
 

  

کرلیا   کو صہیب مقصود کی جگہ قومی اسکواڈ میں شامل شعیب ملک
 گیا

 

 ء: 2021 اکتوبر 9 الہور،

 

آئی سی سی مینز ٹی ٹونٹی  کو صہیب مقصود کی جگہ  شعیب  ملکمڈل آرڈر بیٹر 

صہیب مقصودکمر کی تکلیف کے  ورلڈکپ کے لیے قومی اسکواڈ کا حصہ بنالیا گیا ۔ 

اکتوبر کو   6ان کا ایم آر آئی سکین   قومی ٹی ٹونٹی اسکواڈ سے باہر ہوگئے ہیں۔ باعث

 گیا تھا۔ کروایا 

 

 محمد وسیم، چیف سلیکٹر: 

 

کا آئی سی سی مینز ٹی ٹونٹی  صہیب مقصود چیف سلیکٹر محمد وسیم کا کہنا ہے کہ 

اسکواڈ کا  قومی  کے لیے   اس ایونٹ انہوں نے ۔ ورلڈکپ سے باہر ہونا افسوسناک ہے 

مگر انجریز کھیل کا   کا احساس ہےان  یںہم ۔   کے لیے بہت محنت کی تھی  حصہ بننے 

 حصہ ہوتی ہیں۔

 

یب پروگرام مکمل کرنے کے بعد جلد دوبارہ صہیب مقصود اپنا ری ہانہیں یقین ہے کہ 

ان کی جگہ شعیب ملک   ہم نے ٹیم مشاورت کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کو دستیاب ہوں گے۔ 

شعیب ملک کا تجربہ قومی اسکواڈ کے لیے بہت  کو قومی اسکواڈ میں شامل کرلیا ہے۔

 کارگر ثابت ہوگا۔

 

میں کھیلے گئے پہلے ٹی ٹونٹی ورلڈکپ میں پاکستان کی قیادت   2007شعیب ملک نے  

ورلڈکپ کی فاتح قومی کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ کا بھی حصہ   2009وہ کی تھی۔ 

پاکستان کی  کے ٹی ٹونٹی ورلڈکپ میں بھی   2016اور  2014، 2012نہوں نے اتھے۔

 کی تھی۔  نمائندگی

 

  



اکتوبر کو   15میں شرکت کے لیے قومی اسکواڈ  ورلڈ کپ یٹونٹ  یٹ   نزیم  یس یس یآئ 

نومبر تک متحدہ عرب   14اکتوبر سے   17 ایونٹ  میگا متحدہ عرب امارات روانہ ہوگا۔

کو بھارت کے   اکتوبر 24میں کھیال جائے گا۔ ایونٹ میں پاکستان اپنا پہال میچ امارات 

بالترتیب ویسٹ انڈیز اور   اکتوبر کو  20اور  18پاکستان   اس سے قبلخالف کھیلے گا۔

 جنوبی افریقہ کے خالف دو وارم اپ میچز کھیلے گا۔

 

 اڈ:رکنی قومی اسکو 15

 

 پنجاب(  سینٹرلاعظم )کپتان ،  بابر

 ( ناردرن خان )نائب کپتان ،  شاداب

 ( ناردرن) یعل آصف

 پختونخوا(   بری زمان )خ فخر

 ( ناردرن)  یعل  دری ح 

 ( ناردرنرؤف )  حارث

 پنجاب(   سینٹرل) یعل حسن

 ( ناردرن )  می وس عماد

 پنجاب(   سینٹرل) ظیحف  محمد

 ( ناردرننواز )  محمد

 پختونخوا(   بری ، خ پریرضوان )وکٹ ک  محمد

 پختونخوا(  بری )خ ئریجون  می وس  محمد

 سندھ( وکٹ کیپر، احمد ) سرفراز

 پختونخوا(  بر ی)خ  یدی شاہ آفر نی شاہ 

 (سینٹرل پنجاب)شعیب ملک

 

 ریزرو:  نگ ٹریول

 عثمان قادر )سینٹرل پنجاب( خوشدل شاہ )خیبرپختونخوا(، شاہنواز دھانی )سندھ( اور 

 

کوچ( ، شاہد اسلم   ڈی ہ یمشتاق )عبور نی ( ، ثقلٹیم منیجر منصور رانا ) :اسپورٹ اسٹاف 

لنگ کنسلٹنٹ( ، کلف اؤ )ب   نڈری کنسلٹنٹ( ، ورنن فل  ٹنگی )ب ڈنی ہ و یتھیکوچ( ، م  ڈی )اسسٹنٹ ہ

  لڈنگی )ف  دی کوچ( ، عبدالمج   شنگی اور کنڈ اسٹرینتھسائمن ) کسی ( ، ڈرراپسٹیوتھی)فز  کنی ڈ

  می ( ، ابراہجریمن  یکورٹی( ، کرنل )ر( محمد عمران )ساینالسٹ می)ٹ  جازکوچ( ، طلحہ اع

ٹیم  )   یڈاکٹر( اور ملنگ عل  می سومرو )ٹ  ب ی ( ، ڈاکٹر نججریمن  ٹلیج یاور ڈ  ای ڈی )م   سی باد

 ( مساجر



 
 :  2021ٹونٹی ورلڈکپ آئی سی سی مینز ٹی 

 
ی  اکتوبر : پاکستان بمقابلہ بھارت ، آئی سی سی مینز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بمقام دبئ  24

 انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ، دبئی 
مقام  اکتوبر : پاکستان بمقابلہ نیوزی لینڈ ، آئی سی سی مینز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ب  26

 شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم ، شارجہ
ی  بمقابلہ افغانستان ، آئی سی سی مینز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بمقام دبئاکتوبر : پاکستان  29

 انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ، دبئی 
نومبر : پاکستان بمقابلہ اے ٹو، آئی سی سی مینز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بمقام شیخ زید   2
 نٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ، ابوظہبی ا

جہ  ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بمقام شارنومبر : پاکستان بمقابلہ بی ون، آئی سی سی مینز  7
 کرکٹ اسٹیڈیم ، شارجہ 

 نومبر : پہال سیمی فائنل  بمقام شیخ زید کرکٹ اسٹیڈیم ، ابوظہبی  10
 ی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ، دبئی نومبر : دوسرا سیمی فائنل بمقام دبئ 11
 ی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ، دبئی نومبر : فائنل بمقام دبئ 14

 
 
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. 

 



 

 


