
 

 مکملکا تیسرا روز کے آٹھویں راؤنڈ  الیون فرسٹ ٹرافی  اعظم قائد

سنٹرل پنجاب نے بلوچستان اور خیبرپختونخواہ نے سدرن پنجاب کو   •

  شکست دے دی

  ء:2020دسمبر    16  کراچی،

   روز تیسرے نے  پنجاب سنٹرل میں میچ   والے  جانے کھیلے  میں اسٹیڈیم بنک اسٹیٹ

  جیت  تیسری مسلسل کی پنجاب سنٹرل یہ دی  دے  شکست  سے وکٹوں 9  کو بلوچستان

  وکٹ ایک نے  اس جو مال ہدف  کا رنز  47 لیے  کے جیتنے میچ  کو پنجاب  سنٹرل۔  ہے

  الدین صالح عثمان اور 22 زریاب علی ۔ لیا کر حاصل رنز بنا کر 49کے نقصان پر 

  ہو شکار کا  الحسن رضا پر رنز 10 اخالق محمد۔  رہے آؤٹ  ناٹ ساتھ کے  رنز 9

  بلوچستان قبل سے اس  ۔ تھے بنائے رنز  369 میں  اننگز پہلی  نے پنجاب  سنٹرل۔  ئے

  اور کیا آغاز دوباہ  کا اننگز دوسری پر  آؤٹ کھالڑی 6 رنز 130  روز تیسرے نے

  گئی ہو  آؤٹ آل پر  رنز 285 بعد کے کرنے حاصل برتری کی  رنز 46  ٹیم پوری

  مشکالت کو ٹیم نے  خان جالت اور  آصف  عمید  بیٹسمین  آؤٹ ناٹ کے  روز گزشتہ

  138 میں  شراکت کی وکٹ ویں 7 نے  نوں ی مبیٹس دونوں کی کوشش  کی نکالنے سے

  کپتان کے پنجاب  سنٹرل۔  بنائے  رنز  65 اور 69 بلترتیب  نے  دونوں ۔   جوڑے رنز

  پہلی   بھیجے پویلین  کھالڑی پانچ  رنز دے کر 76  میں  اننگز دوسری نے  علی حسن

 کھالڑی تین نے   مقصود وقاص۔  کی حاصل وکٹیں 5 نے  علی حسن  بھی  میں اننگز

   کیے۔ آؤٹ

 

  نے پختونخواہ خیبر میں میچ والے جانے  کھیلے میں  کمپلیکس اسپورٹس ایل بی یو

۔   دی  دے شکست  سے وکٹوں 10 روز تیسرے کے میچ   کو پنجاب سدرن

  کسی بغیر  نے اس  جو مال ہدف  کا رنز 4 لیے  کے جیتنے میچ کو ہ خیبرپختونخوا

  ٹ ؤآ ناٹ پر  صفر محمدوسیم جبکہ رنز  6 احمد مصدق،لیا کر حاصل کے   نقصان

  دوسری اور  پڑا کرنا   سامنا کا آن فالو کو پنجاب  سدرن  روز تیسرے  گئے  واپس

  محمد۔  گئی ہو  آؤٹ پر  رنز 200 بعد  کے کرنے حاصل  برتری  کی رنز 3  میں اننگز



  عباس زین  اور 20 محمود زاہد ، 26  بدر سیف ۔  رہے نمایاں  ساتھ کے رنز 77 عمیر

  خان  ساجد ،  تین نے  عثمان خالد سے جانب  کی پختونخواہ خیبر۔  بنائے رنز 18 نے

  خیبر ٹیم کی پنجاب سدرن  قبل سے اس کیے۔ آؤٹ کھالڑی دودو ، نے زمان فخر اور

۔  گئی ہو  آؤٹ کر بنا رنز 290 میں جواب کے رنز 487 کے اننگز پہلی کے پختونخواہ

  پہلی دوبارہ روز دوسرے پر نقصان  کے کھالڑیوں 5 رنز 145 نے  پنجاب سدرن

  عثمان علی  اور 76  عباس زین   بیٹسمین آؤٹ ناٹ  کے روز گزشتہ کیا آغاز کا اننگز

  سے جانب  کی پنجاب  سدرن نے  یامین عامر۔   گئے لوٹ پویلین بعد  کے بنانے رنز 29

  یامین عامر۔   نکاال  سے مشکل کو ٹیم   تک  حد کسی کر کھیل اننگز عمدہ  کی رنز 93

  کے رنز 6  الیاس محمد۔  لگائے چھکے  8 اور چوکے 8 کیا سامنا کا  گیندوں 55 نے

  تین  نے عثمان  خالد اور  5 نے   خان  ساجد  کے پختونخواہ خیبر۔  رہے آؤٹ  ناٹ ساتھ

 ۔  لیں وکٹیں

 

اسٹیدیم میں جاری میچ میں  ناردرن کی ٹیم  سندھ کے خالف  تیسرے روز  نیشنل 

مشکالت سے دوچار ہے ۔ تیسرےروز  کھیل کے اختتام پر ناردرن نے دوسری اننگز  

  185رنز بنائے ہیں ۔ ناردرن کو سندھ  کے خالف  126وکٹوں کے نقصان پر    4میں 

خان ایک رن پر ناٹ آؤٹ    اور مبصر 25رنز کے خسارے کا سامنا ہے ۔ حماد اعظم 

رنز بنا کر   15اور  محمد نواز  31فیضان ریاض   17ہیں ۔ ناصر نواز ، عمر امین  

آؤٹ ہو ئے ۔عزیز ہللا ، شاہنواز دھانی اور ابرار احمد نے ایک ایک وکٹ حاصل کی ۔  

رنز کی برتری حاصل کرنے کے بعد پہلی اننگز   311اس سے قبل سندھ  کی ٹیم نے  

رنز بنا کر ناٹ   117کھالڑی آؤٹ پر ڈکلئیر کر دی ۔ کپتان اسد شفیق  8رنز  514

رنز پر ناٹ   46گیندوں کا سامنا کیا اسد شفیق گزشتہ روز  191آؤٹ رہے انہوں نے  

رنز بنا کر آؤٹ ہو ئے ۔   20اور میر حمزہ  28، شہزر محمد  44آؤٹ تھے ۔ سعد علی  

وکٹیں لیں ۔  ناردرن نے   5رنز دے کر  108ناردرن کی جانب سے محمد نواز نے  

 رنز بنائے تھے ۔  203پہلی اننگز میں  

 

 

 

 

 


