
 

 کو فتح دالدیپی سی بی بالسٹرز نےرنس 28کائنات حفیظ کے شاندار 

 

 ضے شکطت  وکٹ 1چیلٌجرز کو خیس هقببلے کے بعذ  ضٌطٌی 

 

 ء81734 ستمبر 71الہور، 

 

کے افتتبحی هیچ هیں پی ضی بی بالضٹرز چیوپئي شپ  خواتیي ایک روزٍٹرائٌگولر  قوهی

ضے شکطت دے دی۔ الہور وکٹ  1کے بعذ ضٌطٌی خیس هقببلے ًے پی ضی بی چیلٌجرز کو 

 پی ضی بی بالضٹرز کی جبًب ضے  هیچ هیں جوخبًہ کلب گراؤًڈ هیں کھیلے جبًے والے

جبًب ضے ضعذیہ اقببل کی کی پی ضی بی چیلٌجرز ۔رًس بٌبئے 28شبًذار کبئٌبت حفیظ ًے 

 ۔رہبوکٹیں حبصل کرًب رائیگبں  3رًس کے عوض  82

 

اًہوں ۔رًس کی شبًذار اًٌگس کھیلی 28 بئٌبت حفیظ ًے کفبتح ٹین کی جبًب ضے هیچ هیں  

کی  کبئٌبت حفیظ ۔بٌبئےکی اوضط ضے رًس   89.13کرتے ہوئے گیٌذوں کب ضبهٌب 28ًے

یہ اور آلراؤًڈر عبل 85اوپٌر عبئشہ ظفر چھکب شبهل تھب۔  1اور  کےچو 11اًٌگس هیں 

ں جبکہ کپتبى راهیي شوین ًے آخری اوورز هیں زهہ داراًہ رًس بٌبکر ًوبیبں رہی 83ریبض 

کی چیلٌجرز ی بی پی ضرًس بٌبکر ٹین کو فتح دالدی۔  82بیٹٌگ کرتے ہوئےًبقببل شکطت 

کھالڑیوں کو آؤٹ کیب۔ حفصہ  3رًس دے کر  82اوورز هیں  12ضعذیہ اقببل ًے جبًب ضے 

 آؤٹ کیب۔کھالڑیوں کو  8رًس دے کر  32اوورز هیں  12اهجذ ًے 

 

ٹبش جیت کر پہلے بیٹٌگ کب پی ضی بی چیلٌجرز کی کپتبى بطوعہ هعروف ًے اش ضے قبل 

رًس کے هجووعی اضکور پر  18 ٹین کی دوًوں اوپٌرز ثببت ًہ ہوضکب۔ جو کبرگر فیصلہ کیب

هساحوت زیبدٍ  حریف ببؤلرز کے ضبهٌے بھیکپتبى بطوعہ هعروف پویلیي واپص لوٹ گئیں۔

لوئر چوکے شبهل تھے۔ 4اى کی اًٌگس هیں آؤٹ ہوگئیں۔ رًس بٌبکر  33کرضکیں۔  وٍ ًہ 

 82اور ڈیبًب بیگ ًے  82ًتبلیہ پرویس ًے 38ارم جبویذ ًے پر بیٹٌگ کرتے ہوئےآرڈر 

رًس دے   41اوورز هیں  12عبلیہ ریبض ًے پی ضی بی بالضٹرز کی جبًب ضے رًس  بٌبئے۔



کھالڑی کو  1،1حطي اور ًشرٍ ضٌذھو ًے الوبش اکرم، طوبٰہ کھالڑیوں کو آؤٹ کیب۔ 3کر 

 پویلیي کی راٍ دکھبئی۔

 

ڈائٌبهبئٹص کے اور پی ضی بی  بالضٹرز پی ضی بی ضتوبر کو 12ایوًٹ کب دوضرا هیچ

 کھیال جبئے گب۔ درهیبى 
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ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is 
to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the 
country. 
 
The PCB’s purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering 
excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men’s and 
women’s cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres 
across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series. 
 
The PCB is committed to developing ground and facility 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. 

 

 

mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk
http://www.pcb.com.pk/

