
 
 یٹونٹ یکو دوسرے ٹ شی: پاکستان  نے بنگلہ دزیریس یٹونٹ یٹ منزیو

 یکن برتر صلہیف ںیم زیریرنز سے شکست دے کر س 51 ںیم چیم

 یحاصل کرل
 

 اںیشاندار نصف سنچر یخان ک ہیریکپتان بسمعہ معروف اور جو 

 شکار 3اقبال کے  ہیاسپنر سعد یوال لنےیکھ چیم شنلیدوسرا انٹرن 
 

 :ء8102اکتوبر 82الہور،

 

رنز سے شکست دےکر 01کو  شیبنگلہ د ںیم چیم یٹونٹ ینے دوسرے ٹ  میٹ منزیو یقوم

 میڈیاسٹ ی۔  قذافیحاصل کرل یکن برتر صلہیف یک 8-1 ںیم زیریپر مشتمل س چوںیم نیت

وکٹوں کے نقصان پر 3 ںیاوورز م 81ہوئے مقررہ  لتےیپاکستان  نے پہلے کھ ںیالہور م

وکٹوں کے  1 ںیاوورز م 81مقررہ  میٹ مزیو یک شیبنگلہ د ںیرنز بنائے۔ جواب م061

 یک ریرئیبسمعہ معروف نے ک میکرکٹ ٹ منزیو ی۔ کپتان قومیبناسک یرنز ہ 018نقصان پر 

 ۔یاسکور ک  ینصف سنچر یخان  نے  چھٹ ہیریاور جو ںیدسو

 

کر  تیکپتان سلمہ خاتون  نے ٹاس ج یک میکرکٹ ٹ منزیو شیسے قبل بنگلہ د اس

اسکور پر اس وقت  یکے مجموع 31وکٹ  یپہل ی۔ پاکستان کایک صلہیکا ف لڈنگیپہلےف

کپتان بسمعہ  ےیوکٹ کے ل ی۔ دوسرںیرنز بنا کر آؤٹ ہوگئ 02 نیجب سدرہ  ام یگر

 منزیو یکپتان قوم۔ یشراکت قائم ہوئ یک رنز 21انیخان کے درم ہیریمعروف اور اوپنر جو

۔ بسمعہ یلیناقابل شکست اننگز کھ یرنز ک 11پر  ندوںیگ 11بسمعہ معروف نے  میکرکٹ ٹ

چھکا شامل تھا۔  0چوکے اور  2 ںیاننگز م نیبہتر یک ریرئیک شنلیمعروف کے انٹرن

 ںیاوورز م 81 ررہ۔ پاکستان  نے مقںیرنز بنا کر آؤٹ ہوئ 18پر  ندوںیگ 44خان  ہیریجو

جہاں آراء  سریپ میڈیجانب سے م یک شیرنز بنائے۔ بنگلہ د 061کے نقصان پر  وکٹوں 3

  ۔ںیحاصل ک ںیوکٹ8عالم  نے 

  

 ی۔ چوتھںیرنز پر گرگئ 81محض  ںیوکٹ 3 یابتدائ یک میمہمان ٹ ںیرنز کے تعاقب م 168

شراکت  یرنز ک 11اسالم نے نگار سلطانہ کے ہمراہ  دہیسنج ٹریآرڈر  ب ےمڈلیوکٹ کے ل

 ںیاوورز م ی۔ اختتامںیرنز پر ہمت ہارگئ 80اور نگار سلطانہ  41ہ اسالم  دی۔ سنجیقائم ک

رنز بنا کر آؤٹ  31پر  ندوںیگ 02 یتاہم و ہ بھ یلیاننگز کھ حانہفرغانہ حق  نے جار



 یرنز ہ 018وکٹوں کے نقصان پر  1 ںیاوورز م 81مقررہ  میٹ مزیو یک شی۔ بنگلہ دںیہوگئ

 لنےیکھ چیم یاالقوام نیجانب سے  دوسرا ب یک میکرکٹ ٹ یٹونٹ یٹ منزیو یقوم۔ یبناسک

 انای۔ ڈیراہ دکھائ یک نیلیکوپو وںیکھالڑ 3عوض  ےرنز  ک 02اقبال  نے  ہیاسپنر سعد یوال

 ۔یوکٹ حاصل ک 0،0نے   ریاور ثناء م نیانعم ام گ،یب

 

 ۔ایگ ایکا انعام د چیم یآف د ئریکپتان بسمعہ معروف کو پل یک میکرکٹ ٹ منزیو یقوم
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