
 

 قائد اعظم ٹرافی فرسٹ الیون: چوتھے راونڈ کا پہال روز مکمل 

   اسد شفیق اور عمیر بن یوسف  کی سنچریاں

  :2020 نومبر  20، کراچی 

 

  میچز   تین   میں  راونڈ  چوتھے  کے   2020-21ٹورنامنٹ   کالس  فرسٹ   ٹرافی  اعظم  قائد

  پنجاب   سدرن  نے   سندھ   میں  میچ  یر  جا   میں  کراچی  اسٹیڈیم  نیشنل۔   ہیں  رہے  جا  کھیلے

 عمیر  اور  شفیق  اسد  کرکٹر  ٹیسٹ۔    کیا  فیصلہ  کا  بیٹنگ  پہلے  کر  جیت   ٹاس   خالف   کے

 4  پر  اختتام  کے  کھیل  روز  پہلے  نے   سندھ   بدولت  کی  سنچریوں  شاندار  کی   یوسف    بن

  آوٹ   ناٹ  کر  بنا  رنز  129  یوسف   بن  عمیر۔  ہیں  لیے  بنا  رنز  289  پر  نقصان  کے   وکٹوں

 سنچری  بھینے    شفیق  اسد   کرکٹر  ٹیسٹ۔۔    مارے  چوکے  11  میں  اننگز  اپنی  نے  انہوں  ہیں 

  الحق  ء  ضیا  سے   جانب  کی  پنجاب  سدرن۔۔    ئے  ہو  ریٹائرڈ   کر  بنا  رنز  123  وہ۔    بنا ئی

 کیا  ٹؤ آ کو کھالڑیوں دو نے

 

 کھیل  روز  پہلے   میں  میچ  والے  جانے  کھیلے   میں  کراچی    کمپلیکس  اسپورٹس  ایل  بی  یو

  عادل ۔    ہیں  لئے  بنا  رنز  61  پر  نقصان  کے  وکٹوں  4  نے  پختونخواہ  خیبر  پر  اختتام   کے

 25  ہللا  اسرار  اور  22  احمد  مصدق۔    ہیں  ٹآؤ   ناٹ  پر  رنز  ایک  غالم   کامران  اور  8  امین

   چکے   کر  حاصل  وکٹیں  دو  دو  آصف   بالل  اور  مقصود  وقاص۔    ئے   ہو  آوٹ  کر  بنا  رنز

  میں   میچ  والے  جانے  کھیلے  میں  کراچی  کمپلیکس  اسپورٹس  ایل  بی  یو  قبل  سے  اس  ۔ ہیں

  پنجاب   سنٹرل  بدولت  کی  بولنگ  شاندار  کی   سنئیر  خان  عمران  اور  خان  ساجد   کے  پی  کے

  پہلے   کر  جیت  ٹاس  نے  پنجاب  سنٹرل۔    گئی  ہو  آوٹ  کر  بنا  رنز  158  روز  پہلے  ٹیم  کی

   کوئی   کا  پنجاب  سنٹرل   عالوہ  کے   الدین  صالح   عثمان  کپتان۔    تھا  کیا  فیصلہ  کا  بیٹنگ

 شامل   چوکے  4  میں  اننگز  کی  الدین  صالح  عثمان۔    سکا  کھیل  نہ  اننگز  لمبی   بیٹسمین  بھی

 خیبر  ۔  بنائے  رنز  15  نے  حسین  رضوان  اور  20  صفی   احمد  ،  22  آصف   بالل۔    تھے

 کر دے  رنز 29 نے  سنئیر خان عمران ،  4 کر دے رنز  56 نے  خان  ساجد  کے پختونخواہ

 ۔  کیں حاصل وکٹیں 2 عوض کے رنز 35 نے  عثمان  خالد جبکہ 3

 

  ہیں  مقابل مد ٹیمیں کی  ناردرن  اور بلوچستان میں  کراچی  کمپلیکس اسپورٹدس پی بی  این

  بیٹنگ   شاندار  کی  وقاص  علی  اور  گھمن  عظیم  ہوئے   کرتے  بیٹنگ  پہلے  نے  بلوچستان۔  



۔۔   ہیں لیے  بنا رنز  257 پر  نقصان کے وکٹوں  5 پر اختتام  کے کھیل روز پہلے  بدولت کی

 کی  رنز  95  نے  انہوں۔    سکے  کر  نہ  مکمل   سنچری  سے  فرق   کے   رنز  5   گھمن  عظیم

  14  تصورایا   ز۔  کھیلی  اننگز  کی  رنز  52  نے  وقاص  علی۔۔    مارے  چوکے  8  میں  اننگز

  علی   نعمان۔۔     گے  کریں  آغاز    کا  کھیل  روز  دوسرے  ساتھ  کے  رنز  26  خان   ہللا  بسمہ  اور

 ہیں  چکے کر حاصل وکٹیں 3تک اب

 
 

 
 

 


