
 
 کا فائنل جمعہ سےقائداعظم ٹرافی مابین کے  سنٹرل پنجاب اور ناردرن 

 ہوگا شروع
 

 انعامی رقم کی روپے  پچاس الکھ کو اور رنرز اپایک کروڑ کو فاتح ٹیم

 دی جائے گی

  پر براہ راست نشر ٹین اسپورٹس ایونٹ کا فائنل پی ٹی وی اسپورٹس اور

 کیا جائے گا

  پی سی بی  تفصیالتتر لمحہ بدلتی صورتحال سے متعلق تمام میں ہرمیچ

 رہیں  گیجاری کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر 

 بھی میں میچ رپورٹساردو اور انگریزی  تصاویر سمیت میچ کی ایکشن 

 شائع کی جائیں گی

 

 ء:6102مبردس62الہور،

 

 یابیشاندار کامسیریز میں  یخیلنکا کے خالف تار یسر   حال ہی میںنے میکرکٹ ٹ یقوم

میں جلوہ کے فائنل  یسٹارز قائد اعظم ٹرافا یکے بعد اب قوم تیشاندار ج ،اسیحاصل ک

نیشنل دسمبر سے 72سنٹرل پنجاب اور ناردرن کے مابین کا فائنل ایونٹ ۔گر ہوں گے

 اسٹیڈیم کراچی میں شروع ہوگا۔

 

بابر اعظم سنٹرل  بیٹسمینآرڈر  مڈلاور یکے کپتان اظہر عل میٹ سٹیٹ یقومفائنل میں 

 لیکے کپتان روحکرکٹ ٹیم  91انڈر  قومی  دوسری طرف،ےگ ںیکر ینمائندگ یپنجاب ک

 ۔ںیہ کےا سکواڈ کا حصہدرن رنا یعل دریح اوپنراور  رینذ

 

 19سے  72جوپانچ روز تک جاری رہے گاکا فائنل ٹورنامنٹ پریمیئر کرکٹ کےپاکستان 

 ۔ کھیال جائے گاک نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں دسمبر ت

 



ازسر نو ترتیب دئیے پی سی بی کے  نہ صرفٹیم فائنل میں کامیابی حاصل کرنے والی  

چمچماتی  بلکہ وہ ہوگی کی پہلی فاتح کے پریمیئر ٹورنامنٹڈومیسٹک اسٹرکچر  گئے 

اور رنرزاپ روپے  ایک کروڑکو  میفاتح ٹ یٹورنامنٹ ک۔یرے گہٹھ یحقدار بھ یکٹرافی 

 کی انعامی رقم دی جائے گی۔روپے  پچاس الکھکو

 

 انتہائی دلچسپ رہا۔ اس دورانکا سفر  سنٹرل پنجاب اور ناردرن  ںیم قائداعظم ٹرافی

آخری راؤنڈ کے ۔رہا کا فرق پوائنٹس نیصرف ت انیکے درم یموںپر دونوں ٹ بلیپوائنٹس ٹ

 911درن رپہلے جبکہ ناپر  بلیٹپوائنٹس پوائنٹس کے ساتھ  911سنٹرل پنجاب اختتام پر 

 ۔کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی پوائنٹس

 

بے قرار ہوگی  میں شکست کا بدلہ لینے کے لیے میں ناردرن کی ٹیم راؤنڈ میچزفائنل 

مگر  میں ایک دوسرے کے مدمقابل آچکیایونٹ مرتبہ  7کیونکہ اس سے قبل دونوں ٹیمیں 

 ۔پر مہربان رہی ہےسنٹرل پنجاب  فتح کی دیوی دونوں میچوں میں

 

پی ٹی وی سپورٹس اور ا نیٹ ترین مقابلہدسمبر سے شروع ہونے واال ایونٹ کااہم 72

 جائے گا۔ ایپر براہ راست نشر ک اسپورٹس

 

 سنٹرل پنجاب:

 

