
 

اختتام  کا پہلےروز نڈکےؤرا ساتویں الیون، فرسٹ ٹرافی  اعظم قائد  

ء:2020دسمبر  8کراچی،     

  کے پنجاب  سدرن ٹیم   کی  بلوچستان   میں میچ  والے جانے کھیلے میں اسٹیڈیم نیشنل 

 عامر بولر فاسٹ ۔  ہے  دوچار سے مشکالت  پر اختتام  کے کھیل روز پہلے خالف 

کا ٹاپ آرڈر پویلین لوٹ چکا   ٹیم کی سےبلوچستان وجہ  کی اسپیل کن تباہ   کے یامین

  نے  یامین عامر۔   ہیں چکے رنز پر آؤٹ ہو  16کھالڑی محض  4  کے بلوچستان۔  ہے

  محمد وکٹ ایک۔  بھیجا  پویلین کو کھالڑیوں  3 کر دے  رنز 4 صرف  میں اوورز 4

   عظیم۔  ہیں ٹؤ آ ناٹ پر صفر علی  تیمور اور 3 آصف  عمید۔  کی حاصل  نے الیاس

  ٹ ؤآ پر رن  ایک ایک  الرحمان اکبر اور وقاص علی  ، تین فرحت عمران ، صفر گھمن

  اور کیا فیصلہ کا بیٹنگ پہلے کر جیت  ٹاس   نے پنجاب  سدرن قبل سے اس   ۔ ہوئے

  نے  آغا علی  سلمان سے  جانب کی پنجاب  سدرن۔  گئی  ہو آؤٹ آل ٹیم کر بنا رنز 256

  بنائے رنز 24 ، 24 نے  بدر  سیف  اور عمران  محمد  جبکہ  40 نے  عباس  زین ، 50

  خان جالت اور بھٹی کاشف  ، آصف  عمید ، تین نے  لیو تاج  سے  جانب کی بلوچستان۔ 

۔  کیں حاصل وکٹیں دو  دو  نے  

 

  پہلے  نے پنجاب  سنٹرل میں  میچ رہے جا  کھیلے میں  کمپلیکس اسپورٹس ایل بی یو

 اخالق محمد ۔  ہیں لیے بنا   رنز 49 کے نقصان   کسی بغیر پر  ہونے ختم کے کھیل روز

  ہوئے،انکے دائیں ہاتھ  کی انگلی گیند لگنے سے متاثر ہوئی۔ ہرٹ  ریٹائرڈ پر رنز 25

  قبل سے اس    ۔ ہیں رہے کر بیٹنگ پر رنز دو  اقبال بالول  اور 22  زریاب علی

  کر بنا رنز 243 میں کھیل کے اوورز 75ئے   ہو کرتے بیٹنگ  پہلے ٹیم  کی ناردرن

  نو پر  گیندوں 39 نے  انہوں کھیلی  اننگز حانہ  جار نے  علی آصف ۔   گئی ہو  آؤٹ

  97  نے نواز  محمد  بنائے رنز 72  شکست ناقابل ساتھ کے چھکوں 5  اور  چوکوں

  نمایاں  ساتھ کے رنز 47  اعظم حماد۔  بنائے   رنز 50  سے مدد کی چوکوں 6  پر گیندوں

   کے پنجاب سنٹرل۔  تھیں چکی گر پر رنز 63 وکٹیں پانچ  پہلی کی ناردرن۔  رہے

   تین  نے اقبال بالول۔   کیں حاصل وکٹیں 4 عوض  کے رنز 48  نے علی حسن کپتان

کیا۔  آؤٹ کو  کھالڑیوں دو  نے صفیاحمد اور  



 

اسٹیٹ  بنک اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ کے پہلے روز کے اختتام پر خیبر   

رنز بنائے ہیں ۔ اسرار ہللا صفر اور مصدق  5بغیر کسی نقصان کے نے پختونخواہ 

اس سے قبل میچ میں خیبر پختونخواہ   نے بولنگ     ہیں ۔ آؤٹاحمد تین رنز پر ناٹ 

رنز تک   229اوورز میں صرف  81.2کرنے کا انتخاب کیا اور سندھ کی ٹیم کو 

رنز کے   57بائیں  ہاتھ کے اوپنر شرجیل  خان اور  60محدود رکھا ۔ کپتان اسد شفیق  

سعود شکیل نے   24، 24۔ عمیر بن یوسف  اور حسن محسن نے ،  ساتھ نمایاں رہے

  33رنز بنائے دائیں ہاتھ کے فاسٹ بولر عرفان ہللا شاہ نے  17اور سعد خان نے  19

۔کیا آؤٹوکٹیں حاصل کیں ۔ ساجد خان نے تین کھالڑیوں کو   5رنز کے عوض   

 

 

 

 

 


