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 یدالد یابیکام یعمدہ باؤلنگ نے ناردرن کو پہل یک ینعمان عل 

 ایڈرا ہوگ چیم انیبلوچستان اور سنٹرل پنجاب کے درم  

 ثابت  زیخ جہینت یبھ چیم  انیکے درم برپختونخوایسدرن پنجاب اور خ

 نہ ہوسکا
 

 ء:9142نومبر41الہور،

 

بدولت سندھ  یشاندار باؤلنگ ک یک یناردرن  نے کپتان نعمان عل ںیم یکراچ میڈیاسٹ شنلین

 یحاصل کرل یابیکام یپہل ںیم ونٹیمارجن سے شکست دے کر ا یرنز کے بھار 541کو 

 ریرنز پر ڈھ511 ںیاننگز م یدوسر میٹ یپور یسندھ ک ںیرنز کے تعاقب م 541ہے۔

 یبھ ینصف سنچر یخان ک لیآنے والے سہ ںیم دانیم ےیلکے  ٹنگینمبر پر ب ںی۔ نویہوگئ

 ی۔پہلیلیاننگز کھ یرنز ک 14۔ انہوں نے یسندھ کو مشکالت کے بھنور سے  نہ نکال سک

 ںیاننگز م ینےدوسر یحاصل کرنے والےناردرن کے اسپنر نعمان عل ںیوکٹ1 ںیاننگز م

 یسبقت سے دوسر یرنز ک 28۔اس سے قبل یراہ دکھائ یک نیلیکو پو وںیکھالڑ 4 یبھ

رنز بناکر اننگز  868وکٹوں کے  نقصان پر 4نے  میٹ یناردرن ک یاننگز کا آغاز کرنے وال

 586میٹ یسندھ ک ںیرنز کے جواب م 402ناردرن کے  ںیاننگز م ی۔  پہلیتھ یکرد ئریڈکل

 ۔یتھ یرنز بناکر آؤٹ ہوگئ

 

ختم  جہیبے نت چیم  انیبلوچستان اور سنٹرل پنجاب کے درم ںیالہور م میڈیاسٹ یقذاف ادھر

 یہ لیاوورز کا کھ8665روز صرف یکے آخر چیکے باعث م ی۔ بارش اور کم روشنایہوگ

کا دوبارہ  لیرنز سے کھ 811وکٹوں کے نقصان پر  6ممکن  ہوسکا۔ جمعرات کے روز 

رنز  584وکٹوں کے نقصان 1 ںیاوورز م 1565نے  میٹ یسنٹرل پنجاب ک یآغاز کرنے وال

جانب سے مڈل  ی۔ سنٹرل پنجاب کایگ ایختم کرد چیکے باعث م یبنائے تھے  کہ کم روشن

 یسنچر یروز اپن یکے آخر چیٹاپ اسکورر رہے۔ وہ م نیعثمان صالح الد نیٹسمیآرڈر ب

 آؤٹ ہوگئے۔ اس ویڈبل یب لیپر ا ندیگ یرنز بناکر عمران فرحت ک 14مکمل نہ کرسکےاور 

 ںیاننگز م یپہل میٹ یسے قبل بلوچستان ک



 ۔ یتھ یرنز بناکر آؤٹ ہوگئ 410 

 

 یبھ چیم انیکے درم برپختونخوایسدرن پنجاب اور خ ںیم میڈیآباد اسٹ بٹیجانب ا یدوسر

بدولت سدرن پنجاب نے  یک یسنچر یچوتھ ںیم ونٹیا یاسلم ک عی۔ اوپنر سمایڈرا ہوگ

 عی۔ سمایمقررہ وقت ختم ہوگ ےیکے ل چیرنز بنائے تھے کہ م 553وکٹوں کے نقصان پر 1

بلے  اںی۔سدرن پنجاب کے  دوسرے نمایلیناقابل شکست اننگز کھ یرنز ک 510اسلم نے 

اننگز  یرنز کے خسارے سے دوسر 31رنز بنائے۔  14اشرف تھے۔ انہوں نے  شانیبازذ

 812پر صرف  برپختونخوایدن کے اختتام تک خ میٹ یسدرن پنجا ب ک یکا آغاز کرنے وال

 یہللا شاہ نےدوسر نجانب سے عرفا یک برپختونخوای۔ خ یحاصل کرسک یسبقت ہ یرنز ک

 ںیرنز کے جواب م 552۔ اس سے قبل سدرن پنجاب کے ایکوآؤٹ ک وںیکھالڑ5 ںیاننگز م

 ئریاننگز ڈکل یپہل یرنز بناکر اپن 453وکٹوں کے نقصان پر 1 نے میٹ یک برپختونخوایخ
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