
 

 کرکٹ ٹیم کب اعالن 51رکىی قومی اوڈر  51ایشیبء کپ کے لیے

 روحیل ًذیز کپتبى ثزقزار ، حیدر علی کو ًبئت کپتبى هقزر کزدیب گیب 

 ٹین کب هورال ثلٌد ہوا، طے  فتوحبت طزی لٌکب اور جٌوثی افزیقہ کے خالف

 ، طلین جعفزاهید ہے ٹین ایوًٹ هیں کبهیبثی حبصل کزے گی

 

 ء: 9151اگست  7الہور، 

 

رکٌی اطکواڈ کب  91ایشیبء کپ کے لیے  91پبکظتبى کزکٹ ثورڈ ًے اے طی طی اًڈر 

 ۔رہے گبطتوجز تک طزی لٌکب هیں جبری  91طے   1ایوًٹ  ۔ کزدیب ہےاعالى 

 

هیچوں هیں  91هیں طے  91آخزی اپٌے ًے کزکٹ ٹین  91ایوًٹ هیں شزیک قوهی اًڈر 

اور جٌوثی افزیقہ کے   1-3هیں طزی لٌکب کے خالف جض کبهیبثی حبصل کزرکھی ہے۔ 

  شبهل ہے۔ طے کبهیبثی  1-7 طیزیش هیں خالف

 

حیدر علی کو ًبئت کپتبى ججکہ کپتبى ثزقزار کزکٹ ٹین کب  91کو  قوهی اًڈر روحیل ًذیز

 ہے۔ هقزر کزدیب گیب

 

 

طلین جعفز کی طزثزاہی هیں قبئن کزدٍ طزی لٌکب کی کٌڈیشٌش کو هدًظز رکھتے ہوئے 

کزکٹ ٹین هیں  91قوهی اًڈر جٌوثی افزیقہ کب دورٍ کزًے والی ًے جوًیئز طلیکشي کویٹی 

 تجدیلیبں کی ہیں۔ 1

 



ڈیزٍ هزاد جوبلی طے تعلق رکھٌے  ثولز شیزاس خبى اور ثیٹظویي صبئن ایوة کی جگہفبطٹ 

کو شبهل کیب گیب  عجدالواحدثیٹظویي  رکھٌے والےکوئٹہ طے تعلق والے اطپٌز اثو ہزیزٍ اور

   ہے۔

 

 جوویئر سلیکشه کمیٹی:سلیم جعفر، چیئرمیه 

 

طزی لٌکب اص هوقع پز قوهی جوًیئز طلیکشي کویٹی کے طزثزاٍ طلین جعفز کبکہٌب ہے کہ 

 کب جبئشٍ لیٌے کے ثعد ہن ًے ٹین هیں هشید ایک اطپٌز کو شبهل کیب ہے۔کی کٌڈیشٌش 

 

کزکٹ ٹین  91ایشیبء کپ کے لیے قوهی اًڈر  91طلین جعفز ًے کہب کہ اے طی طی اًڈر 

 کزکٹ ورلڈکپ کو هدًظز رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔  91کی تیبری آئی طی طی اًڈر 

 

کے  قہیافز یلٌکب اور جٌوث یطزکب کہٌب ہے کہ جوًیئز طلیکشي کویٹی طلین جعفز چیئزهیي 

کے  کھالڑیوں۔ اضبفہ ہوا ہے ںیکے اعتوبد ه وںیفتوحبت طے کھالڑ ںیه شیزیخالف ط

  ۔ہے دیاه یک یبثیکبه ںیه وًٹیا ںیکے ثبعج ہو یثہتز ںیاور هورال ه ولیفٹٌض ل

 

ش، افغبًظتبى، ثھبرت، کویت، طزی لٌکب، ثٌگلہ دی هوبلک هیں 7ایوًٹ هیں شزیک دیگز 

 هتحدٍ عزة اهبرات اور ًیپبل کی ٹیویں شبهل ہیں۔ 

)کپتبى اور  )اطالم آثبد (  روحیل ًذیزکزکٹ ٹین کے اطکواڈ هیں  91رکٌی قوهی اًڈر  91

)ڈیزٍ  ، اثو ہزیزٍ)الڑکبًہ( عبهز علی  )ًبئت کپتبى(، حیدر علی )راولپٌڈی( (، وکٹ کیپز

دمحم شبهل ہیں ججکہ )الہور(   فہد هٌیز ، )کوئٹہ( اختز شبٍ ، )کوئٹہ( دعجدالواح، هزاد جوبلی(

 دمحم حبرث )پشبور(،  ،)هلتبى(  دمحم ثبطط علی  ،)فبٹب(   آفزیدی دمحم عجبص  ،)پشبور( عبهز

اور قبطن )الہور(  ًظین شبٍ   ،)فبٹب( دمحم وطین جوًیئز ، )فیصل آثبد( دمحم عزفبى خبى

 ۔ حصہ ہیںثھی اطکواڈ کب  )الہور(اکزم

 

شیزاس خبى اور سهبى خبى ریشرو رضب الحظي، صبئن ایوة، طید جہبًشیت طلطبى، 

 کھالڑیوں هیں شبهل ہیں۔
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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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