
 

 سرفراز احمد کی قیادت میں ایک بہتریه قوتسندھ، 
  

  ،اور ضعذ علی پر هشتول  خرم هٌظور، فواد عبلناضذ شفیق، عبثذ علی

 ثیٹٌگ الئي اپ

  ،هیر حوسٍ اور تبثش خبى پر هشتول ثبؤلٌگ الئي اپدمحم حطٌیي، ضہیل خبى 
 

 ء: 3122ستمبر  23 ،کراچی

 

ضٌذھ کرکٹ ٹین کی قیبدت کریں هیں  0207-02ڈوهیطٹک ضیسى قوهی کرکٹر ضرفراز احوذ 

ضتوجر  02هیچ  ضٌذھ اور ثلوچطتبى کے درهیبىپہلے راؤًڈ هیں قبئذاعظن ٹرافی کے گے۔ 

 ۔کھیال جبئے گبکو یو ثی ایل اضپورٹص کوپلیکص هیں 

 

ضٌذھ کرکٹ ٹین کی هضجوط ثیٹٌگ الئي اپ هیں ڈوهیطٹک کرکٹ کب وضیع تجرثہ رکھٌے 

تجرثہ کبر کے  ًبم ثھی شبهل ہیں۔ والے کرکٹرز فواد عبلن، عبثذ علی اور خرم هٌظور 

 ایک روزٍ آضٹریلیب کے خالفقوهی ٹیطٹ کرکٹر اضذ شفیق ٹین کے ًبئت کپتبى ہوں گے۔ 

 ضعذ علی ثھی ضٌذھ کرکٹ ٹین کب حصہ ہیں۔  لےکرًے واڈیجیو  اپٌب هیں هیچ 

 

ضعذ علی  کرتے ہوئےاضٹیٹ ثٌک کی ًوبئٌذگی هیچ هیں کے  0قبئذاعظن ٹرافی گریڈ 

 ضٌچری اضکور کرچکے ہیں۔ڈوهیطٹک کرکٹ هیں ڈثل 

 

خرم هٌظور اور عبثذ علی پر هشتول اوپٌٌگ جوڑی هوکٌہ طور پرضٌذھ کی جبًت ضے

کی اوضظ  38.28 هیں فرضٹ کالش هیچس 020ضبلہ عبثذ علی  10اًٌگ کب آغبز کرے گی۔

ضٌچریبں  05اة تک عبثذ علی ڈوهیطٹک کرکٹ کیریئر هیں رًس ثٌب چکے ہیں۔  4522ضے 

هیچ هیں ضٌچری اضکور کرًے والے ڈیجیو ایک روزٍ عبثذ علی اپٌے اضکور کرچکے  ہیں۔ 

خالف ایک روزٍ هیچ هیں یہ  کبرًبهہ اًہوں ًے آضٹریلیب کے تیطرے پبکطتبًی ثلے ثبز ہیں۔ 

 اًجبم دیب تھب۔

 

فرضٹ کالش هیچس  040خرم هٌظور کھیلٌے والے  سٹیطٹ هیچ 04پبکطتبى کی جبًت ضے 



 ضٌچریبں ثھی شبهل ہیں۔  01اى کے ڈوهیطٹک کیریئر هیں چکے ہیں۔ رًس ثٌب 02044هیں 

 

پر هشوتل ضٌذھ کی ثیٹٌگ الئي اپ هیں اضذ  ڈل آرڈر ثلے  ثبزوںٹورًبهٌٹ کے ثہتریي ه

  ۔ہیںشبهل  اد عبلن، ضعذ علی اور ضرفراز احوذفوشفیق، 

 

ضٌچریوں  00 کیرئیر هیںڈوهیطٹک کرکٹ اپٌے  اضذ شفیقکھیلٌے والے ٹیطٹ هیچس  47 

 فرضٹ کالش هیچس کھیل چکے  ہیں۔ 016اضذ شفیق رًس ثٌبچکے ہیں۔ 6416کی هذد ضے

 

ضٌچریبں اضکور  12هیں فرضٹ کالش هیچس  033ثبئیں ہبتھ کے  ثلے ثبز فواد عبلن 

 ثٌبچکے  ہیں۔رًس  00220اة تک  وٍکرچکے ہیں۔ 

 

ضرفراز رًس ثٌبچکے ہیں۔  5401فرضٹ کالش هیچس هیں  027ٹین کے کپتبى ضرفراز احوذ 

رهیس عسیس، آؤٹ کیے۔ ضعود شکیل، اضٹوپ  27کیچس اور  250ًے ثطور وکٹ کیپراحوذ

 ٹین کب حصہ ہیں۔ ٹثھی ضٌذھ کرکعور ثي یوضف اور شہسر دمحم 

 

ٹی ٹوًٹی هیچ کھیلٌے والے دمحم حطٌیي ضٌذھ کی  0ایک روزٍ اور  3پبکطتبى کی جبًت ضے 

کلوهیٹر فی گھٌٹہ کی رفتبر ضے گیٌذ کرًے  032جبًت ضے ثبؤلٌگ کب آغبز کریں گے۔ 

بثش خبى اور جرثہ کبر تتٹرهپ کبرڈ ہوں گے۔ ایوًٹ هیں ضرفراز احوذ کب دمحم حطٌیي والے 

