
 
 ہرادیا  وکٹوں سے 6کو بلوچستان نے خیبرپختونخوا 

 
 ء: 2021اکتوبر  7 الہور،

 
قذافی اسٹیڈیم الہور میں جاری نیشنل ٹی ٹونٹی کے دوسرے مرحلے میں بلوچستان نے  

ٹورنامنٹ کے بائیسویں میچ میں   وکٹوں سے شکست دے دی۔  6خیبرپختونخوا کو 
 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔ 4گیندیں قبل   2رنز کا ہدف  156بلوچستان نے  

 
بلوچستان کی  عبدہللا شفیق اور عبدالواحد بنگلزئی پر مشتمل   مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں 

ے  ک 33آغاز کیا تاہم عبدلواحد بنگلزئی جوان اوپننگ جوڑی نے اننگز کا محتاط نو
ایسے میں کپتان امام الحق نے ذمہ دارانہ رنز بناکر آؤٹ ہوگئے۔ 14مجموعی اسکور پر 

 وکٹ کے ایک اینڈ سے رنز بنانے کا سلسلہ جاری رکھا۔کھیل کا مظاہرہ کیا اور 
 

اسی پرفارمنس کی بنیاد پر  چوکے جڑے۔   6میں رنز کی انفرادی اننگز  64انہوں نے 
 قرار دیا گیا۔انہیں پلیئر آف دی میچ  

 
رنز بناکر   20اور عمید آصف نے  14، حارث سہیل نے 28اس دوران عبدہللا شفیق نے 

 ان کا ساتھ دیا۔
 

بلوچستان کی اننگز کی سب سے طویل پارٹنرشپ امام الحق اور عمید آصف نے قائم کی۔  
رنز کی شراکت قائم کرکے ٹیم کی جیت   58دونوں کھالڑیوں نے چوتھی وکٹ کے لیے 

 میں اہم کردار ادا کیا۔ 
 

مطلوبہ ہدف عبور کرلیا۔ نز بناکر ر 12گیندوں پر   5اختتامی اوورز میں عماد بٹ نے 
جبکہ عامر عظمت اور افتخار احمد نے ایک ایک کھالڑی کو   2عمران خان سینئر نے  

 آؤٹ کیا۔ 
 
 



اس سے قبل خیبرپختونخوا نے بلوچستان کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کا آغاز کیا تو  
لمبی اننگز کھیلنے میں ناکام رہا۔ صاحبزادہ فرحان کے عالوہ اس کا کوئی بھی بیٹر 

چوکے    9ان کی اننگز میں رنز کی اننگز کھیلی۔  78گیندوں پر   49صاحبزادہ فرحان نے 
 چھکا شامل تھا۔ 1اور 

 
محمد وسیم  جبکہ فخر زمان اور  17، کپتان محمد رضوان 19ف اسرار ہللا دوسری طر 
 رنزبناکر آؤٹ ہوئے۔   4اور عامر عظمت   6افتخار احمد رنز بنائے۔ 12، 12جونیئر نے 

 
رنز بنائے۔  155وکٹوں کے نقصان پر   6خیبرپختونخوا نے مقررہ بیس اوورز میں 

جبکہ نجیب ہللا اچکزئی اور عماد بٹ نے ایک ایک وکٹ    3بلوچستان کے جنید خان نے 
 ۔حاصل کی

 
دس پوائنٹس کے ساتھ   می ٹ یپنجاب ک   نٹرلی س  یکے بعد ہوم سٹ   چی م بائیسویں کے  ٹورنامنٹ
آٹھ، آٹھ   ںی میٹ   یسندھ ک سیا فی ا یناردرن اور ج  برپختونخوا،یپر پہلے، خ   بلیپوائنٹس ٹ 

  فی ا ی ۔ اے ٹ ںی اور چوتھے نمبر پر موجود ہ سرے ی دوسرے، ت  بی پوائنٹس کے ساتھ بالترت
تان  بلوچسپر پانچواں اور چھٹا نمبر ہے۔  بلیکا پوائنٹس ٹ   لوچستانسدرن پنجاب اور ب سی ا

 ۔ ہے 4اور سدرن پنجاب کے  6کے پوائنٹس کی تعداد  
 
 

 

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. 

 



 


