
 
نڈ کا پہال روز ؤرایں آٹھوٹورنامنٹ کے  ونیفرسٹ ال یقائداعظم ٹراف

 مکمل
 

  شکار 5بلوچستان کے اسپنر محمد اصغر کے 

  علی  سرفراز کی نصف سنچریاںناردرن کے  عمر امین اور 

  کی پوزیشن مستحکمسندھ  میں سنٹرل پنجاب کے  خالف  میچ 

 
 ء:9112نومبر18الہور،

 

یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں خیبرپختونخوا نے بلوچستان کے خالف  پہلی 

رنز بنالیے  ہیں۔ اس سے قبل خیبرپختونخوا نے  092وکٹوں کے نقصان پر 8اننگز میں 

کے مجموعی اسکور پر اوپنر صاحبزادہ   61ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو 

رنز  81ٹ گئے۔ اشفاق احمد اور اسرار ہللا کے درمیان فرحان آؤٹ ہوکر پویلین واپس لو

رنز بناکر آؤٹ ہوئے، جس کے بعد  50اور اسرار ہللا  55کی شراکت قائم ہوئی۔ اشفاق احمد 

رنز بناکر وکٹ گنوا بیٹھے۔ چاروں کھالڑیوں کو اسپنر  9اور فخر زمان  69عادل امین 

ے جلد آؤٹ ہونے کے  بعد ذوہیب محمد اصغر نے آؤٹ کیا۔ عادل امین اور فخر زمان ک

کے  61خان نے ذمہ دارانہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے  نصف سنچری اسکور کی۔ وہ 

ے روز کا آغاز کریں گے۔ کریز کے  دوسرے  اینڈ پر دوسرانفرادی اسکور سے کھیل کے 

کی رنز بناکر ان کا ساتھ نبھارہے ہیں۔ بلوچستان  02گیندوں پر  58موجود عثمان شنواری 

کھالڑیوں کو پویلین کی راہ دکھا  5رنز کے عوض  92جانب سے اسپنر محمد اصغر 

 چکے  ہیں۔

 

 یکے  خالف پہل درن پنجابنے س ناردرن ںیم کے آر ایل اسٹیڈیم راولپنڈیجانب  یدوسر

کے کپتان  ناردرن ۔ اس سے قبلںیہ ےیرنز بنال339وکٹوں کے نقصان پر  5 ںیاننگز م

پر ذیشان ملک تو عمرامین اور  ایک صلہیکا فجیت کر پہلے بیٹنگ نے ٹاس نعمان علی 

ناردرن اس موقع پر کیا ۔رنز کا مستحکم آغاز فراہم  665مشتمل اوپننگ جوڑی نے ٹیم کو 

 62انہوں نے۔نہ  کرسکےسنچری اسکور  دوسری اپنی  ایونٹ میں ا وپنر عمرامین کے 



رنزبناکر آؤٹ  55ذیشان ملک کھیلی۔ کی اننگزرنز   92کی مدد سے وںکچھ 5اور  چوکوں

 بہتر کھیلعلی سرفراز نے بیٹنگ کے لیے  میدان میں اترنے والے تیسرے نمبر پر ہوئے۔ 

فیضان ریاض اور شاداب خان کے جلد رنز کی اننگز کھیلی۔  63رتے ہوئے مظاہرہ ک کا

حماد اعظم جمال انور نے  محتاط کھیل کا مظاہرہ کیا۔ اور حماد اعظم آؤٹ ہونے کے بعد 

کی  سدرن پنجابرنز سے کھیل کے دوسرے روز کا آغاز کریں گے۔ 68اور جمال انور 58

 وکٹیں حاصل کرچکے ہیں۔3جانب سے اسپنر محمد عرفان 

 

 وںوکٹ 6پہلی اننگز میں کے خالف سندھ نے  سنٹرل پنجاب ںیمنیشنل اسٹیڈیم کراچی ادھر

کا فیصلہ  بیٹنگجیت کر پہلےنے ٹاس  سنٹرل پنجاب۔ ںیہ ےیرنز بنال061کے  نقصان پر 

پر آؤٹ ہوکر کے مجموعی اسکور  0اوپنر سلمان بٹ مؤثر ثابت نہ ہوسکا۔  زیادہجو کیا

محمد سعد کے کپتان احمد شہزاد نے پویلین واپس لوٹ گئے تاہم دوسری وکٹ کے لیے

رنز بناکر آؤٹ  36اور محمد سعد  58احمد شہزاد کی۔رنز کی شراکت قائم  19ہمراہ 

ذمہ عثمان صالح الدین نے کامران اکمل اور عمر اکمل کے جلد آؤٹ ہونے کے بعد ۔ئےہو

رنز کی  90۔ دونوں کھالڑیوں کے درمیان پانچویں وکٹ کے لیے دارانہ کھیل کا مظاہرہ کیا

رنزبناکر  52عثمان صالح الدین  رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔ 59کامران اکمل شراکت قائم ہوئی۔ 

 روز کا آغاز کریں گے۔کریز پر موجود ہیں۔ وہ احسان عادل کے ہمراہ کھیل کے دوسرے 

 کھالڑیوں کو آؤٹ کیا۔ 0انور علی نے اور  3سندھ کی جانب سے تابش خان نے 
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