائے تھے کہ م 

کے  چیآؤٹ سے م یکھالڑ 2رنز  103وقاص نے  یاور عل ابیزر یسے عل

 8 ںیاوورز م 83۔ سنٹرل پنجاب نے ایاننگز کا آغاز ک یپہل یروز اپن یآخر

اور بالول اقبال   75نے  ابیزر یرنز بنائے۔ عل 269وکٹوں کے نقصان پر 

ارشاد نے  سلمانجانب سے  ی۔ ناردرن کےیرنز اسکور ک 64 ناقابل شکستنے

اننگز کا  یجانب سے دوسر ی۔ ناردرن کایکو آؤٹ ک وںیڑکھال 4رنز دے کر  81

  یوکٹ گنوانے وال یاسکور پر پہل یکے مجموع 4بہتر نہ رہا تاہم  ادہیآغاز کچھ ز

بنائے تھے  یرنز ہ 90کے نقصان پر  وںیکھالڑ  4 ںیاوورز م 31نے  میٹ  زبانیم

اپنی نے اس سے قبل ناردرن کرکٹ ٹیم ۔ایہوگ مقررہ وقت ختم  ےیکے ل چیکہ م

 رنز بنائے تھے۔ 299وکٹوں کے نقصان پر  6اوورز میں  83پہلی اننگز میں 

 



پہلی پوزیشن  ن پنجاب کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پردوسرے راؤنڈ کے  اختتام پر سدر

پوائنٹس  6ناردرن پوائنٹس حاصل کرلیے ہیں۔   9سدرن پنجاب نےپر موجود ہے۔

سنٹرل پنجاب، سندھ اور خیبرپختونخواہ کی کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے۔  

پوائنٹس کے ساتھ بالترتیب تیسری، چوتھی اور پانچویں پوزیشن پر  3،3ٹیمیں 

موجود ہیں۔ آخری نمبر پر موجود بلوچستان کی ٹیم اب تک کوئی پوائنٹ حاصل 
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