کا میچوں میں کامیابی اور ایک میں شکست ایونٹ کے دس میں سے تین  کوسنٹرل پنجاب 

 ٹیم کےکی  ، سنٹرل پنجاب پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن پر براجمان سامنا کرنا پڑا جبکہ

 بے نتیجہ ختم ہوئے۔ زباقی چھ میچ

 

 میں یپنجاب ڈرب۔دیکھا گیاسنٹرل پنجاب کی کارکردگی میں تسلسل  یکے آغاز سے ہ ایونٹ

 ںینڈز مؤاگلے دو را  نے کرنے والی سنٹرل پنجاب کی ٹیماپنے سفر کا آغاز ڈرا سے 

اپنی گرفت مضبوط کرلی جو آخری راؤنڈ ٹیبل پر فتوحات حاصل کرنے کے بعد پوائنٹس 

 ۔برقرار رہیتک 

 

 زاننگ ایک کودرن رسنٹرل پنجاب نے نا ںیم چیگئے م لےیکھ ںیمآباد  صلیف میڈیاقبال سٹ

 ںیم چیم یاگلے ہ  ینے کے بعدمارجن سے شکست د یسو رنز کے بھارایک اور 

 ایک اننگز  ںیسنٹرل پنجاب نے اپنے ہوم گراونڈ م ںینڈ مؤرا سرےیت ۔ایبلوچستان کو ہرا د

 ۔یتھ یک لحاص یابیسے کام زرن 97اور 

 

 ایک بار پھر سنٹرل پنجاب نے ںیم چیمکے نڈ ؤرا ںیساتوے گئے یلکھ ںیآباد م صلیف

 ت دے دی۔شکس رنز کے بھاری مارجن سے712درن کو رنا



 

 ا یپ یب نیا اجبکر نا پڑاس وقت کا سامنا  ناکامی  واحدسنٹرل پنجاب کو راؤنڈ میچز میں 

سنٹرل پنجاب خواہ نےونپخت بریخمیں  چیگئے م لےیکھ ںیم یکراچ کسیسپورٹس کمپل

 ۔یرنز سے شکست د 799کو

 

 کرنے والوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ سنٹرل پنجاب کی جانب سےبیٹنگ میں 

ایونٹ میں سب سے  دونوں کھالڑی بٹ کے نام سرفہرست ہیں۔کامران اکمل اور سلمان 

دوسرے اور چوتھے نمبر  بالترتیب بھی میں کی فہرست  زیادہ رنز بنانے والے بلے بازوں

 موجود ہیں۔پر 

 

 نیت ںیرنز بنائے جس م 562اوسط سے  یک 61.79 ںیاننگز م 91کامران اکمل نے  

نے  وکٹ کیپر بیٹسمینسالہ تجربہ کار  15۔ ںیشامل ہ یبھ اںیسنچر نصف نیاور ت اںیسنچر

شکار 12 چھےیوکٹوں کے پ  وہ بلکہکارکردگی کامظاہرہ کیا بردستز بیٹنگ میںنہ صرف 

 ۔سب سے آگے ہیں بھی  میں دوڑ کے بہترین وکٹ کیپرز کیٹورنامنٹ  کے کر

 

 یکاور دو نصف سنچریوں  وںیسنچر نیہاتھ کے بلے باز سلمان بٹ ت ںیبائ

ی بھ یڈبل سنچر کیا ںیم ۔ وہ ایونٹہیںے چکرنز جوڑ 572اوسط سے  یک75.18بدولت

 ۔اسکو کرچکے  ہیں

 

سب  ایونٹ میں ظفر گوہر اور بالل آصف  سنٹرل پنجاب کی باؤلنگ پر نظر ڈالی جائے تو

دوسرے اور  بالترتیب ںیفہرست م یوں کے کھالڑیوال کرنےحاصل  ںیوکٹ ادہیسے ز

جبکہ بالل  وکٹیں حاصل کیں 15 ںینے ٹورنامنٹ مگوہر  ں،ظفرینمبر پر موجود ہ سرےیت

 ۔چکے ہیں راہ دکھا یک نیلیکو پو وںیکھالڑ 17 تاحالآصف 

 

