
 

 ایگ ایاسکواڈ کا اعالن کرد یرکن 92 پاکستان کےےیکے ل نڈیدورہ انگل
 

 ںیاعالن کردہ اسکواڈ م ےیکے ل نڈیدورہ انگل یعل دریح ن،یٹسمیب نوجوان 

 شامل

 ہے، خواہش ہے  ایگ اینظر رکھ کر ک شیکا انتخاب مستقبل کو پ وںیکھالڑ

تجربے سے  عیخان اور مشتاق احمد کے وس ونسی نوجوان کرکٹرز،کہ 

 مصباح الحق  ں،ہو دیمستف
 

 ء:9292جون  29 الہور،

 

 92انڈر  یقوم ۔ہے ایگ ایاسکواڈ کا اعالن کرد یرکن 92پاکستان کے  ےیکے ل نڈیانگل دورہ

 ںیاسکواڈ م یکو قوم یعل دریاور ابھرتے ہوئے نوجوان کرکٹر ح نیٹسمیکے ب میکرکٹ ٹ

پر  چوںیم یٹونٹ یٹ 3اور  سٹیٹ 3 انیکے درم نڈیپاکستان اور انگل ۔ہے ایگ ایشامل کرل

 ۔یجائے گ یلیکھ ںیم نڈیانگل ںیم ستمبر-اگست زیریمشتمل س

 

پر  وںیکھالڑ اںیکرکٹ کے نما یاور محدود، دونوں طرز ک لیطو ےیکے ل نڈیانگل دورہ

وجہ کورونا وائرس سے نمٹنے  یجس ک ۔ہے ایگ ایاسکواڈ کا انتخاب ک عیوس کیمشتمل ا

اور  یروانگانگلینڈ ساتھ  کیا یک وںیکے مطابق تمام کھالڑ زیاو پ سیکردہ ا اریت ےیکے ل

 ۔ہے یپھر واپس

 

کے  9292-99 زنیبدولت س یک یشاندار کارکردگ ںیم 9292-92 زنینے س یعل دریح

 ۔یتھ یجگہ حاصل ک ںیم یگریکٹ مرجنگیا یک کٹیکنٹر نٹرلیس

 

 393 ںیم زیریکے خالف س میکرکٹ ٹ 92انڈر  یک قہیافر یجنوب ںینے جون م یعل دریح

 نیٹسمیب نیرنز بنانے والے دوسرے بہتر ادہیجانب سے سب سے ز یرنز بنا کر پاکستان ک

کپ کے  ایشیا مزیٹ مرجنگیگئے ا لےیکھ ںیم شیوہ بنگلہ د ۔تھا ایہونے کا اعزاز حاصل ک

نے  نیٹسمینوجوان ب ۔رنز بنائے 992 ںیم ونٹیانہوں نے ا ۔تھے نیٹسمیب نیبہتر ںیپانچو

 546طور پر  یمجموع ںیم ونٹیبنانے کے عالوہ ا یسنچر ںیکے فائنل م یقائداعظم ٹراف

 نیبہتر سرےیپاکستان کے ت ںیم 9292کرکٹ ورلڈ کپ  92انڈر  یس یس یوہ آئ ۔رنز بنائے

پشاور زلمی کی نمائندگی  کرتے   ںیم گیپاکستان سپر ل لیا یب چیانہوں نے ا ۔رہے نیٹسمیب

  ۔رنز بنائے 932 ںیم چوںیم 2کے ساتھ  ٹیر کیسے زائد کے اسٹرائ 962 ہوئے

 



 یاسپنر کاشف بھٹ ںیم وںیکھالڑ گریشامل د ںیاسکواڈ م یرکن 92کے عالوہ  یعل دریح

لنکا کے خالف اعالن کے کردہ  یاور سر ایلیآسٹر وہ۔ ںیکے منتظر ہ ویبیاپنے ڈ یبھ

کے خالف  شیبنگلہ د ںیانہ بناسکے۔ جگہ نہ ںیم ونیاسکواڈ کا حصہ تھے مگر فائنل ال

 ۔تھا ایگ ایک ںیشامل نہ ںیم وںیکے ممکنہ کھالڑ سٹیٹ یراولپنڈ

 

انہوں نے اپنا نواں اور  ۔ہے یہوئ یواپس ںیاسکواڈ م یقوم یخان ک لیفاسٹ باؤلر سہ اُدھر

