
 

 کا اعالن میٹٹی ٹونٹی  یقوم ےیکے ل سیریلنکا کے خالف س یسر
 

 تجذیلیبں 8کزاچی هیں هوجود قوهی ایک روسٍ اسکواڈ هیں  •

، عوز اکول اور فہین اشزف کی ٹی  ٹوًٹی اسکواڈ هیں احوذ شہشاد  •

 شوولیت

 گے ںیجبئ لےیاکتوثز کو کھ 9اور  7، 5 چشیه ٹی ٹوًٹی •
 

 ء: 2102 اکتوبر 2، الہور

 

ٹی لٌکب کے خالف  یهصجبح الحق ًے سز کٹزیسل فیکوچ اور چ ڈیکے ہ نیکزکٹ ٹ یقوه

پز هشتول  ٹی ٹوًٹی هیچش 8ہے۔  بیاسکواڈ کب اعالى کزد یرکٌ 61 ےیکے ل شیزیس ٹوًٹی

 ۔یرہے گ یجبر ںیه الہور قذافی اسٹیڈین  اکتوثز تک 9سے  5 شیزیس

 

ں کی گئی  تجذیلیب 8ںیهٹی ٹوًٹی سیزیش کے لیےکزاچی هیں هوجود قوهی ایک روسٍ ٹین 

اشزف  نیاحوذ شہشاد  ،عوز اکول اور فہ عبثذ علی اور دمحم رضواى کی جگہاهبم الحق، ۔ ہیں

 ۔ہے بیگ بیشبهل کزل ںیه اسکواڈکزکٹ  ٹی ٹوًٹی یقوهکو

 

قوهی ٹی  ثبر یآخز هیںخالف سیزیش احوذ شہشاد ًے گذشتہ سبل جوى هیں اسکبٹ لیٌڈ کے 

 7061ستوجز  77هڈل آرڈر ثیٹسویي عوز اکول ًےی تھی۔ ٹوًٹی کزکٹ ٹین کی ًوبئٌذگی ک

آلزاؤًڈر فہین ٹی ٹوًٹی هیچ هیں پبکستبى کی ًوبئٌذگی کی تھی۔ویسٹ اًڈیش کے خالف  کو

 رواں سبل هئی هیں اًگلیٌڈ کے خالف ٹی ٹوًٹی هیچ هیں قوهی ٹین کب حصہ تھے۔ اشزف

 

سزی لٌکب کے خالف دوسزے ایک روسٍ هیچ هیں ثبئیں ہبتھ کی اًجزی کب شکبرہوًے والے 

 ۔ی سیزیش هیں شبهل ًہیں کیب گیباهبم الحق کو ٹی ٹوًٹ

 

 :میٹکرکٹ روزہ  کیا یقوم یرکن 06

 

ٌٹزل )س احوذ شہشاداحوذ )کپتبى( )سٌذھ(، ثبثزاعظن )ًبئت کپتبى( )سٌٹزل پٌجبة(،  سزفزاس

دمحم )ثلوچستبى(،  لی(، حبرث سہجزپختوًخوای)ًبردرى(، فخز سهبى )خ ی(، آصف علپٌجبة

سٌٹزل ) عوز اکول )ًبردرى(،  نی(، عوبد وسجزپختوًخوای(، افتخبر احوذ )خحسٌیي )سٌذھ



(، شبداة خبى سٌٹزل پٌجبة) فہین اشزفعبهز )ًبردرى(، دمحم ًواس) ًبردرى(،  (، دمحمپٌجبة

 )سذرى پٌجبة(۔ بضی( اور وہبة رجزپختوًخوای)خ ی)ًبردرى(، عثوبى خبى شٌوار
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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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