
 
ا روز تیسرراؤنڈ کا  ںیٹورنامنٹ کے ساتو ونیفرسٹ ال یقائداعظم ٹراف

 مکمل
 

  شکار 5کے نعمان علی کے  ناردرن 

  کے درمیان میچ ڈرا کی جانب گامزن بلوچستان اور سنٹرل پنجاب 

 سنچری داغ دی چوتھیمیں  ایونٹاشفاق احمد نے کے   برپختونخوایخ 
 

 ء:9112نومبر13الہور،

 

مجموعی طور کو دوسری اننگز میں سندھ کے خالف  ناردرن  ںیم یکراچ میڈیاسٹ شنلین

کھالڑی آؤٹ ہوچکے ہیں۔ 5کے  جبکہ اس ہے کی برتری حاصل ہوگئی رنز  555پر 

رنز بناکر آؤٹ  653پہلی اننگز میں سندھ کی ٹیمرنز کے جواب میں  804کے ناردرن 

سندھ کی جانب سے فواد عالم نے سنچری اور انور علی نے نصف سنچری اسکور ۔ہوگئی

دونوں کھالڑیوں کےدرمیان رنز بناکر آؤٹ ہوگئے۔ 36اور انور علی  701فواد عالم کی۔ 

 5رنز کے عوض  54ناردرن کے کپتان نعمان علی نے  رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ 753

ز کی سبقت سے دوسری اننگز کا آغاز کرنے رن 45کھالڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔

رنز بنالیے  716وکٹوں کے نقصان پر  5دن کے اختتام پر والی ناردرن کی ٹیم نے 

پہلی اننگز میں ڈبل سنچری اسکور کرنے والے فیضان اور  63اوپنر ذیشان ملک ہیں۔

 کے انفرادی اسکور سے کھیل کے چوتھے روز کا آغاز کریں گے۔ 56ریاض 

 

بلوچستان اور سنٹرل پنجاب کے درمیان میچ ڈرا کی جانب  ںیالہور م میڈیاسٹ یقذاف ادھر

 3ںیاننگز م یسنٹرل پنجاب  نے پہل ںیرنز کے جواب م 850بلوچستان کے گامزن ہے۔ 

 765پہلی اننگز میں تاحال سنٹرل پنجاب کی ٹیم  ۔ںیہ ےیرنز بنال555وکٹوں کے نقصان پر 

عمر اکمل اور عثمان صالح الدین  ی جانب سےکمیزبان ٹیم  رنز کے خسارے کا شکار ہے۔

 18عثمان صالح الدین رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔ 14عمر اکمل ۔ اسکور کیںنصف سنچریاں  نے

سنٹرل پنجاب کی ٹیم نے ۔ اس سے قبل ںیپر موجود ہ زیرنز بناکر  4ظفر گوہر اور 

رنز بناکر 81تو سلمان بٹ رنز سے کھیل کا دوبارہ آغاز کیا  54وکٹوں کے نقصان پر 5

عمر اننگز میں سب سے لمبی شراکت سنٹرل پنجاب کی جانب سے  تاحال آؤٹ ہوگئے۔



رنز  758 رہی دونوں نے پانچویں وکٹ کے لیے اکمل اور عثمان صالح الدین کے درمیان

 ۔جوڑے

 

خیبرپختونخوا کے  سدرن پنجاب کی ٹیممیں  چیم یجار ںیم میڈیآباد اسٹ بٹیجانب ا یدوسر

 664سدرن پنجاب کے رنز کے خسارے کا شکار ہے۔  38دوسری اننگز میںتاحال  خالف

رنز بناکر اپنی  871وکٹوں کے نقصان پر 5نے ٹیم رنز کے جواب میں خیبرپختونخوا کی 

ان رنز کی اننگز کھیلی۔  786نے اشفاق احمد مڈل آرڈر بلے باز پہلی اننگز ڈکلیئر کردی۔ 

ریحان آفریدی اور ذوہیب خان کے درمیان  چھکاشامل تھا۔  7چوکے اور  74کی اننگز میں 

اور  48ریحان آفریدی رنز کی ناقابل شکست شراکت قائم ہوئی۔  751چھٹی وکٹ کے لیے 

اپنی دوسری اننگز کا رنز کے خسارے سے  16پر ناٹ آؤٹ رہے۔ رنز  36ذوہیب خان 

بغیر کسی کھیل کے اختتام پر دوسری اننگز میں غاز کرنے والی سدرن پنجاب کی ٹیم نے آ

کے  8عمر صدیق اور  77سمیع اسلم آخری روز  میچ کےرنزبنالیے ہیں۔  75نقصان پر 

 انفرادی اسکور سے کھیل کا آغاز کریں گے۔
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