
 

 یاسر شاہ پشاور زلمی کے اسکواڈ میں شاملمحمد محسن کی جگہ 
 

 ایونٹ کے ہیش ٹیگز  #HBL #HBLPSLV #Tayyarhain  ہیں 

  تمام میڈیا ہاوسز سے درخواست ہے کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل سے متعلق

 کسی بھی خبر میں ایونٹ کا مکمل ٹائٹل درج کریں
 

 ء:9292 یفرور92الہور،

 

یاسرشاہ کو کا حصہ بن گئے ہیں۔  0202ایچ بی ایل پی ایس ایل تجربہ کار اسپنر یاسر شاہ 

 ا گیا ہے۔اور زلمی کے اسکواڈ میں شامل کیکی جگہ پشمحمد محسن نوجوان اسپنر 

 

ان فٹ ہونے کے باعث محمد محسن ایک ہفتےکے لیے ایچ بی ایل پی ایس ایل سے باہر 

 ہوگئے ہیں۔ 

 

اسپنر محمد محسن الہور  قلندرز کے خالف  میچ میں زخمی ہوگئے تھے۔ میچ سالہ لیگ 02

کے بائیں ہاتھ کی دو انگلیوں کے درمیان چوٹ لگ گئی  لیگ اسپنر میں فیلڈنگ کے دوران

 تھی۔

 

نے  یٹیکم کلیکنیٹ یک ونٹیا یمنظور یکے نام ک یاسر شاہسے  تیثیح یک یکھالڑ متبادل

اقبال،  نہیخان،مر دیخان، باز میوس سریآف کٹویگزیا فیکے چ یب یس یپ ںیم یٹیکم ۔ید

 ۔ںیشامل ہ میسل لیکھوسہ اور ڈاکٹر سہ ریسم

 

کو پشاور زلمی نے سلور میچز کھیلنے والے محمد محسن  0لیگ کے پانچویں ایڈیشن کے 

 کٹیگری میں منتخب کیا تھا۔ 

 

وہ  تک الہور قلندرز کی نمائندگی کرچکے ہیں۔  0292-91ایڈیشن یاسر شاہ  دوسری جانب 

 وکٹیں حاصل کرچکے ہیں۔  02ایچ بی ایل پی ایس ایل میچوں میں  02اب تک 
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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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