
 

 

  

  قومی  لیے کے  کپ ایشیا ٹونٹی ٹی سی سی   اے اور  نیدرلینڈز دورہ

 اعالن کا اسکواڈز
 

 ء:2022 اگست  3 الہور،

 

  قومی لیے کے  کپ ایشیا ٹونٹی  ٹی سی  سی ےا اور  ڈزنیدرلین   دورہ نے  بورڈ کرکٹ   پاکستان

  نیدرلینڈز شامل  میں لیگ  سپر ورلڈکپ   کرکٹ مینز  سی  سی آئیہے۔  کردیا  کااعالن اسکواڈز

  ٹونٹی ٹی   سی سی اے  ہے۔  گیا  کیا  انتخاب کا  کھالڑیوں  16 لیے کے  میچز تین  خالف  کے

 ۔ ہے  گیا  کیا  شامل میں  اسکواڈ کو   کھالڑیوں  15 لیے کے   کپ ایشیا

 

 اسکواڈز:

 اسکواڈ:  انٹرنیشنل ڈے ون قومی

  امام رؤف،  حارث  زمان،  فخر ق،یشف عبدہللا  کپتان(،  )نائب خان شاداب )کپتان(،  اعظم بابر  

 شاہ، م ی نس  ،  ئریجون   می وس  محمد  رضوان،  محمد  نواز،  محمد  حارث،  محمد  شاہ، خوشدل  الحق،

 محمود   زاہد اور  ین دھا شاہنواز  ،یدی آفر شاہ  ن ی شاہ  آغا، یعل سلمان

 :  اسکواڈ   انٹرنیشنل ٹونٹی ٹی قومی

  حارث  ، یعل در ی ح   زمان، فخر ،یعل آصف کپتان(،  )نائب خان شاداب )کپتان(،  اعظم بابر  

  شاہ، می نس  ئر،یجون   می وس  محمد  رضوان،  محمد   نواز، محمد  شاہ، خوشدل  احمد، افتخار رؤف، 

 درقا عثمان  اور ی ن ھاد شاہنواز ،یدی آفر شاہ نی شاہ 

 اسٹاف:  اسپورٹ

  وسفی محمد کوچ(،  ڈیہ   ٹو  اسسٹنٹ) اسلم شاہد  کوچ(، ڈی )ہ مشتاق نی ثقل  (،جر ی)من   رانا منصور

  نتھیسٹرا)  سائمن کسیکوچ(،ڈر   لڈنگی )ف د ی عبدالمج   کوچ(،  )باؤلنگ ٹ ی ٹ شان کوچ(،   ٹنگی )ب

  (،جری من  ٹلی جی ڈ  ینڈا ایڈی )م   سی د اب  م ی ابراہ  تھراپسٹ(، و ی)فز  کنیڈ کلف کوچ(  شنگ ی کنڈ   نڈی ا

  دمحم)ر(   کرنل  (،نیدرلینڈز دورہ برائے جر ی من یورٹی ک ی س  می )ٹ محمود   آصف )ر(  کرنل

  می )ٹ  اعجاز طلحہ  (، کپ  ایشیا ٹونٹی  ٹی سی سی اے  برائے جر ی من  یورٹ یکیس م ی )ٹ  عمران

 ڈاکٹر(  می )ٹ  سومرو  ہللا   بی نج  ڈاکٹر اور (مساجر می )ٹ یعل  ملنگ  (،اینالسٹ

 

  



  اسکواڈز انٹرنیشنل  ٹونٹی  ٹی   اور ڈے ون قومی کو  شاہ نسیم  جگہ کی علی  حسن باؤلر فاسٹ

  ہوئی واپسی  میں اسکواڈ انٹرنیشنل ڈے  ون  قومی  کی آغا علی سلمانہے۔  گیا  بنایا  حصہ کا

  کے  ٹیم کرکٹ   قومی تاہم  ہیں  شامل میں  اسکواڈز دونوں آفریدی شاہ  شاہین   باؤلر فاسٹ ہے۔

  فائنل  کی بعدان کے  لینے جائزہ  کا ہیب   ری کے  آفریدی شاہین میں نیدرلینڈز  ٹرینر  اور و فزی 

 گے۔   کریں فیصلہ کا  شمولیت میں الیون

 

  سیریز میں نیدرلینڈز محمود  زاہد اور آغا علی سلمان حارث،   محمد الحق،  امام شفیق، عبدہللا

  اور احمد  افتخار  علی، حیدر  علی، آصف جبکہ  گے آجائیں  واپس وطن   بعد کے   کھیلنے

 گے۔ کریں   جوائن کو  اسکواڈ ٹونٹی  ٹی قومی  میں امارات عرب  متحدہ  قادر عثمان

 

 ٹیم:   کرکٹ قومی سلیکٹر چیف وسیم، محمد

 

  کی کوچ   اور کپتان   ےن انہوں لٰہذا ہیں،   اہم بہت  ٹورز  دونوں یہ  کہ کہا نے   وسیم  حمدم

 ہے۔   کیا انتخاب کا کھالڑیوں دستیاب بہترین  سے  مشاورت

 

  می نس  جگہ  کی  ن ا البتہ ہے، گیا دیا آرام سے  ٹورز   ان کو   علی حسن  کہ کہا نے   وسیم  محمد

  140 سے باقاعدگی  وہ   ۔ ہے گیا بنایا حصہ  کا اسکواڈز  بال  وائیٹ   قومی  مرتبہ  پہلیکو  شاہ

  کرکٹ  قومی   سے شمولیت کی ان  لٰہذا ،ہیں   کرتے  باؤلنگ   سے رفتار کی گھنٹہ  فی کلومیٹر

 ۔گی ملے تقویت   مزید کو  باؤلنگ فاسٹ شعبہ کے  ٹیم 

 

  مرتبہ ایک  کو  آغا علی سلمان والے  بننے حصہ  کا اسکواڈ بال  وائیٹ  قومی کہاکہ  نے  انہوں

  ہیں اسپنر  آف کارآمد  کیا  وہ  ۔ ےہ   گیا  کیا  شامل میں اسکواڈ نیشنلانٹر ڈے ون  قومی پھر 

 ہیں۔ رکھتے  صالحیت مکمل کی   ےکرن   نکری ا کو  اننگز  میں اوورز  مڈل جو

 

  تک اگست 11 سے 6 مپ ی ک   یت یترب   کا  کھالڑیوں قومی شامل میں اسکواڈز کردہ اعالن

  گے۔ ںیلی کھ میچز   پریکٹسدو     مشتمل  اوورزپر 50 وہ  دوران  اس گا۔ جائے   لگایا ں ی م  الہور

  اے   وہ سے جہاںہوگا  روانہ ایمسٹرڈیم  شب درمیانی کی  اگست 12 اور  11 اسکواڈ قومی 

 ۔  گا پہنچے  دبئی کو اگست 22    کرنے شرکت  میں   کپ  ایشیا ٹونٹی   ٹی  سی سی

 
-ENDS- 
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ABOUT THE PCB 

 

http://www.pcb.com.pk/


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. 

 

 
 
 
 
 


