
 

 کا آٹھواں راؤنڈ پیر سے شروع ہوگاقائداعظم ٹرافی 
 

  سدرن پنجاب کی میزبانی  کے آر ایل اسٹیڈیم راولپنڈی میں کی ٹیم ناردرن

 کرے گی

  کے  درمیان میچ کراچی سے الئیو اسٹریم کیا سنٹرل پنجاب سندھ اور

 جائے گا

 کمپلیکس کراچی یو بی ایل اسپورٹس  کی ٹیمیںبلوچستان خیبرپختونخوا اور

 مدمقابل آئیں گی میں
 

 ء: 9172برنوم71،الہور

 

دلچسپ مرحلے میں داخل ہوگا۔نومبر سے  18راؤنڈ کا آغاز  آٹھویںکےقائداعظم  ٹرافی  

 ۔تین راؤنڈز باقی رہ گئے ہیں میں صرفہونے والے ایونٹ 

 

موجود سدرن پنجاب آٹھویں راؤنڈ میں ناردرن کا مقابلہ پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر 

موں کے درمیان میچ ڈرا ہوگیا تھا تاہم کے خالف ہوگا۔ اس سے قبل ایونٹ میں دونوں ٹی

پیر سے شروع ہونے میں ایک بار پھر مدمقابل آنے والی ٹیموں کے درمیان آٹھویں راؤنڈ 

 توقع ہے۔ ثابت ہونے کینتیجہ خیز میچ  واال

 

پوائنٹس حاصل کرنے والی ناردرن کی ٹیم  15گذشتہ راؤنڈ میں کامیابی کی بدولت 

 چوتھے نمبر پر موجود ہے۔ پوائنٹس ٹیبل پر  پوائنٹس کے ساتھ 11مجموعی طور پر 

 

نیشنل ناردرن نے  پر موجود آخری نمبر  پرپوائنٹس ٹیبل  کے آغاز سے قبلساتویں راونڈ 

حریف ٹیموں کے لیے خطرے کی گھنٹی شکست دے کر سندھ کو  اسٹیڈیم کراچی میں

 فائنل میں رسائی کیایونٹ میں واحد کامیابی کے باوجود ناردرن کی ٹیم بجادی ہے۔ 

نومبر بروز پیرسے شروع ہونے والے راؤنڈ  18 ۔کر سامنے آئی ہےامیدوار بن  مضبوط

 مقابلوں کی توقع ہے۔سنسنی خیز اور دلچسپ میں 

 



ساتویں راؤنڈ تاہم  شکستوں کا سامنا کرنے والی واحد ٹیم ہے 2ایونٹ میں ناردرن کی ٹیم 

سندھ کے  کامیابی نے پوائنٹس ٹیبل پر ان کی پوزیشن مستحکم کردی ہے۔کے میچ میں 

ناردرن نے فیضان وکٹیں گرنے کے بعد  3رنز کے عوض ابتدائی  11خالف میچ میں 

جس کے بعد کپتان  رنز کا مجموعہ اسکور کیا 108ریاض کی ڈبل سنچری کی بدولت 

 رنز سے کامیابی دالدی تھی۔115ناردرن کو شکار نے  9نعمان علی کے میچ میں 

  ایونٹ کے بہترین باؤلر ہیں۔تاحال حاصل کرنے والے اسپنر نعمان علی وکٹیں 33

 

دوسری جانب سدرن  پنجاب کی امیدوں کا محور اوپننگ بلے باز سمیع اسلم ہوں گے۔ 

رنز اسکور کرنے والے سمیع  833کی بہترین اوسط کے ساتھ 138.83تاحال ایونٹ میں 

ی میچ میں خیبرپختونخوا کے خالف بھی ناقابل شکست سنچری اسکور کی نے آخراسلم 

سنچریاں اسکور کرچکے ہیں اور اس  1بائیں ہاتھ کے بلے باز ایونٹ میں تاحال تھی۔ 

 رنز ہے۔ 213سیزن میں ان کا بہترین اسکور 

 

 :بمقابلہ سنٹرل پنجابسندھ 

 

پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر آخری نمبر پر موجود سندھ کی ٹیم کو آٹھویں راؤنڈ  58

پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر پہلے  108سنٹرل پنجاب کے خالف میچ کھیلنا ہے۔ میں 

عملی  جامع حکمتنمبر پر براجمان سنٹرل پنجاب کی ٹیم کو زیر کرنے  کے لیے سندھ کو 

 اپنانا ہوگی۔

 

