
 

  یراؤنڈ کے اختتام پر ناردرن، سندھ اور کے پ ںیپاکستان کپ کے نو
 ے یل تیج  چزینے اپنے اپنے م

 
 :ء2021 یجنور 24 ،ی کراچ

 
  6ناردرن نے بلوچستان کو   ںیم چیگئے م لےیکھ ںی م یکراچ کسیاسپورٹس کمپل یپ  یب نیا

وکٹوں کے نقصان پر   4 ںیاوورز م 46.4رنز کا ہدف  250ناردرن نے ا۔یوکٹوں سے ہراد
ناقابل   یرنز ک 69مدد سے  ینے پانچ چوکوں اور دو چھکوں ک رینذ لیروح ۔ایحاصل کرل

اور   53نے  یعل  دریاوپنر ح ۔ایحاصل ک  وارڈیکا ا چیم ید ف آ نیکر م لیشکست اننگز کھ
  کیآصف اور جالت خان نے ا دی نے دو جبکہ عم دی محمد جن ۔رنز بنائے 47نے  نیعمر ام

وکٹوں کے   6 ںیمقررہ پچاس اوورز م میٹ  یاس سے قبل بلوچستان ک ۔یوکٹ حاصل ک کیا
دد  م  یچھکوں ک 2چوکوں اور  6پر  ندوںیگ 68تصور  ازیا ۔یبناسک یرنز ہ  249نقصان پر 

اطہر محمود اور  ے۔رنز بنائ 75اکبر الرحمان نے  ۔رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے 82سے 
 ۔ںیحاصل ک ںیوقاص احمد نے دو دو وکٹ

 
پختونخوا نے سنٹرل  بریخ  ںیم چیگئے م  لےیکھ ںیم یکراچ کسیاسپورٹس کمپل لیا  یب وی

کرتے ہوئے فخر  ٹنگیپختونخوا نے پہلے ب  بری خ ۔یرنز سے شکست دے د 69پنجاب کو 
  ںیبدولت مقررہ پچاس اوورز م یک وںینصف سنچر یک نیزمان، افتخار احمد اور عادل ام

  یچھکوں ک  3چوکوں اور  8فخر زمان نے  ۔بنائےرنز  328نو وکٹوں کے نقصان پر 
  ۔رنز بنائے 51نے  نیاور عادل ام 76افتخار احمد نے   ،یلیاننگز کھ یرنز ک 92بدولت 

  یسنٹرل پنجاب ک ںیجواب م ۔ںیحاصل ک ںی اور قاسم اکرم نے دو وکٹ نیظفر گوہر نے ت
  یاور رضا عل 67 نےقاسم اکرم  ۔یرنز بنا کر آؤٹ ہوگئ 259 ںیاوورز م 44.3 می ٹ یپور

اور   4افتخار احمد نے  ۔رنز بنا کر آؤٹ ہوئے 46 نیرضوان حس ۔رنز بنائے 50ڈار نے 
کا مظاہرہ کرنے پر  یشاندار آلراؤنڈ کارکردگ ں۔یحاصل ک ںیوکٹ  نینے ت  یدیآصف آفر

 ۔ ایگ ای د وارڈی کا ا چیم یآف د نیافتخار احمد کو م
 

سندھ نے سدرن پنجاب کو پانچ وکٹوں   ںیم  چیگئے م لےیکھ ںیم یکراچ می ڈی بنک اسٹ ٹیاسٹ
پانچ وکٹوں کے نقصان پر   ںیاوورز م 46.5رنز کا مطلوبہ ہدف  349سندھ نے  ۔ایسے ہراد

  وںیدونوں کھالڑ ۔رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے 69 یاور انور عل 78 ی. سعد علایحاصل کرل
  65نے   زی. دانش عزیناقابل شکست شراکت قائم ک یرنز ک 145 ےیوکٹ کے ل ینے چھٹ



اس سے قبل سدرن   ۔ںیحاصل ک ںیوکٹ 2محمد عباس نے  ۔رنز بنائے 62نے  قیاور اسد شف
  348وکٹوں کے نقصان پر  4 ںیکرتے ہوئے مقررہ پچاس اوورز م ٹنگی پنجاب نے پہلے ب

مقصود نے   بیصہ ۔ںی گئ گاںیرائ اںیسنچر یمقصود اور شان مسعود ک  بیصہ  ۔رنز بنائے
. شان  یلیعمدہ اننگز کھ یرنز ک 130مدد سے  یچوکوں ک 9چھکوں اور  10پر  ندوںیگ 79

  ۔رنز بنائے 125مدد سے  یچھکے ک  کی چوکوں اور ا 13پر   ندوںیگ 141مسعود نے 
  یاور سعد عل یسندھ کے کپتان انور عل  ۔ںیحاصل ک  ںینے دو وکٹ نیسندھ کے محمد حسن 

 ۔ ایگ ایقرار د چیم یآف د ئریپر پل طورکو مشترکہ 
 

  10ی ٹیم خیبرپختونخوا ک ٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر پہلی اورپوائن  14سندھ کی ٹیم اب 
سدرن پنجاب، ناردرن اور سنٹرل پنجاب  پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر براجمان ہے۔  

کی ٹیمیں دس دس پوائنٹس کے ساتھ بالترتیب تیسری، چوتھی اور پانچویں پوزیشن پر  
آخری  پوائنٹس ٹیبل پر اب تک چھ پوائنٹس حاصل کرنے والی بلوچستان کی ٹیم  موجود ہیں۔

 پوزیشن پر ہے۔
 

 
 

 

 
 

 


