
 

 کے آغاز کے منتظر 0202 لیا سیا یپ لیا یب چیکے کپتان ا موںیتمام ٹ
 

 سے متعلق  لیا سیا یپ لیا یب چیہاوسز سے درخواست ہے کہ ا ایڈیتمام م

 ںیکا مکمل ٹائٹل درج کر ونٹیا ںیخبر م یبھ یکس
 

 ء:0202 ،یفرور91 الہور،

 

 لہیکا م 0202 گیپاکستان سپر ل لیا یب چیروز اور چار مقامات، ا سیبت چز،یم سیچونت

 ہے۔  ایرہ گ یدن باق کیمحض ا ںیسجنے م

 

 مپئنیچ یکا آغاز جمعرات کو ہوگا۔ دفاع شنیڈیا ںیکے پانچو گیپاکستان سپرل لیا یب چیا

ی جمعرات ک چیم یکا افتتاح ونٹیا انیکے درم ٹڈیونائیاور اسالم آباد  ٹرزیا یڈیکوئٹہ گل

 شروع ہوگا۔ ںیم یکراچ میڈیاسٹ شنلیبجے ن 9رات

 

 چیکا دوسرا م ونٹیا انیکے درم یکنگز اور پشاور زلم یکراچ زبانیکو م یفرور سیاک

 چیم سرایکا ت ونٹیا نیجبکہ الہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے ماب یکراچ میڈیاسٹ شنلین

 جائے گا۔ الیکھ ںیالہور م میڈیاسٹ یقذاف

 

کو اپنا ہدف بنا  یرسائ ںیمارچ کو فائنل م 00 وں نےکے کپتان موںیتمام ٹ کیشر ںیم ونٹیا

حقدار  یک یٹراف یڈالرز کے عالوہ چمچمات یکیالکھ امر 5 میفاتح ٹ یک ونٹی۔ ارکھا ہے

 ۔یٹھہرے گ

 

کا تناسب  یابیکام یہے، جس ک ٹرزیا یڈیکوئٹہ گل میٹ ابیسب سے کام یک گیل تاحال

کا  یابیکام یکا دوسرا نمبر ہے جس ک یپشاور زلم ںیہے۔ اس فہرست م صدیف 09.92

 بیبالترت ںیکنگز اس فہرست م یاور کراچ ٹڈیونائیہے۔ اسالم آباد  صدیف 56.09تناسب 

 ۔ںیاور چوتھے نمبر پر ہ سرےیت

 

 ںیجو تاحال پلے آف مرحلے م ںیہ ںیمیٹ 0وہ  یک گیقلندرز اور ملتان سلطانز،  ل الہور

کے  یماض ںیم شنیڈیا ںیکے پانچو گیل ںیمیتاہم دونوں ٹ ںیکرسک ںیحاصل نہ یرسائ

 ۔ںیہ دیپرام ےیبدلنے کے ل خیاعداد و شمار کو پس پشت ڈالتے ہوئے تار

 



 لہیکرکٹ کا سب سے بڑا م ںیکے بعد پاکستان م 0226کپ  ایشیا و،یفائ سیا یپ لیا یب چیا

مختلف  4ٹورنامنٹ ہے جو ملک کے  سٹکیڈوم کیا 0202 لیا سیا یپ لیا یب چیہے۔ ا

ملتان  3اور  یراولپنڈ 6الہور،  94 ،یکراچ چزیم 9کے  ونٹیجائے گا۔ ا الیکھ ںیشہروں م

 گے۔ ںیجائ لےیکھ ںیم

 

 یتوقع ک یکا رخ کرنے ک مزیڈیاسٹ ںیتعداد م یبڑ کیا کیکرکٹ  نیکے دوران شائق ونٹیا

نئے کپتان  ےیکے ل شنیڈیا ںیکے  پانچو گینے ل موںیٹ نیت کیشر ںیم ونٹیہے۔  ا یجارہ

 یاختر الہور قلندرز اور شاداب خان پہل لی۔ شان مسعود ملتان سلطانز، سہںیہ ےیمقرر کردئ