 بابراعظم، کپتان سنٹرل پنجاب:

 

لک کا سب مکہ قائداعظم ٹرافی  کہنا ہے س موقع پر سنٹرل پنجاب کے کپتان بابر اعظم کاا

قومی ٹیسٹ کرکٹرز کی  نرسری کہا جائے  جسےٹورنامنٹ ہے  کرکٹپریمیئر اہم اور سے

 غلط نہیں ہوگا۔ تو

 

شاندار کارکردگی کا تسلسل برقرار سنٹرل پنجاب کی ٹیم فائنل میں بابراعظم نے کہا کہ 

کچھ میچوں میں  وہ ڈیوٹی کےباعثنیشنل انہوں نے کہا کہ رکھنے  کی کوشش کرے گی۔ 

 ۔پر وہ بہت خوش ہیںسنٹرل پنجاب کی  فائنل میں رسائی  شرکت نہیں کرسکے تاہم

 



 ٹیم کی طاقت ہے اور وہ  الئن اپ ، بیٹنگ مضبوط کا کہنا ہےکہکپتان سنٹرل پنجاب 

 فائنل میں لمبی اننگز کھیلنے کے لیے پراعتماد ہیں۔ انہوں نے امیدانفرادی طور پر 

ظاہرکی  ہےکہ شائقین کرکٹ کو دونوں ٹیموں کے درمیان بہترین مقابلہ دیکھنے کو ملے 

 گا۔

 

 :ناردرن

 

گزر کا نصف حصہ ٹورنامنٹ  ۔کا شکار رہا یرو یکا آغاز قدرے سست ناردرن ںیم ایونٹ

کھیل  ینمیں بہترنڈ ؤچھٹے راتاہم  یپر موجود تھپوزیشن  یآخر میٹ ین کرتک ناردجانے 

نے دسویں راؤنڈ کے اہم میچ مظاہرہ کرکے شاندار واپسی کرنے والی ناردرن کی  ٹیم  کا

 حاصل کرکے سب کو حیران کردیا۔ایونٹ کے فائنل میں رسائی  سمیٹ کرمیں کامیابی 

 

اور  ںینو، جس کے بعد یسندھ کے خالف حاصل ک یابیکام یپہل میں ایونٹ نےن درران

خواہ نپختو ریاور خ ں سے فتح آٹھ وکٹوخالف  ےبلوچستان ک بالترتیب ںیم زنڈؤرا ںیدسو

نے ناردرن  کامیابی کی بدولترنز سے  11 ںیم کسیسپورٹس کمپل لیا یب ویے خالف ک

 ی۔دوسری پوزیشن حاصل کپوائنٹس ٹیبل پر 

 

حاصل کرنے والے  ںیوکٹ ادہیسب سے ز ںیٹورنامنٹ م یکے کپتان نعمان عل درن رنا

حاصل  ںیوکٹ 27اوسط سے کی  22.85 وہ۔میں سب سے آگے ہیںباؤلرز کی فہرست 

پانچ  مرتبہمتعدد  ںیم نامنٹٹور وہ ۔کا پتہ ثابت ہوئے ہیں پاپنی ٹیم کے لیے ترکرکے

 دے چکے ہیں۔سرانجام  بھی کا منفرد کارنامہحاصل کرنے  ںیوکٹ

 

 اضیر ضانیملک اور ف شانیذ ردرن کے نمایاں بلے بازنابیٹنگ پر نظر ڈالی جائےتو 

اوسط سے  یک 55.85ملک   شانی۔ذاسکور کرچکے ہیں اںیڈبل سنچر ںیم زنیس رواں

 ین کرنارد نیعمر ام بیٹسمینآرڈر  ٹاپرنزبناچکے ہیں۔ 291 ریاض ضانیف اور 276

۔ ںیہنمبر پر موجود سرےیت بلے بازوں میںسکور کرنے والےا ادہیسے سب سے ز جانب 

 ۔چکے ہیںبنا زرن 212بدولت  یک وںیسنچرنصف  نیاور ت یسنچر کیا ںیم چوںیدس م وہ

 

