ویسٹ انڈیز کے خالف سیریز کے لئے قومی اسکواڈ کا اعالن
الہور 23 ،مئی 2022ء:
ویسٹ انڈیز کے خالف ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کے لئے  16رکنی قومی اسکواڈ کا
اعالن کردیا گیا ہے۔ سیریز میں شامل تینوں ون ڈے انٹرنیشنل میچز آئی سی سی مینز
کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ کا حصہ ہیں۔ یہ میچز آٹھ ،دس اور بارہ جون کو پنڈی کرکٹ
اسٹیڈیم راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔
اعالن کردہ اسکواڈ میں تین اوپنرز ،تین مڈل آرڈر بیٹرز ،دو وکٹ کیپرز ،تین اسپنرز اور
پانچ فاسٹ باؤلرز شامل ہیں۔
اسکواڈ:
بابراعظم (کپتان) ،شاداب خان (نائب کپتان) ،عبدہللا شفیق ،فخر زمان ،حارث رؤف ،حسن
علی ،افتخار احمد ،امام الحق ،خوشدل شاہ ،محمد حارث (وکٹ کیپر بیٹر) محمد نواز،
محمد رضوان (وکٹ کیپر بیٹر) ،محمد وسیم جونیئر ،شاہین شاہ آفریدی ،شاہنواز دہانی اور
زاہد محمود۔
چونکہ دونوں ٹیموں کے مابین سیریز مینیجڈ انوائرنمنٹ میں نہیں کھیلی جانیٰ ،لہذا قومی
سلیکٹرز نے آسٹریلیا کے خالف اعالن کردہ  21رکنی اسکواڈ کو کم کرکے 16
کھالڑیوں تک محدود کردیا ہے۔ آصف علی ،حیدر علی ،عثمان قادر اور آصف آفریدی کو
ویسٹ انڈیز کے خالف اسکواڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا جبکہ سعود شکیل سائنوسائٹس
سرجری کے باعث سلیکشن کے لیے دستیاب نہیں تھے۔
انجری سے صحتیاب ہونے پر قومی وائیٹ بال کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان کی
اسکواڈ میں واپسی ہوئی ہے۔

سیریز کے تربیتی کیمپ کے لیے قومی اسکواڈ یکم جون کو راولپنڈی میں رپورٹ کرے
 شاداب، حسن علی،گا۔ انگلش کاؤنٹی کرکٹ میں مصروف وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان
خان اور حارث رؤف بھی مقررہ وقت پر وطن واپس پہنچ جائیں گے۔
: چیف سلیکٹر،محمد وسیم
چیف سلیکٹر محمد وسیم کا کہنا ہے کہ چونکہ ویسٹ انڈیز کے خالف تینوں ون ڈے
 ٰلہذا بہترین،انٹرنیشنل میچز آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈ کپ سپر لیگ کا حصہ ہیں
دستیاب کھالڑیوں کو منتخب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔منتخب کردہ اسکواڈ میں زیادہ تر
کھالڑیوں کو برقرار رکھا گیا ہے تاکہ وہ اس طرز کی کرکٹ میں مزید بہتر کارکردگی
کا مظاہرہ کرسکیں۔پرامید ہوں قومی اسکواڈ مہمان ٹیم کے خالف عمدہ کارکردگی کا
تسلسل برقرار رکھے گا۔
 ٰلہذا ضرورت پڑنے،انہوں نے کہا کہ یہ سیریز مینیجڈ انوائیرنمنٹ میں نہیں کھیلی جارہی
پر کھالڑیوں کو مختصر وقت میں بھی طلب کیا جاسکتا ہے۔ محمد نواز اور شاداب خان
کے مکمل فٹ ہونے کی وجہ سے آصف آفریدی اور عثمان قادر کو ویسٹ انڈیز کے
خالف اسکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا۔
-ENDSABOUT THE PCB
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which was
established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having
perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and
promotion of the game of cricket in Pakistan.
The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the
development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial
Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer.
The PCB’s mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its
winning teams and by providing equal playing opportunities to all.
Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing
sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and
pathways framework, inspiring generations through our women’s game, growing and diversifying
commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan.
The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket 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.

