
 

 کا اعالن  میکرکٹ ٹ  نیخوات یقوم ےیکے ل قہیافر یدورہ جنوب
 

 یقوم  یخان اور نشرہ سندھو ک دہیناہ از،یظفر، کائنات امت عائشہ •
 ی واپس ںی م می کرکٹ ٹ نیخوات

  یقوم ںیم  زیریس  یرہنے وال یتک جار یفرور نی سے ت   یجنور سیب •
 چزیم شنلی انٹرن یٹونٹ یٹ نی روزہ اور ت  کیا نی ت  می کرکٹ ٹ نیخوات

 یگ لےیکھ
 

 ء: 2020دسمبر  31 ،یکراچ
 
کرکٹ    نی خوات  یقوم یسترہ رکن  ےی کے ل قہی افر ینے دورہ جنوب یٹی کم   کشنیسل منزیو 
کرکٹ    نی خوات ی کے باعث قوم ی اب ی عدم دست  یمعروف ک بسمہ۔ہے ای کا اعالن کرد   می ٹ 
 ۔ہے یگئ  یخان کے سپرد ک ہی ر ی جو   ادتی ق یک  می ٹ 

 
نومبر تک   کمیسے  سی نے بائ یٹی کم  کشنی قائم کردہ سل ںی م  یسربراہ  یممتاز ک   عروج
  یک  وں ی کھالڑ  ںی شپ م مپئنیٹرائنگولر چ  شنلی ن یرہنے وال یجار ں ی م  یراولپنڈ

  مپیپرفارمنس ک  ی لگائے گئے ہائ  ںی م  یکے ساتھ ساتھ کراچ نےیکا جائزہ ل  یکارکردگ
کے ناموں کو   وںیکھالڑ  نی فٹنس جانچنے کے بعد سترہ خوات یک   وںیکھالڑ  نی خوات   ںی م

اقبال اور   نہی مر   ںی م  نی دو اراک  گری د  یک  یٹ یکم کشنیسل یرکن  نی ت   ۔یشکل د یحتم
 ۔ ںی اقبال شامل ہ ہی اسماو 

 
خان اور نشرہ سندھو    دہی ناہ  از،ی کردہ اسکواڈ کے مطابق عائشہ ظفر، کائنات امت اعالن

 ۔ہے یہوئ یواپس  ں ی م  می کرکٹ ٹ  ن ی خوات   یقوم یک
 
اوسط   یک  51 ںیشپ م  مپئن ی کرکٹ چ منز ی و یٹونٹ یٹرائنگولر ٹ  شنلی خان نے ن   دہی ناہ 

عائشہ ظفر نے   یڈائنامائٹس ک  یب یس یرنز بنائے تھے. پ 154 ادہی سے سب سے ز
 ۔ ںی قرار پائ  ٹر ی ب نی بہتر   یچوتھ   یک ونٹ ی رنز بنائے تھے. وہ ا 111 ںی ٹورنامنٹ م 

 

  



تھا، انہوں   ای سے نوازا گ وارڈیٹورنامنٹ کے ا یآف د ئری کو پل ازی کائنات امت آلراؤنڈر
  مپئنینشرہ سندھو نے چ  ۔ںیتھ یحاصل ک  ں ی وکٹ   نی رنز اور ت 111 ںی م  چوںینے چار م

 ۔ںی تھ  یرہ کری وکٹ ٹ  ڈنگی جوائنٹ ل   یک ونٹی . وہ اںی تھ  یحاصل ک  ںی وکٹ 25 ںی شپ م
 
  نی خوات یقوم  چی م شنل ی روزہ انٹرن  کی کا پہال ا ز ی ری س  ڈولی ش ںی کو ڈربن م  یجنور سیب 

کا سبب    یواپس  ںی م  دانی م  شنلی کے باعث دس ماہ بعد انٹرن 19 ڈی کوو یک  می کرکٹ ٹ
 ۔بنے گا

 
  یکے بعد قوم  لنےی کھ چیم  شنلی روزہ انٹرن  کیگراؤنڈ پر دوسرا ا یکو اس  یجنور  سی تئ

کو    یجنور س یجہاں وہ چھب   یروانہ ہوجائے گ رٹزبرگی ٹرزمی پ می کرکٹ ٹ  نی خوات
  یٹونٹ  یاور پھر پہلے دو ٹ  چی م  یاالقوام نیروزہ ب  کی ا سرای کے خالف ت می ٹ زبانی م

  لےی کو کھ  یجنور 31اور  29  چزی م  یٹونٹ یدونوں ٹ ہی گے،    لےی کھ چزیم  شنلی انٹرن
 ۔ گے ں ی جائ 
 
