
 

 مکمل راؤنڈٹورنامنٹ کا  چوتھا الیون  قائداعظم ٹرافی فرسٹ
 

  رنز سے شکست دے  121اننگز اور  1سدرن پنجاب نے سندھ کو

 دی 

 خیبرپختونخوا اور سنٹرل پنجاب کے درمیان میچ ڈرا ہوگیا 

 نے بلوچستان کو ناردرن  کے خالف شکست سے بچالیا عمران بٹ 

 

 ء: 9102 اکتوبر  8 الہور،

 

سدرن پنجاب نے  عامر  ںیم چیم یجار ںیم یکراچ کسیاسپورٹس کمپل لیا یب وی

رنز سے  121اننگز اور  کیبدولت سندھ کو ا یک یآلراؤنڈر کارکردگ یک نیامی

فالو آن کا  ںیاننگز م ی۔  پہلیحاصل کرل یابیکام یپہل ںیم ونٹیشکست دےکر ا

۔ یہوگئ ریرنز پر ڈھ 111ں یاننگز م یدوسر میٹ یپور یسندھ ک یشکار ہونے  وال

 1رنز  85جانب سے  یاور فوادعالم نے  سندھ ک وسفیبن  ریاس سے قبل عم

توآلراؤنڈربالول  ایکا دوبارہ آغاز ک لیروزکھ یکے  آخر چیآؤٹ سے  م یکھالڑ

بے  کے  بلے باز میٹ  زبانیعمدہ باؤلنگ کے سامنے  م یک نیامیاور عامر  یبھٹ

کھاتہ  یکھالڑ 1کے  میٹ یسندھ ک یہونے وال ریپر ڈھرنز  111۔ ئیےد یکھائیبس د

نے  سب سے   وسفیبن  ریجانب عم یواپس لوٹے۔ سندھ ک نیلیپو ریکھولے  بغ

 نیامیاور عامر  یجانب سےبالول بھٹ ی۔ سدرن پنجاب کےیرنز اسکور ک 13 ادہیز

۔سدرن پنجاب کے راحت ںیحاصل ک ںیوکٹ 1اور  4 بیبالترت ںیاننگز م ینے دوسر

ں کو  ویکھالڑ 8،8 ںیم چیطور پر م ینے مجموع یاور بالول بھٹ نیامیعامر  ،یعل

اور کپتان شان  نیامی۔اس سے قبل سدرن پنجاب نے عامریراہ دکھائ یک  نیلیپو

 یپہل میٹ یسندھ ک ںیرنز  بنائے تھے۔ جواب م 845بدولت  یک وںیسنچر یمسعود ک

 ۔یتھ یرنز بنا کر فالوآن کا شکار ہوگئ 254 ںیاننگز م

 

کے درمیان میچ بے  خیبرپختونخوا اور سنٹرل  پنجاب ایبٹ آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں 

کھیل   کی ٹیم  تعاقب میں سنٹر ل پنجابہدف کے کے ر نز 111نتیجہ ختم ہوگیا ہے۔

میچ کے چوتھے روز رنز ہی بناسکی۔  121وکٹ کے نقصان پر  1کے اختتام پر 



 1رنز ز 13خیبرپختونخوا کی جانب سے اوپنر اسرار ہللا اور خوشدل شاہ نے

کپتان محمد رضوان نے کھالڑی آؤٹ سے اپنی دوسری اننگز کا دوبارہ آغاز کیا تو 

نگز ڈکلیئر کردی۔ سنٹرل رنز بنا کر ان 112وکٹوں کے نقصان پر  1اوورز میں  18

ز کا ہدف دیا گیا۔جواب میں سنٹرل پنجاب کے  رن 111کے لیے  جیت پنجاب کو

کے مجموعی اسکور پر آؤٹ ہوکر پویلین واپس لوٹ گئے۔  12کپتان اظہر علی 

اور محمد سعد نے پراعتماد کھیل کا مظاہرہ کیا۔ سلمان بٹ بٹ جس کے بعد سلمان 

رنز پر ناٹ آؤٹ تھے کہ امپائرز نے کھیل کے لیے مقررہ  43اور محمد سعد  51

خوا مہمان ٹیم کی خواہش پر خیبرپختونختم کرنے کا اعالن کردیا۔اس سے قبل وقت 

 کی سنچریوں کی بدولت اشفاق احمد اور محمد رضوان نےپہلے بیٹنگ کرتے ہوئے

رنز بنا کر اننگز ڈکلئیر کردی تھی۔ جواب میں  454وکٹوں کے  نقصان پر  8

بیٹسمین رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی تھی۔ وکٹ کیپر  235سنٹرل پنجاب کی پوری ٹیم 

 نے  سنچری اسکور کی تھی۔ کامران اکمل

 

 ناردرن اور بلوچستان کے کھیال گیا  اسٹیڈیم راولپنڈی میںکے آرایل دوسری جانب 

وکٹوں  3نے ن رنز کے تعاقب میں بلوچستا 211۔ درمیان میچ بے نتیجہ ختم ہوگیا

اوپنر رنز بنائے تھے کہ میچ کے لیے مقررہ وقت ختم ہوگیا۔  151کے نقصان پر 

ڈرا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ سے میچ رنز  81گیندوں پر  131 عمران بٹ نے 

رنز  38نے اوپنرز ذیشان ملک اور حیدر علی ناردرن کے میچ کے آخری روز 

کپتان عمر امین نے  آغاز کیا تو بغیر کسی نقصان کے اپنی دوسری اننگز کا دوبارہ 

بلوچستان کی ٹیم کو رنز بناکر اننگز ڈکلئیر کردی۔  141وکٹوں کے نقصان پر  1

کے بلوچستان ہدف کے تعاقب میں رنز کا ہدف دیا گیا۔  211میچ جیتنے کے لیے 

گیندوں کا سامنا کرنے والے اوپنر  131اسکور کیے۔رنز 81عمران بٹ نے  وپنرا

منٹ کریز پر بیٹنگ  211انہوں نے چوکے شامل  تھے۔  3کی اننگز میں 

کا  ذمہ دارانہ کھیل کوئی بھی کھالڑی بلوچستان کی ٹیم کا کے بعد عمران بٹ کی۔

تاہم  پویلین واپس لوٹتا رہا آؤٹ ہوکرمظاہرہ نہ کرسکا اور وقفے وقفے سے 

اپنی ٹیم رنز بنا کر  14گیندوں پر  25اختتامی لمحات میں تجربہ کار یاسر شاہ نے  

 5نعمان علی نے  میچ میں مجموعی طور پر ناردرن کے کو شکست سے بچالیا۔

رنز  483 پہلی اننگز میں ناردرن کی پوری ٹیماس سے قبل کھالڑیوں کو آؤٹ کیا۔ 

 ۔سکی تھینز بنا ر 131بلوچستان کی ٹیم جواب میںبنا کر آؤٹ ہوئی۔
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