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رًس  571ثغیر کسی ًتیجے کے ختن ہوگیب۔ سٌذھ  اور ثلوچستبى کے درهیبى هیچ 

اش کب  رًس ہی ثٌبسکی اور 51تک کے تعبقت هیں سٌذھ کی ٹین هیچ کے اختتبم 

رًس پر ًبٹ آؤٹ تھے۔  1جبہذ علی اور  57احسي علی کوئی کھالڑی آؤٹ ًہ ہوا۔ 

کھالڑی آؤٹ سے دى کب آغبز کیب تو  5رًس   25ثلوچستبى کی ٹین ًے اش سے قجل 

گلریس صذف ًے  رًس ثٌب کر اًٌگس ڈکلیئر کردی۔  557وکٹوں کے ًقصبى پر  9

سٌذھ کی جبًت سے رًس ثٌبئے۔  15رًس ثٌبئے۔ تیوور علی ًے  77ًبقبثل شکست 

 کھالڑیوں کو آؤٹ کیب۔  5،5حسي خبى ًے ججکہ جبہذ علی اور  7اًش عسیس ًے د

 

قجبل اسٹیڈین فیصل آثبد هیں سٌٹرل پٌجبة اور سذرى پٌجبة کے درهیبى کھیال گیب ا

دوسری اًٌگس هیچ ڈرا ہوگیب تبہن سذرى پٌجبة کے هیٌٹور اسپٌر روالفقبر ثبثر ًے 

والفقبر ثبثر ًے هجووعی طور پر دکھبئی۔ رکھالڑیوں کو پویلیي کی راٍ  1هیں ثھی 

هیچ کے آخری روز سذرى پٌجبة کو جیت کے لیے کھالڑیوں کو آؤٹ کیب۔  51

کپتبى رًس ہی ثٌبسکی۔  545وکٹوں کے ًقصبى پر  5رًس درکبر تھے تبہن وٍ  517

اى کی اًٌگس رًس اسکور کیے۔  11ًویذ یبسیي ًے رهہ داراًہ اًٌگس کھیلتے ہوئے 

سٌٹرل پٌجبة کی پوری ٹین دوسری اًٌگس اش سے قجل کے شبهل تھے۔ چو 5هیں 

کھالڑی ڈثل فگر هیں د اخل  1کے سٌٹرل پٌجبة رًس ثٌب کر آؤٹ ہوگئی۔  557هیں 

 9ًے هیچ هیں احوذ صفی عجذہللا  سٌٹرل پٌجبة کی جبًت سے  ًہ ہوسکے۔

 کھالڑیوں کو  آؤٹ کیب۔

 

ًبردرى اور خیجرپختواًخوا کی سیکٌڈ الیوى هیں جبری راولپٌڈی اسٹیڈین  کے آر ایل 

  هیچ کے آخری روز ثھی ثغیر ًتیجہ ختن ہوگیب۔ کرکٹ ٹیووں کے درهیبى هیچ

کیب اور اپٌی دوسری اًٌگس کب کھالڑی آؤٹ سے  5رًس  57 ًے ًبردرى کرکٹ ٹین

چوکے  7حسي رضب ًے ثٌبئے۔ رًس  515وکٹوں کے ًقصبى پر  1دى کے اختتبم پر 

رًس ثٌب کر  42رًس اسکور کیے ججکہ شہساد اعظن  71ے کی هذد سے ھکچ 5اور 

رًس کی شراکت قبئن ہوئی۔  555دوًوں کھالڑیوں کے درهیبى ًوبیبں رہے۔ 



کھالڑیوں کوآؤٹ 5، 5احوذ جوبل اور خبلذ عثوبى ًے خیجرپختواًخوا کی جبًت سے 

حسي ًے هیچ رضب خیجرپختواًخوا کے خبلذ عثوبى اور ًبردرى کی جبًت سے کیب۔ 

  کھالڑیوں کو آؤٹ کیب۔ 7،7هیں 
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