
 

 ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ کا پہال دن مکمل  ونیال کنڈیس یائداعظم ٹراف ق 
 

 ء: 2020اکتوبر  18 ،یکراچ
 

کے نام  برپختونخوایکا پہال روز خ چیروزہ م  نیت یجار ںیم یکراچ میڈیبنک اسٹ  ٹیاسٹ
  برپختونخوایبدولت خ یک وںیسنچر یک  میاور مہران ابراہ یدیرہا، جہاں محمد سرور آفر

رنز بنائے۔   344وکٹوں کے نقصان پر  7 ںیاوورز م 83مقررہ  ںیاننگز م یپہل ینے اپن
رنز   119مدد سے  یچھکوں ک 6چوکوں اور  9پر  ندوںیگ 114 یدیمحمد سرور آفر

نے   وںیرنز بنائے۔ دونوں کھالڑ 114نے  میبناکر ناٹ آؤٹ رہے جبکہ کپتان مہران ابراہ 
  ںیوکٹ 2 یبلوچستان ک ںی۔ جواب م یشراکت قائم ک یرنز ک 155 ےیوکٹ کے  ل  یچھٹ

اسکور  ینفراد کے ا 4وقاص  یاور عل 7  نی۔ شہزاد ترںیہ یرنز پرگر چک 13محض 
 گے۔  ںیکے دوسرے دن کا آغاز کر چیسے م

 
کا  چیبدولت م  یشاندار باؤلنگ ک  یاسپنر رضا حسن ک ںیم  یگراؤنڈ کراچ یس  میا یٹ اُدھر

کو   وںیکھالڑ 7رنز دے کر   60ہاتھ کے اسپنر  نے  ںیپہال روز ناردرن کے نام رہا۔ بائ 
  ری۔ محمد عمی ہوگئ ریرنز پر ڈھ 192 میٹ  یپور یتو سدرن پنجاب ک یراہ دکھائ یک نیلی پو

 2کے اختتام پر   لیناردرن  نے پہلے روز کھ  ںی رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے۔ جواب م  77
کے  13 دیاور عمر وح 21سلطان  موری۔ ت ںیہ  ےیرنز بنال 56 وکٹوں کے نقصان پر

 گے۔  ںیکے دوسرے روز کا آغاز کر لی اسکور سے کھ  یانفراد
 

کے پہلے روز سندھ کے اسپنر ابرار   چیم یجار ںیم یکراچ میڈیاے  اسٹ یس  یس  کے
رنز بناکر  161 ںیاننگز م یپہل میٹ یپور یبدولت سنٹرل پنجاب ک یشکار ک 6احمد کے 
  6رنز دے کر  66رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے۔ ابرار احمد  نے  49۔ نثار احمد ی آؤٹ ہوگئ

۔ ں یہ ےی رنز بنال 109وکٹوں کے نقصان پر  3سندھ  نے  ںی۔ جواب م ں یحاصل ک ںیوکٹ 
 ۔ ں یپر موجود ہ زیرنز بنا کر کر 25اور سعد خان   33فہد اقبال 

 



 

 


