
 
 خیبرپختونخوا نیشنل ٹی ٹونٹی کا کامیاب دفاع کرنے میں کامیاب 

 
 ء: 2021اکتوبر  13 الہور،

 
وکٹوں سے شکست دے کرنیشنل ٹی   7ہوم سٹی سینٹرل پنجاب کو  خیبرپختونخوا نے 

  3میں   زاوور  17رنز کا ہدف  149ٹیم نے  چیمپئن  ٹونٹی کا کامیاب دفاع کرلیا ہے۔ 
 حاصل کرلیا۔وکٹوں کے نقصان پر  

 
تین وکٹیں حاصل  رنز کی جارحانہ اننگز اور  45گیندوں پر ناٹ آؤٹ  16افتخار احمد کو  

 کرنے پر پلیئر آف دی فائنل قرار دیا گیا۔
 

خیبرپختونخوا کی اننگز کا آغاز پراعتماد نہ تھا۔ پہال اوور  مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں  
 پویلین واپس لوٹ گئے۔کےمجموعی اسکور پر   10محمد حارث میڈین دینے کے بعد  

 
خیبرپختونخوا کی  نے فرحان صاحبزادہ صاحبزادہ فرحان اور  زاس موقع پر ان فارم بیٹر

رنز کی شراکت قائم   47دونوں کھالڑیوں نے بلڈنگ کے عمل کا آغاز کیا۔  جانب سے 
 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔ 37اور کامران غالم  26صاحبزادہ فرحان کی۔

 
تاہم کپتان افتخار احمد نےکریز پر پہنچتے ہی دھواں دھار بیٹنگ کرتے ہوئے وکٹ کے  

 خیبرپختونخوا کو ٹائٹل جتوا دیا۔چاروں اطراف دلکش اسٹروکس کھیل کر  
 

رنز کی ناقابل شکست   45چھکوں کی بدولت  2چوکوں اور   6گیندوں پر  19انہوں نے 
 رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے۔  25عادل امین گز کھیلی۔ انن 
 

 نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔اور قاسم اکرم  محمد فیضان   ،ثمین گل 
 

رنز کی عمدہ شراکت کے باوجود   85اس سے قبل احمد شہزاد اور کامران اکمل کی  
آؤٹ ہونے   کےنوں بیٹرز دو تاہم رنز  پر ڈھیر ہوگئی۔  148سینٹرل پنجاب کی پوری ٹیم  



کے بعد سینٹرل پنجاب کا کوئی بھی بیٹر زیادہ دیر کریز پر نہ ٹھہر سکا اور وقفے وقفے  
 واپس لوٹتا رہا۔سے  آؤٹ ہوکر پویلین  

 
  29جبکہ  42چھکے کی مدد سے   1چوکوں اور   4گیندوں پر   36احمد شہزاد نے 

سینٹرل پنجاب   رنز کی اننگز کھیلی۔ 44چھکوں کی بدولت  2چوکوں اور   3گیندوں پر 
ڈبل فگرز  کے عالوہ کامران اکمل اور احمد شہزاد کامڈل آرڈر مکمل طور پر فالپ ہوگیا۔

  14فہیم اشرف اور  20میں داخل ہونے والے سینٹرل پنجاب کے باقی دو بیٹرز قاسم اکرم 
 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔

 
اسپنر افتخار  رنز بناکر آؤٹ ہوئی۔  148اوورز میں  19.2سینٹرل پنجاب کی پوری ٹیم  

  3 محمد عمران نےکھالڑیوں کی پویلین کی راہ دکھائی۔   3رنز کے عوض  5احمد نے 
سینئر نے ایک  خالد عثمان اور عمران خان وکٹیں حاصل کیں۔   2جبکہ ارشد اقبال نے 

 ایک کھالڑی کو آؤٹ کیا۔
 
 

 

 

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. 

 



 