ہوا  قائداعظم ٹرافی کے  پانچویں راؤنڈ میںمیچ دونوں ٹیموں کے درمیان اس سے قبل 

 تھی۔ رہیسنسنی خیز مقابلے کے بعد سندھ کی ٹیم میچ ڈرا کرنے میں کامیاب جہاں 

 

بلے سے بہترین فوادعالم کو سندھ کے کپتان سرفراز احمداہم میچ میں آٹھویں راؤنڈ کے

ایونٹ میں سندھ کی جانب  فواد عالمسے عمدہ باؤلنگ کی توقعات ہیں۔ اور تابش خانبازی 

سکور کرنے والے واحد بلے باز ہیں جبکہ تابش خان ٹورنامنٹ سنچریاں ا 2تاحال سے 

 وکٹیں حاصل کرچکے ہیں۔ 11میں 

 

قذافی اسٹیڈیم الہور  سنٹرل پنجاب اور بلوچستان کے درمیان  ادھر کم روشنی کے باعث

سنٹرل پنجاب ممکن ہوسکا جہاں اوورز کا کھیل 217.2صرف میچ میں  میں کھیلے گئے

 نے بیٹنگ ، باؤلنگ اور فیلڈنگ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ۔کی ٹیم 

 

سیکنڈ الیون ٹورنامنٹ میں بہتر کھیل کا مظاہرہ کرنے پر سنٹرل پنجاب کے فرسٹ الیون 

قذافی اسٹیڈیم الہور میں کھیلے  اسکواڈ میں طلب کیے گئے فاسٹ باؤلر اعزاز چیمہ نے 

اور عثمان صالح الدین  91عمر اکمل نے میچ میں وکٹیں حاصل کی تھیں۔ 5ئے میچ میں گ



 یلی تھی۔رنز کی اننگز کھ 18نے 

 

کانٹے  آٹھویں ر اؤنڈ میں پوائنٹس ٹیبل پر پہلی اور آخری نمبر پر موجود ٹیموں کے درمیان

 دار میچ کی توقع ہے۔

 

 بمقابلہ بلوچستان: خیبرپختونخوا

 

خیبرپختونخوا اور بلوچستان کے درمیان میچ یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس آئندہ راؤنڈ میں 

میں  آباد میں شیڈول میچ کو موسمایبٹ  ابتدائی طور پر کراچی میں کھیال جائے گا۔ 

 منتقل کردیا گیا تھا۔کراچی کے باعث غیرمتوقع تبدیلی 

 

ہیں جو عمران بٹ  سالہ نوجوان کرکٹر 23 کی بیٹنگ الئن اپ میں ترپ کا پتہبلوچستان 

اسٹیڈیم قذافی عمران بٹ نے رنز بناکر تاحال ایونٹ کے تیسرے بہترین بلے باز ہیں۔  313

الہور میں کھیلے گئے آخری میچ میں سنٹرل پنجاب کے خالف بھی سنچری اسکور کی 

 تھی۔

 

ایونٹ میں محمد اصغر  بلوچستان کے وکٹیں حاصل کرنے والے5گذشتہ راؤنڈ میں 

 پانچویں بہترین باؤلر ہیں۔وکٹیں حاصل کرکے  ٹورنامنٹ کے 19

 

ل ایونٹ میں کسی کو تاحاکی ٹیم  خیبرپختونخواتیسری پوزیشن پر موجودپوائنٹس ٹیبل پر 

رنز  531د کے مڈل آرڈر بلے  باز اشفاق احمخوا خیبرپختونشکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔

  بناکر ایونٹ کے دوسرے بہترین بیٹسمین ہیں۔

 

عثمان شنواری کے عالوہ تیزر فتار خیبرپختونخوا کی باؤلنگ الئن اپ میں جنیدخان اور 

سدرن پنجاب کے خالف آخری میچ کی ایک باؤلر احمد جمال شامل ہیں۔ احمد جمال نے 

 وکٹیں حاصل کی تھیں۔3اننگز میں 

 

 :ڈولیش

 

 (:نومبر 21تا 18، )8راؤنڈ

 

 یراولپنڈ میڈیاسٹ لیبمقابلہ سدرن پنجاب بمقام کے آر ا ناردرن

 یکراچ میڈیاسٹ شنلیبمقابلہ سنٹرل پنجاب بمقام ن سندھ

 یکراچ کسیاسپورٹس کمپل لیا یب ویبمقام  برپختونخوایبمقابلہ خ بلوچستان
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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. 

 
 

 

 

mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk
http://www.pcb.com.pk/

