
 

بدھ کو  یریز میں شرکت کے لیےورلڈ سڻیم  ڈس ایبل کرکٹ قومی
 روانہ ہوگیبرطانیہ 

 
دکھانے کا بہترین موقع ثابت  صالحیتیں کوڻی ڻونڻی سیریز کھالڑیوں  •

 ہوگی، کپتان نہار عالم
 ت برقرار رکھتے ہوئےاڻیم ماضی کی روایڈس ایبل قومی امید ہے  •

 وسیم خان ایم ڈی پی سی بی، کامیابی حاصل کرے گیسیریز میں 
کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھیں  کھالڑی سیریز میں بہترامید ہے  •

 گے، سرفراز احمد
 

 ء: 2019جوالئی  30الہور،
 

 ڈس ایبل کرکٹ سیریز میں شرکت کے  لیے قومیورلڈ ڻی ڻونڻی فزیکل ڈس ایبلیڻی 
اگست  13سے  5سیریز   روانہ ہوگی۔ سڻرشائر رووبدھ کو ئی بروز الجو 31ڻیم  کرکٹ 

 کرے گا۔ ویلز کرکٹ بورڈ سیریز کی میزبانی انگلینڈاینڈ ملکی  5 تک جاری رہے گی۔
 

افغانستان،  میزبان انگلینڈ کے عالوهسیریز میں سنگل لیگ کی بنیاد پر کھیلی جانیوالی 
کرنے  ڻاپپوائنڻس ڻیبل پرپاکستان کی ڻیمیں شرکت کریں گی۔  اور  بنگلہ دیش، بھارت

دوسری اور تیسری پوزیشن  جبکہ گی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے براه راست ڻیم والی
ڻیم فائنل کے لیے پلے آف میچ کی فاتح گی۔میں مدمقابل آئیں میچ پلے آف کی ڻیمیں 

 ۔گے اگست کو کھیلے جائیں 13 زمیچ  سیمی فائنلفائنل اور  کوالیفائی کرے گی۔
 

لیون ڈس ایبل ریسٹ آف ورلڈ امیزبان انگلینڈ کا مقابلہ وورسڻر شائر میں اگست کو 15
ڻیموں  مہمان چاروں سیریز میں  ڈس ایبل کرکٹ  ڻیم ریسٹ آف الیونہوگا۔کرکٹ ڻیم سے 

 ۔ کھالڑی شامل ہوں گےبہترین کے 
 

 کی کپتانی نہار عالم کریں گے۔ رکنی قومی ڈس ایبل کرکٹ ڻیم  16
 

حنیف ان دنوں قومی ڈس ایبل کرکٹ ڻیم کے کھالڑی ورلڈ سیریز میں شرکت کے لیے 



تان پی سی بی نے پاکسدمحم ہائی پرفارمنس سنڻر کراچی میں تیاریوں میں مصروف ہیں۔
کے ساتھ ساتھ کرنے فراہم تکنیکی اور انتظامی اسپورٹ ڈس ایبل کرکٹ ایسوسی ایشن کو

 ہے۔ الکھ روپے کی مالی مدد بھی کی 25
 

 :نہار عالم، کپتان قومی ڈس ایبل کرکٹ ڻیم
 

  ڻی ڻونڻی سیریزاس موقع پر قومی ڈس ایبل کرکٹ ڻیم کے کپتان نہار عالم کا کہنا ہے کہ 
بہترین موقع ہے۔ ہم اپنی کارکردگی انے کا دکھ اپنی صالحیتوں کے جوہر کھالڑیوں کو

پرفارمنس سنڻر کراچی میں حنیف دمحم ہائی ۔ سے قوم کا سر فخر سے بلند کردیں گے
 ہوں۔ مشکور بہترین سہولیات فراہم کرنے پر میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا

 
 بورڈ: کرکٹ پاکستان منیجنگ ڈائریکڻر، وسیم خان

 
قومی ڈس ایبل پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ایم ڈی پی سی بی وسیم خان نے 

