
 

ے انٹرنیشنل سیریز کا عالیہ ریاض جنوبی افریقہ کے خالف ون ڈ

 کرنے کے لیے پرامید جیت سے اختتام 
 

 ء: 2021 یجنور 25 ڈربن،

 

کے مابین سیریز کا آخری ایک  کی خواتین کرکٹ ٹیموں پاکستان اور جنوبی افریقہ 

چھبیس جنوری بروز منگل کو کنگز میڈ کرکٹ اسٹیڈیم ڈربن میں  روزہ انٹرنیشنل میچ 

 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔  2-0میزبان ٹیم کو سیریز میں کھیال جائے گا۔ 

 

ہفتے کے روز کھیلے گئے سیریز کے دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں جنوبی  

رنز کے تعاقب میں   253رنز سے شکست دے دی تھی۔  13افریقہ نے پاکستان کو 

 923وکٹوں کے نقصان پر   8مقررہ پچاس اوورز میں پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم  

 رنز ہی بناسکی تھی۔ 

 

رنز کی عمدہ اننگز کھیل کر ٹیم کو میچ میں واپس النے   81آلراؤنڈر عالیہ ریاض نے 

انہوں نے  کی کوشش کی تاہم وہ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کوفتح دالنے میں ناکام رہیں۔

رنز کی شراکت قائم کی تھی۔ یہ پاکستان   111 ندا ڈار کے ہمراہ چھٹی وکٹ کے لیے 

 کرکٹ کی اس وکٹ کے  لیے سب سے بہترین پارٹنر شپ ہے۔ 

 

 عالیہ ریاض، آلراؤنڈر قومی خواتین کرکٹ ٹیم: 

 

ہمیں اندازہ تھا کہ  قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی آلراؤنڈر عالیہ ریاض کا کہنا ہے کہ 

ان کی ٹیم بہترین  نگ ہوگی کیونکہ جنوبی افریقہ کے خالف یہ سیریز بہت چیلنج

، برصغیر سے  ہیں  بھی  وہ ان کنڈیشنز پر کھیلنے کی ماہر اور   ہے  کھالڑیوں پر مشتمل

 آنے والی کسی بھی ٹیم کے لیے یہ کنڈیشنز ٹف ہوتی ہیں۔ 

 

کے خالف سیریز کے ابتدائی دونوں میچز میزبان ٹیم  جنوبی افریقہ  گوکہ   ا انہوں نے کہ

ں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرکے  نے جیتے تاہم ہم تیسرے ایک روزہ میچ می 

 ۔اختتام کرنا چاہتے ہیں اچھاسیریز کا 

  



-  
 
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. 

 

 

 

 