اپنے ے ن موںیٹ نوںیت گرید کیشر ںیم ونٹیگے۔ ا ںیکر ادتیق یک ٹڈیونائی دمرتبہ اسالم آبا

 رنیڈ ٹرز،یا یڈیکوئٹہ گل مپئنیچ یکپتانوں کو برقرار رکھا ہے۔ سرفراز احمد دفاعاپنے 

 گے۔ ںیکر ادتیق یکنگز ک یکراچ میاور عماد وس یپشاور زلم یمیس

 

 :ٹڈیونائیخان، کپتان اسالم آباد  شاداب

 

 یاریبھرپور ت ےیکے ل شنیڈیا ںینے پانچو  ٹڈیونائیخان کا کہنا ہے کہ اسالم آباد  شاداب

تھا جہاں  ایگ ایلگا ںیاسالم آباد م مپیک یکا ابتدائ ٹڈیونائیہے۔ انہوں  نے کہا کہ  یکررکھ

 ںیم یمکمل اسکواڈ کراچ تیسم وںیکھالڑ یرملکیاب غ ،ینے شرکت ک  وںیکھالڑ یمقام

 مصروف ہے۔ ںیکرنے م ننگیٹر

 

 یقوم نیہے اور بہتر یکا اسکواڈ متواز ٹڈیونائیخان  نے کہا کہ اسالم آباد  شاداب

 ۔ںیدونوں مضبوط ہ پارٹمنٹیڈ ٹنگیکا باؤلنگ اور ب میکے باعث ٹ یموجودگ یک وںیکھالڑ

 

کرنے پر بہت  ادتیق یک ٹڈیونائیاسالم آباد  مپئنیچ یمرتبہ ک 0نے کہا کہ وہ   انہوں

 سیا یپ لیا یب چیمرتبہ ا یکے دوران پہل شنیڈیہے کہ وہ اس ا یخوش ںیانہ ں،یپرجوش ہ

 گے۔ ںیلیکھ یبھ ںیم یاپنے ہوم گراؤنڈ راولپنڈ چیکا م لیا

 

 کنگز: یکپتان کراچ م،یوس عماد

 

 چزیکے تمام م لیا سیا یپ لیا یب چیہے کہ ا نیقیکو  میکنگز کے کپتان عماد وس یکراچ

انعقاد  ںیکے  پاکستان م لیا سیا یپ لیا یب چی"ہاؤس فل" ہوگا۔ انہوں  نے کہا کہ وہ ا ںیم

 ۔ںیپر بہت خوش ہ

 

سے شروع ہونے والے  یفرور 02کنگز  یہے کہ کراچ یظاہرک دینے ام  میوس عماد

 یکنگز ک ی۔ انہوں  نے کہا کہ کراچیکا مظاہرہ کرے گ یشاندار کارکردگ ںیم شنیڈیا

 یبات ہے اور وہ اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے متواز یاعزاز ک ےیکرنا ان کے ل ادتیق

 گے۔ ںیاتر ںیم دانیغرض سے م یک تیاسکواڈ لے کر محض ج

 



 اختر، کپتان الہور قلندرز: لیسہ

 

 یپہل ںیم ویفائ لیا سیا یپ لیا یب چیاختر کا کہنا ہے کہ وہ ا لیقلندرز کے کپتان سہ الہور

 ۔ ںیہ اریت ےیکرنے  کے ل ادتیق یمرتبہ الہور قلندرز ک

 

 نیحس کیکا ا وںیکھالڑ ئریاور جون نئریس ںینے کہا کہ الہور قلندرز کے اسکواڈ م  انہوں

کرتے رہے  یاریت یک ونٹیپرفارمنس سنٹر پر ا یہائ یبھ ںیم زنیامتزاج ہے اور وہ آف س

 ۔ ںیہ

 

 چزیم ںیالہور م میڈیاسٹ یقذاف یشامل تمام کھالڑ ںیکہا کہ اسکواڈ م دیاختر  نے مز لیسہ

مگر  ںیبلے باز موجود ہ نیبہتر ںی۔ انہوں  نے کہا کہ اسکواڈ مںیہ تابیب ےیکے ل لنےیکھ

