
 
ناردرن کو آؤٹ    نیشنل ٹی ٹونٹی کے آخری لیگ میچ میں کے پی نے 

 کالس کردیا 
 

 ء: 2021اکتوبر  11 الہور،
 

رنز سے   92چ میں خیبرپختونخوا نے ناردرن کو کے آخری لیگ می نیشنل ٹی ٹونٹی 
رنز کی شاندار اننگز نے جیت میں اہم کردار ادا  110کامران غالم کی شکست دے دی۔ 

 کیا۔
 

لیگ میچز کے اختتام پر خیبرپختونخوا  ، سینٹرل پنجاب، سندھ  اور ناردرن کی ٹیموں  
۔ تاہم بہتر رن ریٹ کی بنیاد پر خیبرپختونخوا پہلے،  ہے  12، 12کے پوائنٹس کی تعداد  

سینٹرل پنجاب دوسرے، سندھ تیسرے اور ناردرن پوائنٹس ٹیبل پر چوتھے نمبر پر  
پوائنٹس کے ساتھ بالترتیب  پانچویں اور    6،6سدرن پنجاب براجمان ہے۔  بلوچستان  اور 

 چھٹے نمبر پر موجود ہیں۔
 

ایونٹ کا پہال سیمی فائنل خیبرپختونخوا اور ناردرن جبکہ دوسرا سینٹرل پنجاب اور سندھ  
سیمی فائنلز منگل اور فائنل بدھ کو کھیال   دونوں ایونٹ کےکے مابین کھیال جائے گا۔

 جائے گا۔
 

  ، خالد عثمان  رنز پر ڈھیر ہوگئی۔  115رنز کے تعاقب میں ناردرن کی پوری ٹیم  208
اور محمد   رشدا قبال، افتخار احمداجبکہ  2،2 نے اور عمران خان سینئر  آصف آفریدی 

 عمران نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ 
 

ابتدائی تین وکٹیں گرنے کے بعد ناردرن کے وکٹ کیپر بیٹر روحیل نذیر نے  رنز پر  33
چوکوں   3چھکوں اور   2 وہ بھی  کپتان عمر امین کے ہمراہ مزاحمت کی کوشش کی تاہم

 ۔گئےرنز بناکرپویلین واپس لوٹ   34کی مدد سے 
 

  تینڈبل فگرز میں داخل ہونے والے باقی رنز بناکر آؤٹ ہوگئے۔  23کپتان عمر امین 
 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔ 11،   11اور ذیشان ملک ، عاقب لیاقت   19بیٹرز علی عمران 



 
ناقابل شکست شراکت کی  رنز کی  133کامران غالم اور افتخار احمد کی اس سے قبل  

 ۔رنز بنائے  207وکٹوں کے نقصان پر  4اوورز میں  20بدولت خیبرپختونخوا نے مقررہ 
 

رنز کی   110چھکوں کی مدد سے  6چوکوں اور   10گیندوں پر   64کامران غالم نے 
یہ ان کی ٹی ٹونٹی کرکٹ کی پہلی سنچری ہے۔ وہ نیشنل ٹی  ناقابل شکست اننگز کھیلی۔

بابراعظم  قبل  ٹونٹ کے حالیہ ایڈیشن میں سنچری بنانے والے تیسرے بیٹر ہیں۔ اس سے 
 اس ٹورنامنٹ میں سنچریاں بناسکتے ہیں۔ اور شرجیل خان 

 
ٹ  رنز بناکر ناٹ آؤ  54چوکوں کی بدولت    4چھکوں اور  4گیندوں پر  26افتخار احمد  

 رہے۔ 
 

خیبرپختونخوا کا کوئی بھی بیٹر زیادہ دیر کریز پر نہ ٹھہر سکا۔ ان دونوں کے عالوہ  
اور اسرار ہللا صفر کے اسکور پر   1، نبی گل 13، محمد حارث  18صاحبزداہ فرحان 

 آؤٹ ہوئے۔ 
 

 اور اطہر محمود نے ایک وکٹ حاصل کی۔ 2عاقب لیاقت 
 
 

– ENDS – 
Media contact: 
 
Ibrahim Badees Muhammad 
Assistant Manager - Media and Communications 
E: ibrahim.badees@pcb.com.pk 
M: +92 (0) 345 474 3486 
W: www.pcb.com.pk 

 

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 
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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. 

 

 


