
 
 ایبن گ مپئنیچ ا یپنجاب پاکستان کپ کا ن  نڻرلیس

 

 یپنجاب نے عل   نڻرلیس ں ی گئے ڻورنامنٹ کے فائنل م لےیکھ  ںیم یکراچ کسی بنک اسپورڻس کمپل ٹ یاسڻ
  مپئنیچ یبدولت دفاع  یک وںینصف سنچر  یطاہر اور احمد شہزاد ک ب یتباه کن باولنگ، ط  یک قیشف

 ۔ ایرنز سے ہرا کر ڻائڻل اپنے نام کرل 50بلوچستان کو  

 

نے سات اوورز   قیشف  ی۔ علیہوگئ  ریرنز پر ڈھ 204  میڻ  یپور   یبلوچستان ک ںی رنز کے تعاقب م 255
اور  یکا پانسہ پلڻا۔ محمد عل چیراه دکھاکر م یک  نی لیکو پو  وںیاہم کھالڑ  نی رنز کے عوض ت  17  ںیم

 ۔ ںیحاصل ک  ںی دو دو وکڻ یظفر گوہر نے بھ 

 

  30اور عمران بٹ  70داخل ہوسکے۔ بسم هللا خان   ںی ڈبل فگرز م یہ یکے صرف پانچ کھالڑ بلوچستان
  رہے۔ اںیرنز بناکر نما 

 

۔  ےیرنز اسکور ک  254 ںی اوورز م 48.2کرتے ہوئے   ڻنگیکر پہلے ب ت ی پنجاب نے ڻاس ج نڻرلیس
طاہر نے اوپنر   ب یط ڻری پنجاب کے ان فارم ب نڻرلیگنوانے کے بعد س ںی دو وکڻ یائرنز پر ابتد  65محض 

چوکوں  چطاہر نے پان  ب ی۔ طایکو سنبھاال د  میشراکت قائم کرکے ڻ یرنز ک 80احمد شہزاد کے ہمراه  
اننگز   یرنز بناکر آوٹ ہوئے۔ ان ک 61۔ احمد شہزاد یلیاننگز کھ یرنز ک 71بدولت   یاور دو چھکوں ک

رنز بناکر آوٹ ہوئے۔   30اور ظفر گوہر  34  نی امیچھکا شامل تھا۔  عامر   کیچوکے اور ا نی ت  ںیم
 .یراه دکھائ یک نی لیکو پو  وںیرنز کے عوض پانچ کھالڑ 56نے   د یبلوچستان کے اسپنر محمد جن

 

۔  ایگ اید  وارڈ یکا ا  ڻریب ن یفائنل اور ڻورنامنٹ کا بہتر  یآف د  ئریطاہر کو پل  ب ی ط  ڻریپنجاب کے ب  نڻرلیس
  ںیوکڻ   28کو  ریپنجاب کے اسامہ م  نڻرلیرنز بنائے۔ س 573 ںی اننگز م 12 یانہوں نے ڻورنامنٹ ک

حاصل   ںیوکڻ   19  ررنز او 365۔ عماد بٹ کو  ایگ ایڻورنامنٹ قرار د  یحاصل کرنے پر باولر آف د 
  چھےیهللا کو وکڻوں کے پ  ب یحس پری وکٹ ک۔ بلوچستان کے ایگ ایڻورنامنٹ قرار د  یآف د  ئریکرنے پر پل 

 ۔ ایگ ایقرار د  پری وکٹ ک نی رنز اسکور کرنے پر ڻورنامنٹ کا بہتر 551شکار اور  10


