
 

قائد اعظم ٹرافی فرسٹ الیون، فیصلہ کن مرحےل میں تیرسے روز کا  

 کھیل مکمل 

 ، ء2020دسمبر   28کراچی : 

نیشنل اسٹیڈیم میں جاری میچ ےک تیرسے روز کھیل ےک اختتام پر خیبر پختونخواہ نی   

رنز  87 رنز یک برتری  حاصل کر یل ہے خیبر پختونخواہ نی دورسی اننگز میں  272خالف ناردرن ےک 

 ہیں اور اسےک 
 ہیں ۔ ارسار  ہللا   3بنانے

ادہ فرحان   35کھالڑی آؤٹ ہو نے ی اور ریحان آفریدی   38، صاحبر

ی  محمد وسیم صفر پر ناٹ آوٹ ہیں  5رنز پر آؤٹ ہو نے ۔ کامران غالم  5 اور نائٹ واچ میں   ۔ 

رنز بنا  کر  336ےک جواب میں  رنز  521اس ےس پہےل ناردرن یک ٹیم پہیل اننگز میں خیبر پختونخواہ  ےک 

رنز دو کھالڑی آؤٹ ےس کیا ۔ مبرص  خان  180روز کھیل کا   آغاز  آؤٹ ہو گئے ۔ ناردرن نی تیرسے

رنز بنا کر آؤٹ ہو نے  26اور عیل رسفراز   37، حماد اعظم  42، فیضان ریاض  38، محمد نواز  59

ی وکٹیں لیں  اور خالد  4۔ خیبر پختونخواہ یک طرف ےس ساجد خان نی   تیں
عثمان نی  ۔ 

 

 3یوبر ایل اسپورٹس کمپلیکس میں کھیےل جا رہے میچ میں سندھ نی فالو آن ےک بعد درسی اننگز میں 

رنز   11رنز بنا لیں  ہیں سندھ کو بلوچستان یک برتری ختم کرنی ےک لیں ابیھ  208وکٹوں ےک نقصان پر  

 پہیل اننگز میں 
رنز بنانے تھے ۔ تیرسے روز  جب کھیل ختم ہوا  414 مزید درکار ہیں ۔   بلوچستان نی

جیل خان  82تو  سندھ یک ٹیم ےک خرم منظور    13اور محمد اصغر صفر پر بیٹنگ کر رہے تھے ۔ رسر

رنز بنا کر آؤٹ ہو نے ۔ بلوچستان یک جانب ےس رضا الحسن نی  12اور اعظم خان  90سعود شکیل 

  ۔ دو  اور کاشف بھئی نی ایک وکٹ حاصل یک

رنز بنا کرآؤٹ ہو بے تو اےس   195رنز ےک جواب میں    414اس  ےس قبل سندھ یک ٹیم بلوچستان ےک  

کھالڑی آؤٹ ےس  دوبارہ   6رنز  160فالو  آن کا سامنا کرنا پڑا۔۔ سندھ  نی تیرسے  روز پہیل اننگز 

وع یک اسد شفیق نی  پہیل اننگز میں  ناٹ    رنز بنا کر  87رنز ےس دوبارہ کھیل کا آغاز کیا  وہ  65رسر

ی  لوٹ گیے ۔ ابرار احمد اور شاہنواز دھابی    4، محمد اصغر  9آؤٹ رہے ۔ تابش خان  رنز بناکر پویلیں

ی اور تاج ویل  4رنز دے کر  56کوبے رن  نہ بنا سےک ۔ کاشف   بھئی نی   تیں
وکٹیں لیں ۔  عمید آصف نی

کھالڑیوں کو آؤٹ  کیا   2نی   ۔ 

 



ل پنجاب  اسٹیٹ بنک اسٹیڈیم  میں جاری میچ ےک تیرسے روز سدرن پنجاب نی فالو آن ےک بعد سنبی

ی وکٹیں باف   8ےک خالف  ہیں ۔ جب کھیل ختم ہوا   رنز یک برتری حاصل کر یل ہے اور ابیھ اس یک تیں

اور   17رنز بنانے تھے ۔ سیف بدر  314وکٹوں ےک نقصان پر  7تو سدرن پنجاب نی  دورسی اننگز میں 

رنز یک اننگز کھیل کر اپئی ٹیم کو کیس حد  118رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں ۔ زین عباس  نی  4محمد الیاس 

چوےک اور ایک چھکا لگایا ۔ سلمان  18گیندوں یک اننگز میں   172تک مشکالت ےس نکاال  انہوں نی 

ل پنجاب یک جانب ےس چار کھالڑیوں کو   79عیل آغا رنز ےک ساتھ نمایاں رہے ۔ احمد صفی نی سنبی

ی یک راہ دکھابے پو  یلیں   ۔ 

کھالڑی آؤٹ  ےس اپئی  پہیل اننگز کا آغاز کیا اور  9رنز  153اس ےس قبل سدرن پنجاب یک ٹیم نی  

رنز بنا  کر آؤٹ  ہو گئے ۔ اور اس طرح اےس فالو آن کا سامنا کرنا   پڑا ۔ گزشتہ روز ےک  187پوری ٹیم 

ی حمزہ اکبر ناٹ آوٹ یہ واپس گیے ج رنز بنا کر آؤٹ ہو نے ۔   20بکہ ضیا ء الحق ناٹ آوٹ بیٹسمیں

ی ، احمد بشبں ، قاسم اکرم اور احمد  ی تیں  تیں
ل پنجاب یک جانب ےس حسن عیل  اور بالول اقبال نی سنبی

ل پنجاب   نی پہیل اننگز   کھالڑی آؤٹ پر  ڈیکلئبں  کر   7رنز  493صفی نی ایک ایک وکٹ یل ۔ سنبی

 ۔ دی تیھ

 

 

 
ABOUT QUAID-E-AZAM TROPHY 2020-21: 
 

● 31 matches to be played on a double-league basis with each side guaranteed a minimum of 10 
first-class matches. For schedule, click here 
 

● The event will be played under Covid-19 protocols at four venues in Karachi, namely National 
Stadium, National Bank of Pakistan Sports Complex, State Bank Stadium and UBL Sports 
Complex. 

 
● Central Punjab will defend the title they won in 2019-20 after beating Northern by an innings 

and 16 runs in the final at National Stadium, Karachi. Other four sides are Balochistan, 
Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Southern Punjab 

 
● The event will take a break after three rounds and will resume from 20 November following 

the conclusion of the remaining four HBL Pakistan Super League 2020 matches, which were 
postponed on 17 March due to Covid-19 pandemic.  

 
● The winner of the tournament will receive PKR10million while the runner-up will collect 

PKR5million 
 

● PKR500,000 will be handed out to tournament’s top-performers and the player of the final 
will get PKR50,000  

 
● Players to earn PKR60,000, per match the double-league format provides a high-performing 

player to earn, at least, PKR600,000. This is part of the PCB’s strategy and commitment to 
enhance earning opportunities as well as to reward high-performing cricketers. Click here to 
read more 

 
As part of the US$200million agreement with PTV Sports and I-Media Communications Services, 
the event will be produced by the PCB and broadcasted live on PTV Sports. Click here, to read more 
about the three-year agreement 

https://www.pcb.com.pk/tournament-reports.php?action=tournament_matches&tournament_id=1233&_no_redirect=1&new_page_limit=all
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/pcb-announces-covid-19-protocols-for-domestic-season.html
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/a-category-domestic-player-can-earn-over-pkr3million.html
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/pcb-finalizes-broadcast-deal-for-pakistan.html


 


