
 
کی دوڑ سے  سیمی فائنل سے ہراکرز رن 54اب کو سدرن پنجسندھ نے 

 اباہر کردی
 

 ء:0202اکتوبر  8 الہور،

 

نیشنل ٹی سے شکست دے کر رنز  54کو اے ٹی ایف سدرن پنجاب جی ایف ایس سندھ نے 

رنز  101گیندوں پر  45 کیشرجیل خان ٹونٹی کے سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر کردیا۔ 

 اننگز کھیل کر سندھ کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ کنتباہ کی 

 

ن پر پویلیگیندوں  خان اور نسیم شاہ کو لگاتار تینعامر یامین، حسان مان رئیس نے ور

 واپس بھجوا کر ٹورنامنٹ کی پہلی ہیٹ ٹرک کی۔

 

اوپنر طیب ۔ رنز پر ڈھیر ہوگئی 141 پوری ٹیم سدرن پنجاب کی رنز کے تعاقب میں  191

دوسری وکٹ انہوں نے سلمان علی آغا کے ہمراہ ٹاپ اسکورر رہے۔رنز بناکر  23طاہر 

 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔ 31سلمان علی رنز کی شراکت قائم کی۔ 52کے لیے 

 

رنز پر پویلین واپس لوٹنے پر محمد  11معین الدین کے اور  3ایسے میں اعظم خان کے 

رنز کی اننگز نے سدرن پنجاب کو میچ  31اور  39تیب عمران اور عامر یامین کے بالتر

کی مسلسل تین گیندوں پر تین تجربہ کار پیسر رومان میں کچھ امید ضرور دالئی تاہم 

 وکٹوں نے ان امیدوں پر مکمل پانی پھیر دیا۔

 

وکٹیں حاصل  3 ، 3زاہد محمود نے  ، دانش عزیز اور جبکہ انور علی  2رومان رئیس نے 

  کیں۔

 

رنز  101گیندوں پر  45ل سندھ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے شرجیل خان کی بسے قاس 

رنزکا  195وکٹوں کے نقصان پر  1کی جارحانہ اننگز کی بدولت مقررہ بیس اوورز میں 

 چھکے شامل تھے۔ 5چوکے اور  12اوپنر کی عمدہ اننگز میں پہاڑ جیسا مجموعہ بنایا۔ 

 



شان  ،سعود شکیلرنز بناکر پویلین واپس لوٹنے پرشرجیل خان نے  4اوپنر احسان علی کے 

رنز کی شراکت قائم کی۔  42اور  21، 45 اور سرفراز احمد کے ہمراہ بالترتیب مسعود 

 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔ 12اور سرفراز احمد  33، شان مسعود 35سعود شکیل 

 

اور نسیم شاہ محمد عمران رنز کی اننگز کھیلی۔ 11چوکوں کی مدد سے  2انور علی نے 

 عامر یامین اور ضیا ء الحق نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔جبکہ  3 ، 3نے

 

ٹیمیں  کی  اور ناردرن سینٹرل پنجاب ، ے اختتام پر سندھ ٹورنامنٹ کے چوبیسویں میچ ک

یں۔ پوزیشن پر براجمان ہاور تیسری دوسری  ، پوائنٹس کے ساتھ بالترتیب پہلی  10، 10

بلوچستان کے پوائنٹس  ہے۔ چوتھے نمبر پر پوائنٹس کے ساتھ   8کی  ٹیم خیبرپختونخوا 

ہے اور پوائنٹس ٹیبل پر آخری پوزیشن پر موجود سدرن پنجاب کی ٹیم کے   5کی تعداد 

 پوائنٹس کی تعداد صرف چار ہے۔
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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. 
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