خان نے  لیسہ ۔تھا الیکھ ںیم ایلیکرکٹ گراؤنڈ آسٹر لبرنیم ںیم 9295 چیم سٹیٹ یآخر

انہوں  تھیں۔ یحاصل ک ںیوکٹ 99 ںیم چزیم 2کے  یکے دوران قائد اعظم ٹراف زنیگذشتہ س

 ںیوکٹ 3کرتے ہوئے  ینمائندگ یک ٹرزیا یڈیکوئٹہ گل ںیم 9292 لیا سیا یپ لیا یب چینے ا

 ی تھیں۔اپنے نام ک

 

 نٹرلیکے عالوہ س لیخان کے ساتھ ساتھ حارث سہ لیاور سہ یکاشف بھٹ ،یعل دریح

 بیان کے عالوہ شع ۔ہے ایگ ایشامل ک ںیکو اسکواڈ م وںیشامل تمام کھالڑ ںیم کٹیکنٹر

اشرف، عمران خان اور فواد عالم کو  میخوشدل شاہ، فہ اض،یوہاب ر ظ،یملک، محمد حف

 ۔ےہ ایگ ایاسکواڈ کا حصہ بنا یبھ

 

 زرویر ےیاور عمران بٹ کو ٹور کے ل خان ی  موسنے بالل آصف، محمد نواز،  کٹرزیسل

 یسے قبل کس یروانگ نڈیکو انگل وںیکھالڑ زرویان چاروں ر ۔ہے ایشامل ک ںیم وںیکھالڑ

اپ کے  کیب ںیصورت م یرپورٹ مثبت آنے ککی  سٹیٹ 92 ڈیکوو ےک یکھالڑ یبھ

جون  96اور  92 سٹیکے کورونا ٹ وںیکھالڑ ےیلکے  نڈیدورہ انگل ۔ہے ایطور پر رکھا گ

 ے۔کو ہوں گ

 

 یک نڈیدورہ انگل لیحارث سہ نیٹسمیمحمد عامر اور مڈل آرڈر ب ،یباؤلرز حسن عل فاسٹ

اور محمد عامر دوسرے  یانجر یکمر ک یحسن عل ۔تھے ںینہ ابیدست ےیکے ل کشنیسل

 ینے کورونا وائرس ک لیتھے جبکہ حارث سہ ںینہ ابیکے باعث دست دائشیپ یبچے ک

 تھی۔ یک ںیظاہر نہ یابیدست یے اپنیکے ل نڈینظر دورہ انگل شیوباء کے پ

 

 کے نام: وںیکھالڑ 92

 

پختون خواہ(، شان مسعود )سدرن پنجاب(  بری)سندھ(، فخر زمان )خ یعابد عل(: 4) اوپنرز

 اور امام الحق )بلوچستان( 

 

پنجاب(، بابر اعظم، نائب  نٹرلی)س میٹ سٹیٹ یکپتان قوم ،یلاظہر ع(: 2)نیٹسمیآرڈر ب مڈل

 قیپنجاب(، اسد شف نٹرلی)س میکرکٹ ٹ یٹونٹ یٹ یاور کپتان قوم میٹ سٹیٹ یکپتان قوم

پختون خواہ(، خوشدل  بری)ناردرن(، افتخار احمد )خ یعل دری)سندھ(، فواد عالم )سندھ(، ح

 ملک )سدرن پنجاب(  بی)سدرن پنجاب( اور شع ظیخواہ(، محمد حف ختونپ بریشاہ )خ

 



 پختون خواہ( اور سرفراز احمد )سندھ(  بریمحمد رضوان )خ (:9) پرزیک وکٹ

 

پنجاب(، حارث رؤف )ناردرن(، عمران خان  نٹرلیاشرف )س میفہ(: 22باؤلرز ) فاسٹ

 نٹرلیشاہ )س می)سندھ(، نس نیپختون خواہ(، محمد عباس )سدرن پنجاب(، محمد حسن بری)خ

پختون  بری)خ یخان )سندھ(، عثمان شنوار لی)ناردرن(، سہ یدیشاہ آفر نیپنجاب(، شاہ

 ( نجاب)سدرن پ اضیخواہ( اور وہاب ر

 

)سندھ( اور شاداب  ی)ناردرن(، کاشف بھٹ میشاہ )بلوچستان(، عماد وس اسری (:4) اسپنرز

 خان )ناردرن( 

 

