
 

ورلڈکپ میں تیسری پوزیشن 19انڈرپاکستان نے  آئی سی سی 

 حاصل کرلی

 

پیرکی سہ  فروری بروز  10ہیڈ کوچ اعجاز احمداور کپتان روحیل نذیر  •

  پریس کانفرنس پوسٹ ورلڈکپ بجے قذافی اسٹیڈیم الہور میں 3:30پہر 

 کریں گے میں شرکت 

 

 ء:  2020فروری8،بینونی

 

کرکٹ   19آئی سی سی انڈرنے کرکٹ ٹیم  19روحیل نذیر کی  زیرقیادت پاکستان انڈر 

ایونٹ میں تیسری پوزیشن کے  میں تیسری پوزیشن حاصل کرلی ہے۔  2020ورلڈکپ 

گروپ مرحلے میں   بارش کی نذر ہوگیا۔ لیے پاکستان اور نیوز ی لینڈ کے درمیان میچ 

 ۔ قرار پائیکی ٹیم تیسری پوزیشن کی حقدار کی بنیاد پر پاکستان  بہتر پوائنٹس  

 

میچ ٹاس  دونوں ٹیموں کے درمیان بارش کے  باعث  جنوبی افریقہ کے شہر بینونی میں

  5یں پاکستان کے پوائنٹس کی تعداد گروپ مرحلے م کیے بغیر منسوخ کردیا گیا۔

   ۔تھی3کےنیوزی لینڈ  اور

 

پاکستان نے اسکاٹ لینڈ اور زمباوے کو شکست دی ایونٹ کے گروپ مرحلے میں 

ایونٹ کے کوارٹر فائنل   بنگلہ دیش کےخالف میچ بارش کی  نذر ہوگیا تھا۔تھی جبکہ 

ٹیم کو سیمی فائنل میں   19میں افغانستان کی ٹیم کو شکست دینے والی قومی انڈر 

 بھارت سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

 

رنز بناکر پاکستان کے   131اننگز میں 3میچوں کی5مڈل آرڈر بیٹسمین محمد حارث

وکٹیں حاصل کرکے    9میچوں میں  5محمد عباس آفریدی سب سے بہترین بلے باز اور 

 سب سے بہترین باؤلر رہے۔ 

 

 پوسٹ ورلڈکپ پریس کانفرنس:  بسلسلہمیڈیا ایڈوائزری 

 

مختلف پروازوں کے ذریعے جوہانسبرگ سے  2اتوار کی صبح اسکواڈ  19قومی انڈر 

اتوار اور پیر کی درمیانی شب بذریعہ  اسکواڈ لیے اڑان بھرے گا۔ وطن واپسی کے 

 پہنچے گا۔ پاکستان  دبئی 



 

اتوار کی صبح  ڑی اسکواڈ میں شامل الہور اور کراچی سے تعلق رکھنے والے کھال

م آباد سے تعلق رکھنے  اسال۔ ے بجے جوہانسبرگ سے اڑان بھریں گ ساڑھے دس

پشاورکے لیے  بجے جوہانسبرگ سے  1:30دوپہر اتوار کی والے نوجوان کھالڑی 

 روانہ ہوں گے۔ 

 

کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اعجاز احمد اور کپتان روحیل   19قومی انڈر وطن واپسی پر 

  بجے قذافی اسٹیڈیم الہور میں واقع فار اینڈ  3:30فروری بروز پیر کی سہ پہر  10نذیر 

 کریں گے۔ میں شرکت بلڈنگ کی دوسری منزل پر پریس کانفرس 
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ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its 
goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout 
the country. 
 
The PCB’s purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering 
excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men’s and 
women’s cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket 
centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral 
series. 
 
The PCB is committed to developing ground and facility 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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