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رنز سے ہرا کر نیشنل  55دفاعی چیمپئن خیبرپختونخوا نے بلوچستان کو یکطرفہ میچ میں 
چوتھی کامیابی حاصل کرلی ہے۔ فاتح ٹیم کو اب تک ایونٹ میں صرف  ٹی ٹونٹی میں  

 برپختونخوای پوائنٹس کے ساتھ خ  8 ںی م  چزیم  5 ایک میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ۔
 ہے۔ یپر پہنچ گئ شنی پوز  یپر دوسر  بلیپوائنٹس ٹ   می ٹ   یک
 

ی ٹیم مقررہ  رنز کے تعاقب میں بلوچستان ک 203پنڈی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں 
  اسپنر آصف آفریدی نے۔ہی بناسکیرنز   147  وکٹوں کے نقصان پر   9بیس اوورز میں 
ارشد اقبال نے  کھالڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔  3نز کے عوض ر  8 چار اوورز میں 

 ۔ وکٹیں حاصل کیں  2شاہین شاہ آفریدی نے اور  3
 

مڈل آرڈر بیٹر سہیل  بیٹرز ہی ڈبل فگرز میں داخل ہوسکے۔  چارصرف بلوچستان کے 
  17، عمید آصف   24اوپنر عبدہللا شفیق رنز بناکر ٹاپ اسکورر رہے۔ 61ناٹ آؤٹ اختر 

 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔  17اور حارث سہیل 
 

گزشتہ میچ میں نصف سنچری اسکور کرنے والے عبدالواحد بنگلزئی خیبرپختونخوا کے  
،  1، عماد بٹ  3، محمد محسن 5کپتان بسم ہللا خان بناکر آؤٹ ہوئے۔   رنز  4خالف صرف 

 خرم شہزاد نے ایک اسکور بنائے۔اور   8کاشف بھٹی 
 

  3اس سے قبل خیبرپختونخوا نے بلوچستان کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کا آغاز کیا تو 
صاحبزادہ  خیبرپختونخوا کی ٹیم   رنز پر مشتمل محتاط آغاز کے باوجود 11اوورز میں 
  5مقررہ بیس اوورز میں رنز کی بدولت   40اور محمد رضوان کے  43فرحان کے 

ان دونوں  میں کامیاب رہی۔رنز کا پہاڑ جیسا مجموعہ بنانے  202وکٹوں کے نقصان پر  
 ایک چھکا شامل تھا۔بیٹرز کی اننگز میں پانچ پانچ چوکے اور ایک 

 



اننگز کے  حمد اور عادل امین نے افتخار احمد، مصد ق ا آصف آفریدی، پاؤر  ہٹرز
رنز   36گیندوں پر   18افتخار احمد نے نہ انداز اپنایا۔ ی اوورز میں جارحااختتام
رنز    16چھکے اور ایک چوکے کی بدولت   2آصف آفریدی نے چار گیندوں پر بنائے۔
رنز بناکر ناٹ   17گیندوں پر   9اور مصدق احمد   26گیندوں پر   13امین  عادل   بنائے۔

   آؤٹ رہے۔
 

عماد بٹ، خرم شہزاد اور جنید خان نے ایک ایک وکٹ حاصل  جبکہ   2کاشف بھٹی نے 
 کی۔ 

 
 خیبرپختونخوا کے آصف آفریدی کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ 
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ABOUT THE PCB 

 

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which was 

established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having 

perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and 

promotion of the game of cricket in Pakistan. 

 

The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the 

development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial 

Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer. 

 

The PCB’s mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its 

winning teams and by providing equal playing opportunities to all. 

 

Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing 

sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and 

pathways framework, inspiring generations through our women’s game, growing and diversifying 

commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan. 

 

The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket infrastructure, monitoring the 

implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high 

quality training provision for officials and coaches. 
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