
 

سيکنڈ اليون ٹورنامنٹ کے تيسرے راونڈ کا دوسرا  ی قائد اعظم ٹراف
 روز مکمل

 
 :  2020اکتوبر   29 ،ی کراچ

 
   ميچ کےسنٹرل پنجاب نے   فالو آن کا شکارميچ ميں  یميں جار یگراونڈ کراچ یايم س یٹ

  127وکٹوں کے نقصان پر    2اننگز ميں  یدوسر  یاختتام پر اپن کھيل کےدوسرے روز
رنز کريز پر موجود ہيں۔ اس سے قبل محمد جنيد   74رنز بنا ليے ہيں۔ محمد عمران ڈوگر 

  یسنٹرل پنجاب ک کے جواب ميںرنز 408بلوچستان کے  کی بدولت   نگ لؤتباہ کن با یک
۔ سنٹرل  ئیا کر آؤٹ ہو گرنز بن  192اوورز ميں   57.2اننگز ميں  یپہل  یٹيم اپن یپور

وچستان کے  رنز اسکور کيے۔ بل 55نے سب سے زيادہ  الرحٰمن عتيق پنجاب کے ليے
 پويلين کی راہ دکھائی۔ کھالڑيوں کو  5 ز کے عوضرن 47محمد جنيد نے  

 
کے اختتام پر سدرن  کھيل دوسرے روز ميچ کے   یميں جار یاسٹيڈيم کراچ یس یس کے

کو  اخيبرپختونخو، ی رنز بنا کر آؤٹ ہو گئ 220 اننگز ميں  یدوسر  یٹيم اپن یپنجاب ک
  یمختار احمد نے شاندار سنچر کے۔ سدرن پنجاب مالرنز کا ہدف  162جيت کے ليے  

  5  دے کررنز  86نے  یآفريد کے پی کے آصف رنز بنائے۔  104 کرتے ہوئے اسکور 
  181اننگز ميں  ی پہل ی ٹيم اپن یپور یکھالڑيوں کو آؤٹ کيا۔ اس سے قبل خيبرپختونخوا ک

۔  ےتھرنز بنائے 38محمد حارث نے   ے۔ خيبر پختونخوا کیتھ  یرنز بنا کر آؤٹ ہو گئ
 ۔  یکھالڑيوں کو پويلين کر راہ دکھائ  5  نےعثمان   یسدرن پنجاب کے عل

 
  ی کے اختتام پر ناردرن نے اپن کھيل دوسرے روزميچ کے  یميں جار یبينک کراچ اسٹيٹ
  مجموعی طور پر سندھ پر ے اس ،رنز بنا ليے ہيں 130ں پر  وکٹو 6اننگز ميں  یدوسر
رنز کے ساتھ کريز   55کاشف اقبال  ےک۔ ناردرن ےہوچکی ہسبقت حاصل  ی رنز ک173

وکٹيں حاصل    2, 2نے   یناور شاہ نواز دھ  حمدر، ابرا اثغالم مد  کےپر موجود ہيں۔ سندھ 
رنز بنا   195اوورز ميں  63.1اننگز ميں  یپہل یٹيم اپن  ی پور یکيں۔ اس سے قبل سندھ ک 

  کےاں بلے باز رہے۔ ناردرن ايرنز بنا کر نم 66ہد اقبال ۔ سندھ کے فیتھ  یکر آؤٹ ہو گئ 
 حاصل کيں۔  کٹيںو 3, 3ن اور شاداب مجيد نے  زاعامر جمال، راجہ فر

 
 

 


