
 
  ا یاسکواڈز کا اعالن کرد یقوم ےی کے ل زیانڈ سٹیاور و  نڈ یدورہ انگل

 ایگ
 

میں  حارث سہیل اور عماد وسیم کی بالترتیب قومی ون ڈے اور ٹی ٹونٹی اسکواڈز •
 واپسی 

 اسکواڈ کا حصہ بن گئے  قومی ٹیسٹدوبارہ شاہ محمد عباس اور نسیم    •

اور سلمان علی آغا قومی ون ڈے  اسکواڈ  ی ٹونٹ  یٹ یمرتبہ قوم   یخان پہل اعظم •
 میں شامل انٹرنیشنل اسکواڈ

 فٹنس سے مشروط   ت ی شمول ںی اسکواڈ م  سٹی ٹ یقوم  یشاہ ک اسری  •

کے   زی انڈ  سٹی جبکہ و  یٹونٹ  یٹ  3ون ڈے اور   3کے خالف  نڈیکو انگل پاکستان •
 ہے   یلن ی کھ زی ر ی پر مشتمل س  چزیم  سٹی ٹ  2اور   یٹونٹ  یٹ   5خالف 

 
 ء:2021جون  4 الہور،

 
ون    3 میں شاملاور ویسٹ انڈیز  انگلینڈقومی کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی نے دورہ 

ا ڈز کا اعالن کردی اسکوا قومیکے لیے   چزمی  انٹرنیشنلٹی ٹونٹی  8 اور  ٹیسٹ  2 ڈے،
 ہے۔

 
قومی  بالترتیب کی  اور عماد وسیم  الن کردہ اسکواڈز میں چار کھالڑیوں، حارث سہیلاع 

کی قومی  شاہ جبکہ محمد عباس اور نسیم  ز قومی ٹی ٹونٹی اسکواڈ اورون ڈے انٹرنیشنل 
اعظم خان کو پہلی مرتبہ قومی ٹی   ہوئی ہے۔ مڈل آرڈر بیٹسمینواپسی ٹیسٹ اسکواڈ میں 

کا حصہ بنایا گیا  جبکہ سلمان علی آغا کو قومی ون ڈے انٹرنیشنل اسکواڈ ٹونٹی اسکواڈ  
 ہے۔

 
کی  ، لٰہذا ان وسکےگھٹنے کی انجری سے صحتیاب نہیں ہ تاحال یاسر شاہ لیگ اسپنر  

اسی  کو لیگ اسپنر  گئی ہے۔   رکھیقومی ٹیسٹ اسکواڈ میں شمولیت فٹنس سے مشروط  
 زمبابوے کے خالف ٹیسٹ اسکواڈ سے باہر کیا گیا تھا۔ انجری کی وجہ سے 

 



دوسری طرف نعمان علی، ساجد خان اور زاہد محمود کو بھی ویسٹ انڈیز کے خالف  
 میں برقرار رکھا گیا ہے۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ 

 
جنہیں جنوبی افریقہ کے خالف ون ڈے انٹرنیشنل سیریز میں  لیفٹ ہینڈ بیٹسمین فخر زمان 
قومی ٹی ٹونٹی اسکواڈ میں بطور اضافی کھالڑی شامل کیا گیا عمدہ کارکردگی کی بدولت 

 اسکواڈ میں برقرار رکھا گیا ہے۔ قومی ٹی ٹونٹی بھی تھا، انہیں 
 

  18بالترتیبڈز اسکواانٹرنیشنل اور ٹی ٹونٹی  قومی ون ڈے دورے کے لیے اعالن کردہ 
کھالڑی ایسے ہیں جو   13ان دونوں اسکواڈز میں ۔ کھالڑیوں پر مشتمل ہیں 19اور 

  میںکریں گے۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ  ں پاکستان کی نمائندگیدونوں طرز کی کرکٹ می 
ہیں جو تینوں  ایسے کرکٹرز  8میں سے  21ان  کھالڑی شامل ہیں۔   21 مجموعی طور پر

 ۔میں قومی اسکواڈ کی نمائندگی کررہے ہیںفارمیٹ 
 

 اسکواڈز:
 

عبدہللا  ، )ناردرن( ، شاداب خان )نائب کپتان(   )سینٹرل پنجاب(بابر اعظم )کپتان( ڈے: ون
  دری ، ح )خیبرپختونخوا( ، فخر زمان )سینٹرل پنجاب(اشرف  می ، فہ)سینٹرل پنجاب(   قی شف
)سینٹرل  یحسن عل حارث سہیل )بلوچستان(،  ، )ناردرن( ، حارث رؤف  )ناردرن(یعل

، محمد  )ناردرن(، محمد نواز )سندھ(  نی ، محمد حسن)بلوچستان( ، امام الحق  پنجاب(
)وکٹ  سرفراز احمدسلمان علی آغا )سدرن پنجاب(، ، )خیبرپختونخوا( )وکٹ کیپر(  رضوان 

اور عثمان  )خیبرپختونخوا(  یدی شاہ آفر نی ، شاہ)سندھ( لی، سعود شک  )سندھ(کیپر(  
 ۔ )سینٹرل پنجاب(رقاد
 

د ، ارش)ناردرن( ، شاداب خان )نائب کپتان(   نٹرل پنجاب(ی )س بابر اعظم )کپتان(  :یٹونٹ ٹی
فخر زمان  ، )سینٹرل پنجاب(اشرف  می فہ ، سندھ(  ) اعظم خان،  )خیبرپختونخوا( اقبال 

  )سینٹرل پنجاب( ی، حسن عل  )ناردرن(، حارث رؤف)ناردرن( یعل  در ی ح )خیبرپختونخوا(،  
، محمد نواز  )سندھ(  نی ، محمد حسن )خیبرپختونخوا(  ظیمحمد حف عماد وسیم )ناردرن(، ، 

