
 

کا  میکرکٹ ٹ یقوم ےیکے ل زیریروزہ س کیلنکا کے خالف ا یسر

 اعالن
 

 یافتخار احمد، محمد رضوان، محمد نواز اور عثمان خان شنوار ،یعابدعل •

 یواپس یک

 گے ںیجائ لےیاکتوبر کو کھ 7ستمبر اور  72، 72 چزیروزہ م کیا •
 

 ء: 1122ستمبر  12 الہور،

 

 کیلنکا کے خالف ا یمصباح الحق نے سر کٹریسل فیکوچ اور چ ڈیکے ہ میکرکٹ ٹ یقوم

پر مشتمل  چزیروزہ م کیا 3ہے۔  ایاسکواڈ کا اعالن کرد یرکن 61 ےیکے ل زیریروزہ س

 ۔یرہے گ یجار ںیم یاکتوبر تک کراچ 7ستمبر سے  72 زیریس

 

افتخار احمد، محمد نواز، محمد  ،یہے۔ عابد عل یہوئ یواپس یک وںیکھالڑ 5 ںیم میٹ یقوم

 ۔ہے ایگ ایشامل کرل ںیم میروزہ کرکٹ ٹ کیا یکو قوم یرضوان اور عثمان خان شنوار

 

فاسٹ باؤلر کو ٹیم سے باہر کردیا گیا ہے۔  یباؤلر حسن عل فاسٹمبتال  ںیکمر کے درد م

 نیشنل کرکٹ اکیڈمی الہور میں ری ہیب پروگرام کا آغاز کریں گے۔ 

 

 ایکے دوران ک زیریروزہ س کیلنکا کے خالف ا یاسکواڈ کا اعالن سر یٹونٹ یٹ یقوم

 ینگران ریز یکوچز ک یڈمیاک یکھالڑ گریشامل د ںیجائے گا۔ اس دوران ممکنہ اسکواڈ م

 گے۔ ںیرکھ یجار ننگیٹر ںیالہور م یڈمیکرکٹ اک شنلین

 

 :میکرکٹ ٹ یکوچ قوم ڈیاور ہ کٹریسل فیالحق، چ مصباح

 

کے  یٹیکم کشنیمصباح الحق کا کہنا ہے کہ سل میکرکٹ ٹ یکوچ قوم ڈیاور ہ کٹریسل فیچ

 ےیکے  ل زیریروزہ س کیلنکا کے خالف ا یمشاورت کے بعد سر لیسے طو نیتمام اراک

 ہے۔ ایگ ایاسکواڈ کا انتخاب ک نیبہتر

 

 ٹیاوورز پر مشتمل فارم 55کو  میکرکٹ ٹ یقوم ںیم زنیالحق نے کہا کہ رواں س مصباح



کرکٹ سے  یاس طرز ک یکوشش ہے کھالڑ ں،یہ لنےیکھ یہ چزیروزہ م کیا 3 ہی ںیم

کے دوران مجھےاس بات کا  ئریری۔ انہوں نے کہا کہ اپنے کرکٹ کںیبھرپور فائدہ اٹھاسک

کے آغاز  زنی۔ مگر سفیحر یہوتا ہے اور نہ کوئ انآس چیم یادراک ہوچکا ہے کہ کوئ

 ہے۔ یبہت اہم ہوت تیج ںیم

 

 نیبہتر ںیم زیریمصباح الحق کا کہنا ہے کہ س کٹریسل فیکوچ اور چ ڈیکے ہ میٹ یقوم

 یکا مظاہرہ کر کے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا تجربے کے ساتھ ساتھ قوم یکارکردگ

 باعث بنے گا۔ یاضافے کا بھ ںیکے اعتماد م وںیکھالڑ

 

 یکا انتخاب ان ک وںیکرنے والے پانچوں کھالڑ کیکم ب ںیم میالحق نے کہا کہ ٹ مصباح

 یافتخار احمد آف اسپن باؤلنگ بھ نیٹسمیہاتھ کے ب ںیہے۔ دائ ایگ ایپر ک ادیبن یک توںیصالح

لنکا کرکٹ  یسر یرکھنے وال تیاکثر یہاتھ کے  بلے بازوں ک ںیجو کہ بائ ںیکرسکتے ہ

 ۔ںیسکتے ہکارگر ثابت ہو ےیسرفراز احمد کے ل انکے خالف کپت میٹ

 

 ںیکرکٹ م سٹکیکا کہنا ہے کہ محمد نواز ڈوم میکرکٹ ٹ یقوم کٹریسل فیکوچ اور چ ڈیہ

کا مظاہرہ کرنے والے عابد  یکارکردگ ی  جبکہ اعل ںیکا مظاہرہ کررہے ہ یکارکردگ نیبہتر

 ےیکے ل 7562ورلڈکپ  یس یس یسے آئ یبدقسمت یمحمد رضوان اور عثمان شنوار ،یعل

 بناسکے تھے۔ ںیجگہ نہ ںیم میکرکٹ ٹ یقوم

 

 یمثبت کارکردگ ےیکے ل وںیکھالڑ زیریلنکا کے خالف س یالحق نے کہا کہ سر مصباح

 ہے۔ یکا مستقل رکن بننے کا سبب بن سکت میکرکٹ ٹ یدکھا کر قوم

 

 :میٹکرکٹ روزہ  کیا یقوم یرکن 21
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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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