اپنی کارکردگی کے ذریعے کہ  تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کرکٹ ڻیم کے لیے نیک
م معاشرے کے لیے عالمی سطح پر خاص مقام تک پہنچنے والی قومی ڈس ایبل کرکٹ ڻی

نے پاکستان کے لیے بہت سے اعزازات جیتے، ڻیم  قومی ڈس ایبل کرکٹایک مثال ہے۔ 
سیریز میں کامیابی حاصل ورلڈ ت برقرار رکھتے ہوئےاماضی کی روایڻیم امید ہے 
 ۔ کرے گی

    
۔ پاکستان کے سفیر ہیںقومی ڈس ایبل کرکٹ ڻیم کے کھالڑی وسیم خان کا کہنا ہے کہ 

پی سی بی قومی ڈس ایبل کرکٹ یقین دالتا ہوں کہ میری نیک تمنائیں ڻیم  کے ساتھ ہیں۔ 
 کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔

 
 

 : سرفراز احمد
 

ماضی میں پاکستان ڈس ایبل کرکٹ ڻیم کی پر سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ اس موقع 
امید ہے ہے۔کرتی اور جذبے کی عکاسی وابستگی، لگن  کی کھیل سے ان فتوحات 
جشن  ہمیں ایک بار پھر  کھتے ہوئے برقرار رکو تسلسل  کےاپنی کارکردگی  کھالڑی

سرفراز احمد نے قومی ڈس ایبل کرکٹ ڻیم کے کھالڑیوں کو ۔منانے کا موقع دیں گے
کا گی کارکرد ایونٹ کو انجوائے کرتے ہوئے ایسی سڻرشائر میں روومشوره دیا کہ وه 

 ۔سر فخر سے بلند ہوقوم کا  جس پر مظاہره کریں
 

 :رکنی سکواڈ 16



 
سید نہار عالم شاه، کپتان ( پشاور)، ملک جہانزیب ڻوانہ، نائب کپتان (ملتان)، عبدهللا 

حمزه حمید (حیدرآباد)، حماد شوکت (اسالم آباد)، اعجاز، (الہور)، فرحان سعید (کراچی)، 
دمحم مطلوب (ملتان)، ماجد حسین (ملتان)، کاشف نواز (راولپنڈی)، حسنین عالم (الہور)، 

سیف هللا، وکٹ دمحم زبیر سلیم (ملتان)، ملتان)، دمحم شہباز (الہور)، دمحم حارث (
 ۔ واقف شاه (اسالم آباد)واجد عالم (پشاور) اور  کیپر(کوئڻہ)، 

 
 : منیجمنٹ م ڻی
 

جاوید اشرف (اسسڻنٹ منیجر)، راشد دمحم جاوید (کوچ)، دمحم امیر الدین انصاری ( منیجر)، 
 ۔(میڈیا منیجر)، شیخ آصف گلزار (فزیو)علی قریشی (ڻرینر)، دمحم نظام 

 
 شیڈول:کا فزیکل ڈس ایبلیڻی ڻی ڻونڻی ورلڈ کرکٹ سیریز 

 
 بمقابلہ افغانستان بنگلہ دیش: انگلینڈ بمقابلہ پاکستان، اگست 5
 بمقابلہ پاکستان افغانستان، بھارت انگلینڈ بمقابلہ  : اگست6
 بمقابلہ بنگلہ دیشبھارت بمقابلہ انگلینڈ،  افغانستان : اگست 7
 بنگلہ دیشپاکستان بمقابلہ بھارت بمقابلہ افغانستان، : اگست8
 ، انگلینڈ بمقابلہ بنگلہ دیشبھارتبمقابلہ  پاکستان : اگست 9

 چوتھی اور پانچویں پوزیشن کے  لیے پلے آف میچ  :اگست 12
 سیمی فائنل اور فائنل میچز  :اگست 13
  ورلڈ الیون انگلینڈ بمقابلہ ریسٹ آف  :اگست 15
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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 
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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. 

 
 

 

 


