
 

الیون، آخری راؤنڈ  کے دوسرے روز کا   فرسٹ ٹرافی  اعظم قائد

 کھیل مکمل 

 سنٹرل پنجاب کے عثمان صالح الدین کی ڈبل سنچری •

ء:2020دسمبر  27، کراچی    

  خیبر نے  ناردرن  پر  اختتام کے  کھیل روز دوسرے میں  میچ  جاری  میں  اسٹیڈیم نیشنل 

۔   ہیں  لیے بنا رنز  180 پر  نقصان کے وکٹوں  دو  میں اننگز پہلی  خالف  کے پختونخواہ

  گے  کریں آغاز کا  کھیل  روز تیسرے ساتھ کے رنز 26 نواز محمد  اور 57 خان  مبصر

  اور عثمان خالد۔  گئے لوٹ پویلین کر  بنا  رنز  65 نواز ناصر  اور 31  امین عمر۔ 

  دوسرے نے پختونخواہ  خیبر  قبل سے اس  ۔کی  حاصل وکٹ ایک ایک نے خان ساجد

  آؤٹ کر بنا  رنز 521 ٹیم پوری  اور کیا سے  آؤٹ کھالڑی چار رنز  380 آغاز کا  کھیل

  رنز 107 نے انہوں ہے  ہوا   رکھا برقرار کو  فارم اپنی نے   غالم کامران۔  گئی  ہو 

  69 نے خان  وہیبذ ۔  بنائے سے مدد  کی  چھکے  ایک اور چوکوں  11 پر  گیندوں 230

  لیں وکٹیں 4  کر دے رنز  15 نے سرفراز علی سے جانب کی  ناردرن۔  بنائے   رنز

   سے جانب  کی  پختونخواہ  خیبر  روز پہلے۔  کیا  ٹؤ آ کو  کھالڑیوں   دو  نے خان  مبصر

۔ تھےبنائے  رنز 127 ،  127 نے آفریدی ریحان اور للا  اسرار  

 

  بلوچستان  ٹیم  کی   سندھ مین میچ رہے جا  کھیلے میں  کمپلیکس اسپورٹس ایل بی  یو 

۔   ہے  دوچار سے مشکالت  پر  اختتام کے کھیل   روز دوسرے میں  اننگز پہلی خالف  کے

  اور 65 شفیق اسد۔  ہیں  چکی  گر  وکٹیں  6  کی  اس اور ہیں بنائے رنز 160   نے  سندھ

  علی سعد ،  9 شکیل سعود ،  9 خان شرجیل۔  ہیں رہے کر  بیٹنگ پر رنز 4 خان  تابش

  کی بلوچستان۔  ہیں چکے  لوٹ پویلین کر بنا رنز 38 خان  اعظم اور 27 حسن  محمد 3

  ایل یوبی  قبل سے اس۔ ہیں  لی وکٹیں دو  دو  نے  آصف عمید اور ولی تاج  سے  طرف

  روز دوسرے  پر  آؤٹ کھالڑی 5 رنز 314  نے بلوچستان میں  کمپلیکس اسپورٹس

  روز گزشتہ۔   گئی  ہو   آؤٹ کر  بنا رنز 414 ٹیم  پوری اور کیں  شروعات کی  کھیل



۔   گئے لوٹ پویلین   کر بنا رنز 164 اکبرالرحمان بیٹسمین آؤٹ ناٹ   پر  رنز  125کے

  ، 14  بھٹی کاشف۔  لگایا چھکا ایک  اور چوکے  16 کھیلیں  گیندیں  306 نے  انہوں

  سےمحمد جانب کی سندھ۔  ہوئے آؤٹ کر بنا  رنز 22 خان جالت اور 25 آصف عمید

  دو  نے  دھانی شاہنواز  اور خان  تابش۔   لیں  وکٹیں 5 عوض  کے رنز 101 نے اصغر

۔ کیا  آؤٹ کو   کھالڑیوں دو   

 

  میں  اننگز پہلی خالف  کے  پنجاب سنٹرل ٹیم   کی پنجاب سدرن میں اسٹیڈیم بینک اسٹیٹ

  نے  پنجاب سدرن  تو  ہوا  اختتام کا  کھیل  جب  روز دوسرے۔  ہے چار  دو  سے مشکالت

  5 اکبر حمزہ۔  ہیں چکی  گر  وکٹیں 9  کی اس اور ہیں  بنائے رنز153 میں اننگز پہلی

  عامر اور 45 آغا علی سلمان51 صدیق  عمر ،  17 عباس زین۔  ہیں  آؤٹ ناٹ پر  رنز

  اور علی حسن سے  جانب  کی  پنجاب سنٹرل۔  ہیں  چکے  ہو   کرآؤٹ بنا رنز 23  یامین

  سے اس  ۔ ہیں لی وکٹیں  تین  تین نے بولروں دونوں۔  کی  بولنگ  عمدہ  نے اقبال بالول

   اور  کیا آغاز کا کھیل روز دوسرے پر آؤٹ کھالڑی 4 رنز 309نے  پنجاب  سنٹرل قبل

  رنز  139کے  روز  گزشتہ۔  دی کر ڈیکلئیر اننگز پہلی کر  بنا  رنز 493  پر وکٹوں 7

  کھیلی  اننگز شکست ناقابل کی   رنز 219  نے   الدین صالح عثمان بیٹسمین آوٹ  ناٹ پر

  میں اننگز کی ان  چھکے  2 اور چوکے  27 ، کیا سامنا کا گیندوں 346 نے انہوں۔ 

۔   بنائے  رنز 8 نے علی اورحسن 36 نے شان علی ،  65   نے اکرم قاسم۔  تھے شامل

 ۔ لیں وکٹیں  4 کر  دے رنز  152 نے محمود زاہد

 

 


