
 

ٹرائنگولر ایک روزہ ویمن چیمپئن شپ میں پی سی بی بالسٹرز قومی 

 دوسری کامیابی مسلسل کی

 

  قراررنز بنا کر پلیئر آف دی میچ  44سدرہ امین 

  اور کائنات امتیاز کی نصف سنچری رائیگاں شکار 3کے ثناء میر 

 

 ء:9182 ستمبر 81 الہور، 

 

میچ میں پی سی بی بالسٹرز دوسرےکے چیمپئن شپ  خواتین ایک روزہٹرائنگولر  قومی

سے شکست دے دی۔ الہور رنز 7مقابلے کے بعد  دلچسپ کو  ڈائنامائٹس نے پی سی بی

ی ایونٹ میں پی سی بی بالسٹرز کرکٹ ٹیم کی یہ مسلسل جارجمخانہ کلب گراؤنڈ میں 

دی میچ قرار  رنز بنا کر پلیئر آف 44سدرہ امین کی جانب سے  فاتح ٹیمدوسری فتح ہے۔

وکٹیں  3کا ثناء میر اوررنز 65کے کائنات امتیاز جانب سے کی ڈائنامائٹس پی سی بی ۔پائیں

 حاصل کرنے رائیگاں گیا۔

 

  49.1کی پوری ٹیمپی سی بی ڈائنامائٹس رنز کے تعاقب میں  353پی سی بی بالسٹرز کے 

کھالڑی ڈبل فگر میں  7کی جانب سے  ڈائنامائٹسرنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔ 366اوورز میں 

رنز  56نے چوکوں کی مدد سے کائنات امتیاز  7گیندوں پر  306داخل نہیں ہوسکے۔ 

پی سی بی  بالسٹرز کی رنز بنائے۔ 77خان نے اور جویریہ  33کپتان ندا ڈار نے بنائے۔ 

 کھالڑیوں کو آؤٹ کیا۔ 7،7جانب سے عالیہ ریاض اور نشرہ سندھو نے 

 

س جیت کر پہلے بیٹنگ کا ٹانے رامین شمیم کی کپتان  بالسٹرز پی سی بی اس سے قبل 

مڈل ۔چوکے شامل تھے 6رنز بنائے۔ ان کی اننگز میں  44اوپنر سدرہ امین نے فیصلہ کیا۔ 

چوکے  7ان کی اننگز میں قیمتی رنز جوڑے۔ 72آرڈر بیٹر طوبٰہ حسین نے ٹیم کے لیے 

وکٹوں کے نقصان پر  2اوورز میں  60پی سی بی بالسٹرز کی  ٹیم نے مقررہ شامل تھے۔ 

اور غالم فاطمہ نے  3ثناء میر نے کی جانب سے پی سی بی ڈائنامائٹس ۔ رنز بنائے  357

 ۔کھالڑیوں کو آؤٹ کیا 7



 

ڈائنامائٹس کے درمیان اور پی سی بی  چیلنجرز پی سی بی ستمبر کو 70ا میچتیسرایونٹ کا 

 کھیال جائے گا۔ 
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ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is 
to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the 
country. 
 
The PCB’s purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering 
excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men’s and 
women’s cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres 
across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series. 
 
The PCB is committed to developing ground and facility 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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