 ثھی ٹین حصہ ہیں۔ضہیل خبى 

 

ضبلہ تبثش  12وکٹیں حبصل کررکھی ہیں۔  227فرضٹ کالش هیچس هیں  022ضہیل خبى ًے 

هرتجہ پبًچ  14ہیں جص هیں  وکٹیں حبصل کی 321فرضٹ کالش هیچس هیں  006ًے خبى 

 یب اش ضے زائذ وکٹیں حبصل کرًب شبهل ہیں۔

 

قبئذاعظن ٹرافی هیں ضٌذھ  کرکٹ ٹین آضٹریلیب کے خالف ٹیطٹ ڈیجیو کرًے والے هیر حوسٍ 

کی ٹین اضپي ثبؤلٌگ کے  شعجے هیں یذ احوذ لکبشف ثھٹی اور وکی ًوبئٌذگی کریں گے۔ 

 کوبى ضٌجھبلیں گے۔

 

ضبلہ آلراؤًڈر اًور علی ثھی ضٌذھ کرکٹ ٹین هیں  10ھیلٌے والے کالش هیچس کفرضٹ  022

 شبهل ہیں۔

 

 :سندھ، کپتان سرفراز احمد

 

اى کب ضٌذھ کرکٹ  ٹین کے  کپتبى  ضرفراز احوذ ثہتریي اضکواڈ کے اًتخبة پر هطوئي ہیں۔ 

کی صالحیت هشتول ہے جو ایوًٹ جیتٌے ٹین ًوجواى اور ضیٌئر کھالڑیوں پر کہٌب ہےکہ 



 رکھتی ہے۔

 

دمحم پبش ہوبرے کھالڑی ایک یوًٹ ثي کر هیذاى هیں اتریں گے۔ ضرفراز احوذ ًے کہب کہ 

 ۔فبضٹ ثبؤلر هوجود ہیںایک ثہتریي  حطٌیي کی صورت هیں

 

اضذ شفیق، ضعذ علی، عبثذ علی، خرم هٌظور،  ہوبرے پبش کپتبى ضٌذھ کرکٹ ٹین ًے کہب کہ

پر هشتول  هضجوط ثیٹٌگ الئي اپ عویر ثي یوضف اور  دمحم رسشہ، فواد عبلن  ، ضعود شکیل

 هوجود ہے۔

  

اضپي ثبؤلٌگ کبشف ثھٹی کہ دمحم حطي ثیک اپ وکٹ کیپر ہوں گے۔ ضرفراز احوذ ًے کہب 

کپتبى ًے کہب  ٹین کی جیت هیں اہن کردار ادا کریں گے۔ثطور آلراؤًڈر هیں اور اًور علی 

تبکہ دیگر کریں فبتحبًہ آغبز کہ ہوبرے لیے ہر هیچ اہن ہے ، کوشش ہوگی کہ ایوًٹ کب  

 ۔ہوهیچس کے لیے ٹین کب هورال ثلٌذ 

 

 سیکنڈ الیون: سندھ

 

ٹین هیں کیب گیب ہے۔کپتبى اور هیٌٹور هقرر  کب ضٌذھ کی ضیکٌڈ الیوىکو  فبضٹ ثبؤلر دمحم ضویع

 کی شوولیت فٹٌص ضے هشروط رکھی گئی ہے۔رهیس راجہ جوًیئر اور رهبى رئیص 

 

دمحم پبکطتبى کی ًوبئٌذگی کرًے والے ٹی ٹوًٹی هیچس هیں  01ایک روزٍ اور  65ٹیطٹ،  14

فرضٹ  057اة تک دمحم ضویع ضویع ڈوهیطٹک کرکٹ کب ثھی  وضیع تجرثہ رکھتے  ہیں۔

کی  27.35 فرضٹ کالش کرکٹ هیںضبلہ فبضٹ ثبؤلر  16کالش هیچس کھیل چکے  ہیں۔

 وکٹیں حبصل کرچکے ہیں۔ 402اوضظ ضے 

 

 ثبئیں ہبتھ ضے ثبؤلٌگ کرًے والے دمحم ضویع کی زیرقیبدت ضٌذھ ضیکٌڈ الیوى کرکٹ ٹین هیں 

 عذیل هلک شبهل ہیں۔ الم هذثر اور دائیں ہبتھ ضے ثبؤلٌگ  کرًے والے فبضٹ ثبؤلر غ

 

اپ هیں رهیس راجہ عسیس اور جبہذ علی پر هشتول ثیٹٌگ الئي احطي علی، داًش عوبد عبلن، 

 جوًیئر کب اہن کردار ہوگب۔

 

ضتوجر کو  02کے درهیبى هقبثلہ  ثلوچطتبىاور  ضٌذھضیکٌڈ الیوى کرکٹ ٹورًبهٌٹ هیں 

 هیں ہوگب۔  کراچیًیشٌل ثٌک اضٹیڈین 

 

 
– 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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