
 

 میں شامل کے اسکواڈ پاکستان شاہینزاحسان عادل اور محمد اصغر 
 

 بن گئے بھی اسکواڈ کا حصہر محمد عرفان خان ساجد خان او، عمران بٹ 

  ،فرنچائز ز سیف بدر اور عمر خان محمد محسن، عاکف جاوید، حیدر علی

 کا حصہ نہیں رہےاسکواڈ ت کے باعث اکے  ساتھ مصروفی

  میں بھی ایک تبدیلی کردی گئیناردرن کے اسکواڈ 
 

 :ء1212فروری21الہور،

 

فروری کوکھیال  61ہ میچ پاکستان شاہینز اور مارلی بون کرکٹ کلب کے خالف ایک روز

بی  ایچ ۔گئی ہیں یکتبدیلیاں  5میں کے اسکواڈپاکستان شاہینز  اس حوالے  سے جائے گا۔ 

کے سبب  مصروفیات متعلقہ فرنچائزز کے ساتھ کیایل پی ایس ایل میں شریک کھالڑیوں 

  کی گئی ہیں۔اسکواڈ میں تبدیلیاں پاکستان شاہینز کے 

 

کی عمر خان اورسیف بدرمحمد محسن، عاکف جاوید، حیدر علی، تفصیالت کے مطابق 

اسکواڈ جگہ احسان عادل، محمد اصغر، عمران بٹ، محمد عرفان خان اور ساجد خان کو

اسکواڈ کی قیادت رکنی  61مارلی بون کرکٹ کلب کے خالف ۔ ہے شامل کرلیا گیامیں 

 ۔رہے ہیںسعود شکیل کر

 

عمدہ ڈومیسٹک کرکٹ میں کی حیثیت سےابتدائی اسکواڈ میں شامل کھالڑیوں کے متبادل 

 ۔کا مظاہرہ کرنے والے کھالڑیوں کا انتخاب کیا گیا ہےکارکردگی 

 

قائداعظم ٹرافی میں سنٹرل پنجاب کی نمائندگی اسکواڈ میں طلب کیے گئے احسان عادل نے

وکٹیں  61کی اوسط سے32.67فرسٹ کالس میچوں میں 9سیزن کے   کرتے ہوئے حالیہ

فرسٹ کالس  9بلوچستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اسی طرح عمران بٹ نے  حاصل کیں۔ 

 رنز بنائے۔ 939میچوں میں 

 

محمد میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے  1212کرکٹ ورلڈکپ  69آئی سی سی انڈر

سالہ نوجوان   61کو بھی پاکستان شاہینز کے اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔عرفان خان 

ایشیا کپ میں بھی پاکستان کی نمائندگی  69میں اے سی سی انڈر 1269ستمبر کرکٹر نے 



نان فرسٹ کالس  62ے دوران محمد عرفان خان نے حالیہ ڈومیسٹک سیزن ک کی تھی۔

 رنز بنائے تھے۔ 915میں میچوں 

 

نمائندگی بلوچستان کی  فرسٹ کالس  میچوں میں 1ےنبائیں ہاتھ کے اسپنر محمد اصغر

میچوں میں  1خیبرپختونخوا کے ساجد خان نے جبکہ  کیںوکٹیں حاصل  11کرتے ہوئے

عمدہ کارکردگی کا ڈومیسٹک کرکٹ میں تھی۔ں کو پویلین کی راہ دکھائی کھالڑیو15

 ۔ ہے یا گیالپاکستان شاہینز کا حصہ بنادونوں اسپنرز کو مظاہرہ کرنے والے 

 

فروری کو ایچیسن  61مارلی بون کرکٹ کلب اور ناردرن کے درمیان میچ دوسری طرف 

۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل فرنچائز کے ساتھ مصروفیت کے باعث کالج میں کھیال جائے گا

منیر ریاض کو کی جگہ موسٰی خان ناردرن کے اسکواڈ میں بھی ایک تبدیلی کی گئی ہے۔ 

 1تین روزہ ٹورنامنٹ کے  69قومی انڈر اسکواڈ کا حصہ بنالیا گیا ہے۔ نوجوان کرکٹر نے 

 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ 69میچوں میں 

 

 اسکواڈ:

 

 پاکستان شاہینز:

 

عمران بٹ حسن محسن )سندھ(، احسان عادل )سنٹرل پنجاب(، ، ()سندھکپتان،سعود شکیل

سنٹرل پنجاب سیکنڈ الیون(، محمد عرفان خان )عمران رفیق )سدرن پنجاب(، )بلوچستان(، 

ساجد روحیل نذیر، وکٹ کیپر )ناردرن(، عمیر بن یوسف )سندھ(، محمد اصغر )بلوچستان(، 

 ۔ذیشان ملک )ناردرن(اورنخوا(ثمین گل )خیبرپختوخان )خیبرپختونخوا(، 

 

 ناردرن:

 

روحیل نذیر، کپتان )وکٹ کیپر(،فیضان ریاض )نائب کپتان(، علی عمران، حیدر علی، 

، نعمان علی، سرمد بھٹی، شہزاد اعظم، شیراز (69منیر ریاض )انڈر(،69مبشر خان )انڈر

 اور ذیشان ملک۔(، زید عالم 69خان )انڈر

 

 

 شیڈول:

 

تا  5شام ایم سی سی بمقابلہ الہور قلندرز بمقام قذافی اسٹیڈیم الہور بوقت  فروری : 21

 بجے )بیس اوورز پر مشتمل میچ( 1:62رات

 9:32صبح الہور بوقت ایچیسن کالج بمقام  ایم سی سی بمقابلہ پاکستان شاہینز فروری : 21



 مشتمل میچ( بجے )پچاس اوورز پر 5:65شام تا 

سہ تا  61:32 دوپہر الہور بوقت سن کالجیایچایم سی سی بمقابلہ ناردرن بمقام  فروری : 27

 بجے )بیس اوورز پر مشتمل میچ( 3:92پہر

 61:32 دوپہرسن کالج الہور بوقت بمقام ایچی ملتان سلطانز ایم سی سی بمقابلہ فروری : 29

 بجے )بیس اوورز پر مشتمل میچ( 3:92تا سہ پہر

 

 برائے رابطہ: 

 23261992112رضا کیچلو، 

 23292551511احسن افتخار ناگی، 
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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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