
 

میں قومی ٹیم 9102ایشیاکپ  ٹیمز ایمرجنگ اے سی سی سعود شکیل

 گےکی قیادت کریں 

 

 ء:9102یکم نومبرر، الہو

 

کے لیے قومی ٹیم کا اعالن  9102پی سی بی نے اے سی سی ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ 

وکٹ کیپر بیٹسمین ٹیم کی قیادت ٹاپ آرڈر بیٹسمین سعود شکیل اور نائب کپتانی کردیا۔

بنگلہ دیش میں کھیال نومبر تک  92سے  09ایونٹ سپرد کی گئی ہے۔روحیل نذیر کے 

 جائے گا۔

 

کی  وںکرکٹ ٹیماور جونیئر  قومی سینئرا انتخاب کرکنی قومی اسکواڈ 01ایونٹ کے لیے 

قوانین کے  مطابق اسکواڈ  کے ممبران نے باہمی اتفاق رائے سے کیا ہے۔ سلیکشن کمیٹیز

سال یا اس سے زائد  92سال سے کم ہوگی جبکہ  92کھالڑیوں  کی عمر   00میں شامل 

  ۔اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہےکھالڑیوں کو  4حامل عمر کے

 

کھالڑیوں کی قائداعظم ٹرافی، قومی ٹی انتخاب  اسکواڈ کاایمرجنگ قومی ایونٹ کے لیے 

میں کارکردگی کا کرکٹ ٹورنامنٹس  02ہ اور ایک روزہ انڈرقومی تین روزٹونٹی کپ، 

 جائزہ لینے کے بعد کیا گیا ہے۔

 

گروپ اے میں پاکستان کے گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 9 ٹیموں کو 8شریک ایونٹ میں 

ہانگ کانگ بھارت، بنگلہ دیش، اور سری لنکا جبکہ گروپ بی میں  اومانعالوہ افغانستان، 

نومبر کو افغانستان کے  04میچ  پہالایونٹ میں پاکستان اپنا  ٹیمیں شامل ہیں۔کی اور نیپال 

 کاکس بازار میں کھیلے گی۔اپنے تینوں گروپ میچز  قومی ایمرجنگ ٹیمخالف کھیلے گا۔

 

کے سیمی فائنلز ایونٹ ناک آؤٹ مرحلے  کے تینوں میچز میرپور میں کھیلے جائیں گے۔

 نومبر کو کھیال جائے گا۔ 92نومبر جبکہ فائنل  90اور  91
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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. 

 

 