 گے۔ ںیانحصار کر ادہیباؤلنگ الئن اپ پر ز یکے دوران اپن ونٹیوہ ا

 

 مسعود، کپتان ملتان سلطانز: شان

 

 یارینے بھرپور ت  میسے قبل ٹ ونٹیسلطانز کے کپتان شان مسعود  نے کہا کہ ا ملتان

 یس میکے عالوہ ا چزیم کٹسیپر ںیالہور م میڈیاسٹ یہے۔ انہوں  نے کہا کہ قذاف یکررکھ

 کا ردھم بحال ہوگا۔ وںیسے کھالڑ چیکے  خالف وارم اپ م یس

 

"۔ شان مسعود  نے ںیہ اری"ت ےیکے ل چیکو اپنے پہلے م یفرور 09نے کہا کہ وہ   انہوں

 یاس ں،یباؤلرز موجود ہ ی  بلے باز اور اعل نیبہتر ںیکہا کہ ملتان سلطانز کے اسکواڈ م

 مضبوط ہوجاتا ہے۔ دیسے اسکواڈ مز تیشمول یطرح تجربہ کار اسپنرز ک

 

انعقاد خوش آئند  ںیکا پاکستان م شنیڈیکے مکمل ا لیا سیا یپ لیا یب چینے کہا کہ ا انہوں

کے منتظر  لنےیکھ چزیم ںیم یاور الہور کے عالوہ ملتان اور راولپنڈ یہے اور وہ کراچ

موزوں  ےیکے ل ٹیمحدود فارم شنزیکنڈ یکہا کہ پاکستان دی۔ کپتان ملتان سلطانز  نے مزںیہ

ہے جس کے باعث  یہوت ابیمکمل اسپورٹ دست ےیاور باؤلنگ کے ل ٹنگیب ہاںی ں،یہ

 گے۔ ںیکو مل کھنےیمقابلے د زیخ  یمداحوں کو سنسن

 

 :یکپتان پشاور زلم ،یمیس رنیڈ

 

ہے۔  یکا تسلسل رکھت یکارکردگ نیبہتر ںیم گیل ینے کہا کہ پشاور زلم  یمیس رنیڈ

کا  یشاندار کارکردگ ںیم ونٹیا یتمام کھالڑ یسے قبل بھ 0202 شنیڈیانہوں  نے کہا کہ ا

 ۔ ںیہ اریت ےیمظاہرہ کرنے کے ل

 

  یمیس رنیکا باعث ہوتا ہے۔ ڈ یخوش شہیکرنا ہم ادتیق یک ینے کہا کہ پشاور زلم  انہوں

 نیبہتر ںیکے اسکواڈ م یپشاور زلم یکے ابتداء سے ہ لیا سیا یپ لیا یب چینے کہا کہ ا



برقرار رکھا جاتا ہے۔ انہوں  نے کہا کہ وہاب  ںیم شنیڈیہر ا ںیجنہ ںیشامل ہ یکھالڑ

 تیشمول یملک ک بیشع ںیم شنیڈیکے عالوہ اس ا یاور حسن عل لکامران اکم اض،یر

 ۔  یاضافہ ثابت ہوگ نیبہتر کیا ںیاسکواڈ م

 

 :ٹرزیا یڈیاحمد، کپتان کوئٹہ گل سرفراز

 

 چیم ںیکے کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ اسکواڈ م ٹرزیا یڈیکوئٹہ گل مپئنیچ یدفاع

رواں سال ٹائٹل کا  ٹرزیا یڈیہے کہ کوئٹہ گل نیقی ںیانہ ں،یشامل ہ نیٹسمیاور ب وننگ باؤلر

 ۔ یرہے گ ابیکام ںیدفاع کرنے م

 

 یک ٹرزیا یڈیکے دوران کوئٹہ گل شنیڈیعوام کے سامنے مکمل ا ینے کہا کہ اپن  انہوں

کے  لیا سیا یپ لیا یب چیاعزاز ہے۔ انہوں  نے کہا کہ ا کیا ےیکرنا ان کے ل ینمائندگ

 کرکٹ کا شوق بڑھے گا۔ ںیسے نوجوانوں م چزیم ںیپاکستان م
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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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