  م ی کرکٹ ٹ  نی خوات   یقوم ےی کے ل  لنےیکھ   چی م  یٹونٹ  یٹ   یآخر ڈولی کو ش   یفرور نی ت 
 ۔ یبار پھر ڈربن پہنچے گ کی ا

 
 : یٹیکم  کشنیسل منزی و شنلیآف ن ئری ممتاز، چ عروج

 
پرفارمنس    یسربراہ عروج ممتاز کا کہنا ہے کہ ہائ  یک  یٹ یکم  کشنیسل منزیو   شنلی ن 
  یکارکردگ  یک  وںیکھالڑ  ںی شپ م مپئنی ٹرائنگولر چ یٹونٹ  یٹ   منزیو   شنلی اور ن  مپیک

  ای گ  ای کا انتخاب ک  می کرکٹ ٹ  نی خوات یقوم  یسترہ رکن  ی کے بعد ہ  نےیکا بغور جائزہ ل
  ںی م  یسوچ اور حکمت عمل یانفراد یک  وںیھالڑ ک  یہمار ں یماہ م  نی ہے، گزشتہ ت 

اسکواڈ بہت   ہی انہوں نے کہا کہ  ۔ںیجاسکتے ہ   کھےی کے آثار واضح طور پر د   یبہتر
 ۔ ہے ای گ  ای کا امتزاج شامل ک وںی کھالڑ  ئری اور جون نئری س ںیہے اور اس م یمتواز

 
بہت    یک   می گ ںیاور انہ ںی ہ یخان تجربہ کار کھالڑ ہی ر ی ممتاز نے کہا کہ جو  عروج

  یسونپ  ادتی ق ی ک  می ٹ   ںی کے باعث انہ ی اب ی عدم دست یسمجھ ہے، لٰہذا بسمہ معروف ک 
ان   یبھ  ںی مستقبل م  ںی اور ہم ںی ہ ینبھا چک   یذمہ دار ہی  یبھ  ں ی م  یہے، وہ ماض یگئ

 ۔ ہے  دی ام یک   یکارکردگ  یسے اچھ
 

کا   قہی افر یجنوب ں ی م  2018مرتبہ   ینے آخر  می ٹ منزیکہا کہ پاکستان و  دی نے مز  انہوں
  یٹور آئ   ہی کو ملے تھے،  کھنےی د  چزیکرکٹ م یاری اور مع  نی تھا، جہاں بہتر  ای دورہ ک 

  یک  می کرکٹ ٹ   نی خوات یقوم  ےی کے ل  فائرزی کرکٹ ورلڈ کپ کوال  منزی و یس یس
 ۔مددگار ثابت ہوگا  ںی م  وںیاری ت 



 
  یسے جنوب یکو کراچ  یجنور ارہی گ  می کرکٹ ٹ  نیخوات   یپر مشتمل قوم وںیکھالڑ سترہ

  و ی بنائے گئے بائ  ںی م  یالحال کراچ یف یشامل کھالڑ ںی م  می ٹ   ،یروانہ ہوگ  قہی افر
 ۔ یرکھے گ  یکا سلسلہ جار وںیاری ت یاپن ںی م  مپیلگائے گئے ک ںیماحول م  وری ک ی س
 

 (:  ےیکے ل زی ریدونوں س  یٹونٹ یروزہ اور ٹ کی)ا اسکواڈ
 

عائشہ ظفر،   م، ی عائشہ نس ن،ی انعم ام  اض، ی ر  ہی انور، عال منیخان )کپتان(، ا  ہی ر ی جو
خان، نشرہ سندھو، ندا ڈار،    دہی ناہ   ،یعل بہیمن  از،ی فاطمہ ثناء، کائنات امت  گ،یب  انای ڈ

 ۔ عروب شاہ دہی ( اور سپریاقبال، سدرہ نواز )وکٹ ک  ہی سعد ل،ی سہ مہیعم
 
 : ڈولیش
 

 ی : ڈربن کے لئے روانگ ی جنور 11
 ، ڈربن   چزیاور انٹرا اسکواڈ م کٹسی، پر ننگی : ٹر  یجنور  13-19
 ڈربن  چ،ی م  شنلی :پہال ون ڈےانٹرن ی جنور 20
 ، ڈربن    شنلی انٹرن :دوسرا ون ڈے ی جنور 23
 ٹزبرگ ی ٹرزماری ، پ  شنلی ون ڈے انٹرن  سرای : تی جنور 26
 ٹزبرگ ی ٹرزماری، پ  شنل ی انٹرن یٹونٹ  ی: پہال ٹ ی جنور 29
 ٹزبرگ ی ٹرزماری ، پ  شنلی انٹرن  یٹونٹ  ی:دوسراٹی جنور 31

 ڈربن چ،ی م  شنل ی انٹرن یٹونٹ یٹ سرای : ت یفرور 3

 
-  

 
 
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. 

 

 

 

 


