
 

 

  

  خالف کے شاہینز پاکستان اسکواڈ قومی قبل سے   روانگی نیدرلینڈز

 گا  کھیلے میچز پریکٹس
 

 ء:2022 اگست  4 الہور،

 

  سے روانگی   نیدرلینڈز  اسکواڈ انٹرنیشنل  ڈے ون  قومی کردہ اعالن میں   قیادت کی بابراعظم 

  مشتمل   پر  کرکٹ اوورز پچاس گا۔  کھیلے میچز   پریکٹس  دو  خالف  کے شاہینز  پاکستان  قبل

  قومی گے۔ جائیں   کھیلے  میں الہور   گراؤنڈ  اے سی سی  ایل کو  اگست 10 اور 7 میچز  یہ

 ہوگا۔ منعقد  میں الہور تک  اگست  11 سے 6 کیمپ  تربیتی  روزہ سات کا اسکواڈ

 

  لیے کے   نیدرلینڈز بکہج   گے کریں   شکیل سعود  قیادت کی شاہینز  پاکستان میں  میچز ان

  ان محمود  زاہد اور شفیق عبدللا  شامل میں  اسکواڈ انٹرنیشنل  ڈے ون  قومی  کردہ اعالن

 ۔گے  کریں نمائندگی   کی  شاہینز پاکستان   میں   میچز

 

 کھالڑی: 12 کردہ اعالن

  غالم، کامران محمود،  زاہد  شفیق، عبدللا  کیپر(، )وکٹ للا   حسیب  )کپتان(، شکیل سعود

  فیصل احمد، ابرار  اقبال، ارشد آفریدی،  عباس حمزہ،  میر اکرم،  قاسم بنگلزئی،  عبدالواحد

 ۔اکرم

 

  یہ گےتاہم  آئیں سامنے  آمنے شاہینز  نپاکستا  اور ٹیم ٹ کرک  قومی جب کہ  ہوگا  موقع  پہال یہ

  کی سیریز  مقصد  کا النے  مدمقابل کو  اسکواڈز  دونوںگا۔  رہے  جاری  بھی آئندہ سلسلہ

  صالحیتوں اپنی کو  کھالڑیوں   اپ بیک    شامل میں   شاہینز پاکستان   ساتھ  ساتھ  کے  وں تیاری

 ۔ ہے  کرنا  فراہم موقع بھرپور  کا  اظہار کے

 
  کے  ٹیم کرکٹ   قومی رابطہ:   )برائے ایڈوائزری  میڈیا کی کیمپ   تربیتی  کے ٹیم  کرکٹ قومی 

 : (03454743486 محمد؛  بادیس ابراہیممنیجر ڈیجیٹل  اینڈ  میڈیا

 

  



 فاسٹ ۔گا رہے  جاری  ںی م  الہور   تک اگست 11 سے 6 مپیک  یت یترب   کا  کھالڑیوں  ومی ق

  بعد  کے  میچ پریکٹس  پہلے  رضوان محمد  بیٹر کیپر وکٹ   جبکہ اگست 7 رؤف حارث  باؤلر

  اگست 12 اور 11 اسکواڈ  ۔گے  کریں  جوائن کو  اسکواڈ انٹرنیشنل  ڈے  ون  قومی میں   الہور

 ۔ہوگا روانہ ایمسٹرڈیم شب درمیانی  کی

 

   ہفتہ:  بروز اگست6

 سیشن  نیٹ میں   الہور  اسٹیڈیم قذافی کا اسکواڈ قومی تک:   بجے 5 شام سے 3 پہر سہ

 گا  کرے ٹاک میڈیا  رکن ایک کا واڈکاس قومی  قبل سے اسکواڈ

 

 اتوار:  بروز اگست 7

 میچ   پریکٹس  پہال شاہینز  پاکستان بمقابلہ ٹیم  کرکٹ قومی  تک: بجے  6 شام سے 9 صبح

 

 پیر:   بروز اگست 8

  الہور سینٹر پرفارمنس  ہائی نیشنل کا  کھالڑیوں قومی  تک: بجے   2  دوپہرسے 10 صبح

 سیشن  ٹریننگ  میں 

 

 منگل:   بروز اگست 9

 دن کا آرام

 

 بدھ:  بروز اگست 10

 میچ   پریکٹس  پہال شاہینز  پاکستان بمقابلہ ٹیم  کرکٹ قومی  تک: بجے  6 شام سے 9 صبح

 

 جمعرات:  بروز اگست 11

  الہور سینٹر پرفارمنس  ہائی نیشنل کا  کھالڑیوں قومی  تک: بجے   1 دوپہر سے 10 صبح

 سیشن ٹریننگ آپشنل میں 

   کانفرنس   پریس  کی  بابراعظم کپتان  بجے: 12:30دوپہر

 

  ٹریننگ میں   الہور  گراؤنڈ  اے سی  سی ایل اور الہور   اسٹیڈیم قذافی کو  نمائندگان  میڈیا ٭٭

  کی  ٹریننگ  میں الہور سینٹر پرفارمنس ہائی  نیشنل تاہم ہوگی  اجازت کی وریج ک   کی  کیمپ

  میں   کار اوقات کے ٹریننگ   سے جانب کی منیجمنٹ  ٹیم گا۔  کرے  فراہم  بی سی  پی فوٹیج

   گا۔ جائے   کردیا آگاہ کوبروقت نمائندگان میڈیا  میں   صورت ایسی ہے،   جاسکتی  کی  تبدیلی

 
-ENDS- 

 



 

 
ABOUT 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. 

 

 
 
 
 
 


