
 

کا   شلزیآف چیم ےیکے پلے آف مرحلے کے ل 7 لیا س یا یپ ل یا یب چیا
 ا یگ ا یتقرر کرد

 
 ء: 2022فروری  22الہور، 

 
  سی ا  یپ   لی ا یب چی جانے والے ا لےی تک کھ  یفرور  25سے  23پاکستان کرکٹ بورڈ نے 

 ۔ ہے  ای اور امپائرز کا تقرر کرد زی فری ر  چی م  ےی کے پلے آف مرحلے کے ل  7 لی ا
 

  لےی کھ   ںی الہور م میڈ ی اسٹ  یقذاف نی کو ملتان سلطانز اور الہور قلندرز کے ماب   یفرور 23
اس دوران   ۔گے  ںی روشن ماہنامہ ادا کر یذمہ دار یک  ی فری ر  چی م ںیم  فائری جانے والے کوال

  بی گف اور احسن رضا بالترت  کلیامپائرز جبکہ مائ لڈی ورتھ آن ف لنگی ڈار اور رچرڈ ا می عل
 ۔امپائر ہوں گے تھے اور چو سرےی ت 

 
  الی کھ   نی کے ماب یاور پشاور زلم ٹڈیونائ ی کو اسالم آباد   یفرور 24 منٹری لی کا پہال ا ٹورنامنٹ
رنجن   یفری ر چی م  فی کے چ یس  یس یآئ  اںی ذمہ دار یک  یفری ر  ںیم  چی اس م ۔جائے گا

  لنگی امپائرز جبکہ رچرڈ ا لڈی گف آن ف  کلیڈار اور مائ  می عل ۔ںی ہ یگئ ی مدوگالے کے سپرد ک 
 ۔اور چوتھے امپائر ہوں گے سرےی ت   بی بالترت  اضی ورتھ اور راشد ر

 
 ۔ہے ای گ  ای مقرر ک یفری ر چیروشن ماہنامہ کو م ےی ٹو کے ل منٹری لی ا ڈولی کو ش   یفرور 25

 ۔گے ںی ادا کر اںی ذمہ دار یامپائرز ک لڈی گف آن ف کلی ورتھ اور مائ لنگ ی اس دوران رچرڈ ا
 ۔اور چوتھے امپائر ہوں گے سرےی ت بیبالترت  عقوبی ڈار اور آصف  می عل
 
  ای ک  ںی کا تقرر بعد م شلزی آف چی م  ےیجائے گا، جس کے ل  الی کو کھ یفرور 27کا فائنل  ونٹ ی ا

 ۔جائے گا
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