  ونیئرج  می ، محمد وس )خیبرپختونخوا()وکٹ کیپر(، محمد رضوان)ناردرن( 
،  )خیبرپختونخوا( یدی شاہ آفر نی ، شاہ   )سندھ()وکٹ کیپر(سرفراز احمد  ،)خیبرپختونخوا(

 ۔)سینٹرل پنجاب(راور عثمان قاد )سندھ(خان لیشرج 
 
  )وکٹ کیپر( ، محمد رضوان )نائب کپتان()سینٹرل پنجاب( بابر اعظم )کپتان(  :سٹ یٹ

  ی، اظہر علپنجاب()سینٹرل  ی، عابد عل)سینٹرل پنجاب( قی، عبدہللا شف )خیبرپختونخوا(
،  )ناردرن(، حارث رؤف  )سندھ(، فواد عالم )سینٹرل پنجاب(اشرف  می ، فہ)سینٹرل پنجاب( 

محمد    محمد عباس )سدرن پنجاب(، )بلوچستان(، عمران بٹ   )سینٹرل پنجاب( یحسن عل



 ، ساجد خان(ناردرن ) ینعمان عل  ، نسیم شاہ )سینٹرل پنجاب(، )ناردرن( نواز 
شاہ  نی، شاہ )سندھ( لی ، سعود شک   )سندھ()وکٹ کیپر(، سرفراز احمد )خیبرپختونخوا(

  ، یاسر شاہ )بلوچستان( )فٹنس سے مشروط(( )سندھ  ی، شاہنواز دھان )خیبرپختونخوا(  یدی آفر
 )سدرن پنجاب(۔ور زاہد محمود ا

 
 محمد وسیم، چیف سلیکٹر قومی کرکٹ ٹیم: 

 
ہم نے سلیکشن میں تسلسل قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر محمد وسیم کا کہنا ہے کہ 

قومی اسکواڈز میں شامل کیا  کھالڑیوں کو   انہی برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے
 سیٹ اپ کا حصہ ہیں۔ عرصے سے ہمارے  کچھ  جو گزشتہہے  

 
تین    کے   ورلڈکپ سپر لیگآئی سی سی مینز کرکٹ انگلینڈ کے خالف انہوں نے کہا کہ  

انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے   عالوہ آئی سی سی مینز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ سے قبلکےمیچز  
ان کی وجہ سے ہمارے لیے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز    آٹھ خالف مجموعی طور پر 

    دورے بہت اہم ہیں۔ دونوں ممالک کے 
 

کپتان بابراعظم اور ہیڈ کوچ مصباح الحق کی مشاورت سے انہوں  محمد وسیم نے کہا کہ  
برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے  وننگ کمبی نیشن کو نے  

اس دوران مڈل آرڈر  میں شامل کرلیا ہے،کھالڑیوں کو دوبارہ قومی اسکواڈز چار سینئر 
 ۔کا حصہ بنا لیا گیا ہےاعظم خان کو پہلی مرتبہ قومی ٹی ٹونٹی اسکواڈ  بیٹسمین

 
،  نےل کر اپنی کھوئی ہوئی فارم واپس حاص و ک چیف سلیکٹر نے مزید کہا کہ محمد عباس 

 ہے۔ گیا منتخب کیا پر  ے الن  میں بہتریکے معیار   فٹنسو نسیم شاہ اور حارث سہیل ک
 

کھالڑیوں کی واپسی کی وجہ سے ہمیں چند کھالڑیوں کو  ان چاروں  ان کا کہنا تھا کہ 
کنڈیشنز اور  ہم نے  لیکنتھا فیصلہ نہیں آسان  اڈ سے ڈراپ کرنا پڑا ہے جوکہاسکو 

قومی کرکٹ ٹیم کے بہترین مفاد  کے کمبی نیشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے مخالف ٹیموں  
 ۔ کیے ہیںمیں مشترکہ فیصلے 

 
محمد وسیم نے کہا کہ جو کھالڑی قومی اسکواڈ سے باہر ہوگئے ہیں وہ ہمارے پالنز کا 

نیشنل ہائی  تکنیکی صالحیتوں کو مزید نکھارنے کے لیے ، وہ اپنی رہیں گے حصہ 
کی زیرنگرانی   کرکٹرزپرفارمنس سینٹر میں ثقلین مشتاق اور محمد یوسف جیسے نامور

 تربیت حاصل کریں گے۔
 



کی قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں شمولیت ان کی فٹنس   لیگ اسپنر یاسر شاہ  ان کا کہنا ہے کہ 
کے خالف سیریز    زمبابوےکے باعث کی انجری بائیں گھٹنے  انہیں سے مشروط ہے، 

مکمل    دورہ ویسٹ انڈیز کے لیےتاکہ وہ اپنا ری ہیب مکمل کرکےتھا ڈراپ کیا گیا  سے
وہ قومی ٹیسٹ اسکواڈ کی   امید ہے کہہوسکا مگر  ہایسا ممکن ن فٹنس حاصل کرسکیں تاہم 

 ویسٹ انڈیز روانگی سے قبل مکمل طور پر فٹنس بحال کرلیں گے۔ 
 

جنوبی افریقہ کے خالف سیریز سے لے کر اب تک ہماری  بالشبہ محمد وسیم نے کہا کہ 
النے  بہتری  مزید  شعبوں میں اب بھی ہمیں چند ہے تاہم   کرچکی کامیابیاں حاصل متعددٹیم  

دورہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز اس ضمن میں معاون ثابت  ، پرامید ہیں کہ کی ضرورت ہے
 ہوں گے۔ 
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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. 
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