
 

سندھ، سدرن پنجاب اور سنٹرل   ںیراؤنڈ م ںیپاکستان کپ کے پانچو
 ے یل تیج چزیپنجاب نے اپنے اپنے م

 
 : ء2021 یجنور  16 ،ی کراچ

 
  یسنچر یخان ک لیسندھ نے شرج ںیم چ یگئے م لےیکھ ںیم یکراچ م یڈی اسٹ نکیب  ٹیاسٹ

رنز کا مطلوبہ   187نے   میفاتح ٹ ۔ یبدولت ناردرن کو سات وکٹوں سے شکست دے د یک
ہاتھ کے اوپنر نے    ںیبائ ۔ ایوکٹوں کے نقصان پر حاصل کرل  نیت  ںیاوورز م 28.1ہدف 
. انہوں  یلیاننگز کھ ی رنز ک 108مدد سے  یک ںچھکو  5چوکوں اور   13پر   ندوںی گ 74

. خرم منظور پانچ  ی اوپننگ شراکت قائم ک یرنز ک 160نے خرم منظور کے ہمراہ 
کو حماد اعظم نے آؤٹ   وںیدونوں کھالڑ  ۔رنز بنا کر آؤٹ ہوئے 52مدد سے  یچوکوں ک

  یپور یکتو ناردرن  ا یک صلہیکا ف لڈنگیکر پہلے ف تیاس سے قبل سندھ نے ٹاس ج  ۔ایک
اسٹ باؤلر  اور ف  زیاسپنر دانش عز ۔یرنز بنا کر آؤٹ ہوگئ  186 ںی اوورز م 44.2  میٹ

  یشاندار سنچر ںی م چی. میراہ دکھائ ی ک نیلیکو پو  وںیکھالڑ نیت  نی نے ت حمزہ میر
 ۔ای گ ایقرار د چی م یآف د ن یخان کو م لیاسکور کرنے پر شرج

 
  بیسدرن پنجاب نے صہ  ںی م چیگئے م  لےیکھ ںیم یکراچ کسیاسپورٹس کمپل لیا یب  وی

  یطلعت ک نی حس نی ٹسمیرنز اور اوپنر مختار احمد اور مڈل آرڈر ب 101مقصود کے 
سے  مارجن  یوکٹوں کے بھار  8کو  برپختونخواہی بدولت خ ی ک وںی ناقابل شکست سنچر

کو فتح   م یناقابل شکست شراکت قائم کرکے ٹ یرنز ک  146نے   وںیدونوں کھالڑ  ایہراد
  ندوںی گ 109مدد سے  ی چھکوں ک ن یچوکوں اور ت ارہیمختار احمد گ  ۔ای سے ہمکنار کرد

  100  مدد سے  یچوکوں ک 5چھکوں اور   7پر   ندوںیگ 64طلعت  نی جبکہ حس 108پر 
والے   رنےاسکور ک یجانب سے سنچر یسدرن پنجاب ک ۔ رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے

  یچھکوں ک 7چوکوں اور   11پر   ندوںیگ  58وہ   ے۔مقصود تھ بی صہ ن یٹسمی ب سرےیت
مختار احمد   ںیشراکت م یوکٹ ک یانہوں نے دوسر ۔رنز بنا کر آؤٹ ہوئے 101مدد سے 

  40.3رنز کا ہدف   317سدرن پنجاب نے  ۔یپارٹنرشپ قائم ک ی رنز ک 160کے ہمراہ 
 یدیاور آصف آفر نئریعمران خان س  ۔ایکرل حاصلوکٹوں کے نقصان پر   2 ںیاوورز م

پختون   بری کر خ تیاس سے قبل سدرن پنجاب نے ٹاس ج  ۔یوکٹ حاصل ک کی ا کینے ا
وکٹوں کے   9 ںینے مقررہ پچاس اوورز م  یتو کے پ  یدعوت د یک ٹنگ ی خواہ کو پہلے ب



  اںیکر نما  ارنز بن  91پر ناقابل شکست  ندوںیگ 74خالد عثمان  ۔رنز بنائے 316نقصان پر 
رنز بنا   68حمد حارث چھ چھکے اور پانچ چوکے شامل تھے. م ںی اننگز م یان ک ۔رہے

. مختار احمد  ںی حاصل ک ںی وکٹ 2اور محمد عمران نے  ن ینے ت قیشف  یعل  ۔کر آؤٹ ہوئے
 ۔ایگ  ای قرار د چیم  یآف د نیمقصود کو م  بیاور صہ

 
سنٹرل پنجاب نے   ںی م چیگئے م لے یکھ ںیم یکراچ کس یاسپورٹس کمپل ی پ ی ب نیا

  46رنز کا مطلوبہ ہدف  214نے   م یفاتح ٹ ۔یوکٹوں سے شکست دے د 4بلوچستان کو  
طاہر   ب یاور ط 60قاسم اکرم ناٹ آؤٹ  ۔ای چھ وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرل ںیاوورز م

  نی لیکو پو وںیرضا الحسن نے چار کھالڑ نربلوچستان کے اسپ ۔رنز بناکر آؤٹ ہوئے 47
رنز پر آؤٹ   213  ںیاوورز م 48  میٹ  یپور یاس سے قبل بلوچستان ک ۔یراہ دکھائ یک

اور   59 یاترنے والے کاشف بھٹ  ںیم دانیم ے یکرنے کے ل ٹنگینمبر پر ب  ںیآٹھو  ۔یہوگئ
کے ٹاپ   ستانرنز بنا کر بلوچ 55  کرنے والے جالت خان  ٹنگ ی نمبر پر ب ں یدسو

نے   ریسنٹرل پنجاب کے عثمان قادر نے چار کامران افضل اور احمد بش ۔رہے رزاسکور
 ۔ ایگ  ایقرار د چی م یآف د نیسنٹرل پنجاب کے قاسم اکرم کو م ۔ںیحاصل ک ںیدو دو وکٹ 
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