 :میکوچ کرکٹ ٹ ڈیاور ہ کٹریسل فیالحق، چ مصباح

 

نے  کٹرزیکوچ مصباح الحق کا کہنا ہے کہ سل ڈیاور ہ کٹریسل فیکے چ میکرکٹ ٹ یقوم

اور محدود دونوں طرز  لیطو ںیم نڈیہے جس سے انگل ایاسکواڈ کا انتخاب ک سےیا کیا

 وںیعرصے سے کھالڑ یکافانہوں نے کہا کہ  ۔توقع ہے یک یبہتر کارکردگ ںیکرکٹ م یک

ماہ کے دوران  کیا ںیم نڈیکہ انگل ںیہ دیہے تاہم پرام لنجیچ کیا یسے دور دانیم یک

 ۔گے ںیمثبت نتائج سامنے آئ کے باعث  ننگیبھرپور ٹر

 

 حیترج یک کٹرزیہے کہ اسکواڈ کے انتخاب کے دوران سل ایالحق نے واضح ک مصباح

انہوں ۔ہے یلنیکرکٹ کھ سٹیماہ ٹ 9پاکستان کو آئندہ  ونکہیک  یکرکٹ رہ یطرز ک لیطو

شپ کے  مپئنیچ سٹیورلڈ ٹ یس یس یتو آئ چزیم یٹونٹ یٹ 3شامل  ںیم زیرینے کہا کہ س

 ۔کے بعد ہوں گے چوںیم

 

قسم  ینے مارچ سے کس وںیکا کہنا ہے کہ ہمارے کھالڑ کٹریسل فیکے چ میکرکٹ ٹ یقوم

سے  زیانڈ سٹیپاکستان سے پہلے و میٹ زبانیجبکہ م ایل ںیحصہ نہ ںیکرکٹ م یمسابقت یک

ذا انگل یگ لےیکھ زیریس  یاریانہوں نے کہا کہ ت ۔یہوگ ںیآسان نہ زیریس یہ کے خالف نڈیلہ 

 ہوگا۔ نایحصہ ل ںیم شنزیس ننگیٹر ادہیسے ز ادہیسے قبل ز سٹیپہلے ٹ ںیہم ےیکے ل

 

۔ ان ہے ایگ اینظر رکھ کر ک شیکا انتخاب مستقبل کو پ وںیکھالڑ الحق نے کہا کہ  مصباح

تجربے سے  عیخان اور مشتاق احمد کے وس ونسی ،کرکٹرزنوجوان خواہش ہے کہ کی 

 ۔ہوں دیمستف

 

کو  پارٹمنٹیکے فاسٹ باؤلنگ ڈ میکرکٹ ٹ یقوم یواپس یخان ک لینے کہا کہ سہ انہوں

ہوئے  لتےیمرتبہ کھ یکے خالف آخر نڈیانگل ںیم 9295انہوں نے ۔ یبخشے گ تیتقو دیمز

کے مطابق  کٹرزیانہوں نے کہا کہ سل ۔یتھ ںیحاصل ک ںیوکٹ ادہیاس سے ز ایپانچ  بار 9

بہتر باؤلنگ  ںیاپنے اعداد و شمار سے کہ ںیم 9292-92 یٹرافخان نے قائد اعظم  لیسہ

 ۔ایکا مظاہرہ ک



 

 :شلزیآف میٹ

 

 کوچ ڈیہ -الحق  مصباح

 کوچ ڈیاسسٹنٹ ٹو ہ -اسلم  شاہد

 باؤلنگ کوچ - ونسی وقار

 کوچ لڈنگیف - دیعبدالمج

 کوچ  شننگیکنڈ نڈیا نتھیاسٹر -ملک  اسری

 نالسٹیا -بٹ  طلحہ

 وتھراپسٹیفز - کنیڈ کلف

 مساجر - یعل ملنگ

  جریمن میٹ -رانا  منصور

  جریمن یکورٹیس میٹ - یعثمان رفعت انور ٹائرڈیر کرنل

  جریمن ایڈیم میٹ -راشد  رضا

 

 :جمنٹیمن میٹ یاضاف

 

  نڈیکوچ برائے دورہ انگل ٹنگیب -خان  ونسی

 نڈیاسپن باؤلنگ کوچ برائے دورہ انگل -احمد  مشتاق

 نڈیڈاکٹر برائے دورہ انگل میٹ - میسل لیسہ ڈاکٹر
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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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