پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان آئندہ سال سیریز کا شیڈول جاری
کردیا گیا
دوسے کے دوساى  3ٹیغٹ اوس  3ٹی ٹوًٹی هیچض کھیلے جبئیں گے
•
یہ وسلڈ ٹیغٹ چیوپئي شپ هیں پبکغتبى اوس اًگلیٌڈ کے دسهیبى پہال
•
هقبثلہ ہوگب ،راکشخبى
الہور32،اگست 3122ء:
پبکغتبى کشکٹ ثوسڈ کی جبًت عے آئٌذٍ عبل پبکغتبى اوس اًگلیٌڈ کے دسهیبى عیشیض کب
شیڈول ثذھ کے سوص جبسی کیبگیب ۔ قوهی کشکٹ ٹین  33جوالئی عے  2عتوجش  2323تک
جبسی سہٌے والے  5ہفتوں پش هشتول دوسے کے دوساى  3ٹیغٹ اوس  3ٹی ٹوًٹی هیچض
کھیلے گی۔
دوسے هیں شبهل ٹیغٹ عیشیض وسلڈ ٹیغٹ چیوپئي شپ کب حصہ ہوگی۔قجل اصیں قوهی
ٹیغٹ کشکٹ ٹین کی عشی لٌکب ،آعٹشیلیب اوس ثٌگلہ دیش کے خالف عیشیض ثھی وسلڈ ٹیغٹ
چیوپئي شپ کب حصہ ہیں۔
عیشیض هیں شبهل  3ٹی ٹوًٹی هیچض قوهی کشکٹ ٹین کے لیے اکتوثش هیں آعٹشیلیب هیں
شیڈول آئی عی عی ٹی ٹوًٹی وسلڈکپ کی تیبسیوں هیں هعبوى ثبثت ہوں گے۔
پبکغتبى اًگلیٌڈ کےخالف عیشیض کب آغبص السڈص کے تبسیخی گشاؤًڈ هیں ٹیغٹ هیچ عے
کشے گب۔ السڈص هیں پبکغتبى کو گزشتہ  2هقبثلوں هیں هیضثبى ٹین پش عجقت حبصل ہے۔اط
هیذاى هیں قوهی ٹیغٹ کشکٹ ٹین اًگلیٌڈ کو عبل  2306هیں  75سًض اوس عبل  2308هیں
 9وکٹوں عے شکغت دے چکی ہے۔
عیشیض کب دوعشا هیچ هبًچغٹش کے اولڈ ٹشیفوسڈ کشکٹ گشاؤًڈ هیں کھیال جبئے گب جہبں
پبکغتبى کو عبل  2336اوس  2306هیں هیضثبى ٹین عے شکغت کب عبهٌب کشًب پڑا
ہے۔پبکغتبى اوس اًگلیٌڈ کی ٹیووں کے دسهیبى آخشی ٹیغٹ هیچ ًوٹٌگھن کے ٹشیٌٹ ثشج
کشکٹ گشاؤًڈ هیں کھیال جبئے گب جہبں قوهی ٹیغٹ کشکٹ ٹین عبل  2303عے اة تک

 4دوسوں کے ثبوجود فتح عویٹٌے هیں ًبکبم سہی ہے۔
عبل  2306عے اة تک قوهی کشکٹ ٹین ًے ہش عبل اًگلیٌڈ کب دوسٍ کیب جظ هیں عبل
 2307هیں پبکغتبى کی آئی عی عی چیوپئٌض ٹشافی هیں فتح اوسعبل  2308هیں اًگلیٌڈ
کے خالف  0-0عے ٹیغٹ عیشیض ثشاثش کشًب ًوبیبں ہے۔
آئٌذٍ دوسٍ اًگلیٌڈ قوهی کشکٹ ٹین کب ایک دہبئی هیں چوتھب اوس اط صذی هیں چھٹب
ٹوسہوگب۔
اًگلیٌڈ کشکٹ ٹین کو عبل  2322هیں پبکغتبى کب جواثی دوسٍ کشًب ہے۔پبکغتبى کو عیشیض
هیں شبهل  3ایک سوصٍ هیچضکی هیضثبًی اکتوثش اوسوسلڈ ٹیغٹ چیوپئي شپ هیں شبهل 3
ٹیغٹ هیچوں کی هیضثبًی دعوجش هیں کشًی ہے۔
ذاکر خان ،ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ پی سی بی:
اط هوقع پش پبکغتبى کشکٹ ثوسڈ کے ڈائشیکٹش اًٹشًیشٌل کشکٹ راکش خبى کب کہٌب ہےکہ
دوسٍ اًگلیٌڈ وسلڈ ٹیغٹ چیوپئي شپ هیں قوهی کشکٹ ٹین کی اًگلیٌڈ کے خالف پہلی
عیشیض ہوگی۔
ڈائشیکٹش اًٹشًیشٌل کشکٹ پی عی ثی ًے کہب کہ دوسٍ اًگلیٌڈ هہوبى ٹین کے کھالڑیوں کی
قبثلیت اوس هہبست کب کڑا اهتحبى ہوتب ہے۔اهیذ ہے عیشیضعے قوهی کھالڑیوں کو ٹیغٹ
فبسهیٹ هیں ثہتشی اوس آعٹشیلیب هیں شیڈول آئی عی عی ٹی ٹوًٹی وسلڈ کپ کی تیبسی
هیں هذد هلے گی۔
راکش خبى ًے کہب کہ گزشتہ  4عبلوں هیں تیغشی دو طشفہ عیشیض کب اًعقبد پبکغتبى
کشکٹ ثوسڈ اوس اًگلیٌڈ ایٌڈ ویلض کشکٹ ثوسڈ کے دسهیبى دوعتبًہ تعلقبت کی عکبعی
کشتب ہے۔عالوٍ اصیں پبکغتبى آعٹشیلیب کے خالف  2ٹیغٹ هیچوں پش هشتول عیشیض کی
هیضثبًی ثھی اًگلیٌڈ هیں کشچکب ہے۔
شیڈول:
پہال ٹیغٹ 33 :جوالئی تب  3اگغت  ، 2323ثوقبم السڈص ،لٌذى
دوعشا ٹیغٹ 7 :تب  00اگغت  ، 2323ثوقبم اولڈ ٹشیفوسڈ ،هبًچغٹش
تیغشا ٹیغٹ 23 :تب  24اگغت  ، 2323ثوقبم ٹشیٌٹ ثشجً ،بٹٌگھن
پہال ٹی ٹوًٹی 29 :اگغت  ،2323ثوقبم ہیڈًگلے ،لیڈص

 کبسڈف، ثوقبم صوفیب گبسڈًض،2323  اگغت30:دوعشا ٹی ٹوًٹی
 عبؤتھ ہوپٹي،ثوقبم ایئجض ثبؤل،2323  عتوجش2 : تیغشا ٹی ٹوًٹی
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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.

