
 

 ائنلف 0202-02 قائداعظم ٹرافی بسلسلہ  ایڈوائزریمیڈیا 
 

 ء: 0202دسمبر05الہور،

 

دسمبر  13سے 72قائداعظم ٹرافی کافائنل ب اور ناردرن کی ٹیموں کے مابین سنٹرل پنجا

میں آئندہ چند روز کے لیے میڈیا کراچی  تک نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیال جائے گا۔

 : ںیہ لیمندرجہ ذ کوریج کی تفصیالت 

 

 :جمعراتدسمبر بروز02

 

  دونوں ٹیمیں نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ٹریننگ سیشن کا آغاز بجے:  33صبح

 کریں گی

  کپتان پری میچ پریس کانفرنس میں شرکت دونوں ٹیموں کے: بجے 33:11صبح

 کریں گے

  :11135087032عماد حمید برائے رابطہ 

 

 :جمعہبروز مبرسد02

 

  ٹاسبجے: 0:11صبح 

  کھیل کا آغازبجے: 31صبح 

 کا اہتمام سزنکے اختتام پر پریس کانفر دن 

  11135087032برائے رابطہ: عماد حمید 

 

 :دسمبر10تا02

 

  بجے: کھیل کا آغاز31صبح 

 سزکا اہتمام ندن کے اختتام پر پریس کانفر 

  11135087032برائے رابطہ: عماد حمید 



 

 :زمیڈیا ورکنگ ایریا

 

  بجے تک کھلے 0:11سے شام  5:11میڈیا ورکنگ ایریاز  صبح  میںمیچ ڈیز

 رہیں گے

  وائی فائی،چائے/کافی پاور پوائنٹس، ، صحافیوں کے لیے نشستیںپریس باکس میں

 دستیاب ہوں گے مسلسل اوربسکٹ

  کھانے کا اہتمام:بجے 3:11تا  37:11دوپہر 

  کانفرنس روم میں پرواقع پریس  چوتھی منزل،  اس دوران تمام پریس کانفرنسز

 منعقد ہوں گی

 

 برائے رابطہ:

 

 ،11135087032،میڈیا منیجر برائے ڈومیسٹک اینڈ ہائی پرفارمنسعماد حمید 

 
– ENDS – 
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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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