 نعمان علی، کپتان ناردرن:

 

مکمل طور پر تیار ہے،  کے لیےاہم میچ اس ناردرن کی ٹیم  کہ  کا کہنا ہے ینعمان عل

 رکردگی کا تسلسلٹیم میں شامل تمام کھالڑی ایونٹ کے فائنل میں اعلٰی کاانہوں نے کہا کہ 

 ۔برقرار رکھنے کے لیے پراعتماد ہیں

 



کہ سنٹرل پنجاب کے خالف میدان میں اترنے سے ہے  ناردرن کے کپتان نے واضح کیا 

میچز  کے متعدد  ٹیم دوران ٹورنامنٹ کہ انہوں نے کہا یم پر کوئی اضافی دباؤ نہیں ۔قبل ٹ

 ۔بھی بخوبی جانتے ہیں دباؤ سے نمٹنا  ہلٰہذاو رہےہائی پریشر گیمز 

 

ارکردگی نے ایونٹ میں نمایاں کٹیم کی بیٹنگ الئن اپ  کہا کہٹیم نےکپتان ناردرن کرکٹ 

 شانیذ ایونٹ میں ڈبل سنچریاں اسکور کرنے  والے ۔ انہوں نے کہا کہہے کا مظاہرہ کیا

 نیحماد اعظم ،عمر ام میںمڈل آرڈر   پرمشتمل ٹاپ آرڈر کے بعدریاض  ن  ضایملک اور ف

 ۔ملے گی اپ کو مزید تقویت  الئن ٹنگیب ٹیم کی سے گی موجود  کیسرفراز  یاور عل

 

بطور کپتان بہترین رہی ہے اوروہ ٹورنامنٹ میں ان کی کارکردگی  کہنعمان علی نے کہا 

انہوں ۔فرنٹ سے لیڈ کرنے کے خواہ ہیںکو  میٹ اپنی باؤلنگ کےشعبے میں بھی ںیفائنل م

اس   یونٹ کے  فائنل میں شرکت کریں گے،اموسٰی خان نوجوان فاسٹ باؤلر نے کہا کہ 

نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے فاسٹ باؤلر وقاص ملک  میں ٹورنامنٹ دوران 

 ۔بھی ان کا ساتھ نبھانے کے لیے تیار ہیں

 

 وابستہ سے بہت توقعات وںیکھالڑدونوں ان ٹیم کو کپتان ناردرن کرکٹ ٹیم کاکہنا ہےکہ 

معاونت  یک وںیکھالڑ ینئرس سہیل تنویر اور صدف حسین جیسے انہیں دوران استاہم  ںیہ

 ۔یگہو حاصل یبھ

 

حسین ایک  کا  وںینوجوان اور تجربہ کار کھالڑ ،میٹ انہوں نے کہا کہ ناردرن کرکٹ 

 میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔فائنل  ہے ٹیم دیام ،ہے امتزاج 

 

 میچ آفیشلز:

 

میچ میں آن فیلڈ امپائرز کی ذمہ ئیں گے ۔ نبھاکے فرائض افتخار احمد  یفریر چیم فائنل میں

اور طاہر ائرمپا یو یٹ کو اضی۔ راشد رےگ ںیادا کر عقوبیاحسن رضا اور آصف  داریاں 

 ۔مقرر  کیا گیا ہےپائرما زرویر کو دیرش

 

 :اتانعام

 

، کو پانچ یکھالڑ نیبہترکے ٹورنامنٹ اور  پریوکٹ ک ،ؤلربلے باز،با نیبہترکے ایونٹ 

 کی انعامی رقم د ی جائے گی روپےالکھ  پانچ

 کا انعام دیا جائے گاروپے  ہزارکو پچاس  یکھالڑ نیکے بہترفائنل 

 

 بوقت:



 

 ٹاس: صبح ساڑھے نو بجے

 صبح دس بجے  کا آغاز:  چیم
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