
 
 

پاکستان کپ کے لیے نوجوان اور باصالحیت کھالڑیوں پر مشتمل 

 اسکواڈز کا اعالن
 

 ء: 2022فروری  26الہور، 

 

باصالحیت  ڈومیسٹک کرکٹ کے بھی کے بعد اب پاکستان کپ  7ایچ بی ایل پی ایس ایل  

فراہم  پاکستان کرکٹ ٹیم میں جگہ بنانے کا ایک بہترین موقع اور نوجوان کھالڑیوں کو 

عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ  مارچ سے شروع ہونے والے ٹورنامنٹ میں  2۔کررہا ہے

پاکستان میں شامل وائیٹ بال سیریز کا   دورہکرنے والے کھالڑی آسٹریلیا کے تاریخی 

چز پر مشتمل سیریز کے بعد  حصہ بن سکتے ہیں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کو تین ٹیسٹ می

 ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیلنے ہیں۔  واحدتین ون ڈے انٹرنیشنل اور  

 

پاکستان کپ میں شریک تمام چھ کرکٹ ایسوسی ایشنز کی  اس سلسلے میں پی سی بی نے 

میں شاندار   7ایچ بی ایل پی ایس ایل    ہے۔کا اعالن کردیا  میں شامل کھالڑیوں  ٹیموں 

سلمان ارشاد اور    ،ان خان  کا مظاہرہ کرنے والے نوجوان فاسٹ باؤلرز زم  کارکردگی

ورلڈکپ اور   19کے عالوہ حال ہی میں آئی سی سی انڈر وکٹ کیپر بیٹر محمد حارث 

وکٹ   کپتان قاسم اکرم،  میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 19ایشیا کپ انڈر 

مہران ممتازکو بھی اعالن کردہ اسکواڈز میں شامل کیا گیا    اور کیپر بیٹر حسیب ہللا خان

 ہے۔

 16، 16 زاسکواڈ تمام شامل امنٹ میں کے آخری ٹورن  2021-22ڈومیسٹک سیزن  

 ۔ہیں کھالڑیوں پر مشتمل  

 

حیدر  فخر زمان،  زبیٹریم کے نائب کپتان شاداب خان، ان کے عالوہ پاکستان وائیٹ بال ٹ 

بھی   شاہنواز دھانی  اور  محمد وسیم جونیئر باؤلرز   اور آصف علی اور خوشدل شاہ  علی، 

مارچ تک جاری رہنے والے ٹورنامنٹ میں اپنی صالحیتوں کابھرپور اظہار کریں   31

 گے۔

 



ایونٹ میں  مارچ سے ہوگا۔  2کھیلے جانے والے ٹورنامنٹ کا آغاز ڈبل لیگ کی بنیاد  پر 

سینٹرل پنجاب کی کپتانی رضا  جبکہ خیبرپختونخوا کی قیادت افتخار احمد دفاعی چیمپئن  

ناردرن کی  بلوچستان کی قیادت یاسر شاہ اور اسی طرح علی ڈار کے سپرد کی گئی ہے۔

فاسٹ باؤلر میر حمزہ کو سندھ جبکہ سلمان علی آغا کو  شاداب خان کریں گے۔  ی کپتان 

 سدرن پنجاب کا کپتان نامزد کیا گیا ہے۔ 

 

 اسکواڈز:

 بلوچستان: 

ور،  ص ت  ازی ا  ق،یعماد بٹ، اسد شف د، ی عاکف جاو  ، یشاہ )کپتان(، عبدالواحد بنگلزئ اسری 

(، عمران بٹ، جالت  وکٹ کیپرہللا خان )   بی (، حس وکٹ کیپر گھمن، بسم ہللا خان ) م ی عظ

 ی سعد، محمد شاہد اور تاج ول د خرم شہزاد، محم ، یخان، کاشف بھٹ

 پنجاب:  سینٹرل

طلعت، عمران ڈوگر، محمد    نی حس  ،ی عل سیڈار )کپتان(، احمد شہزاد، او یعل رضا

سعد   ن،ینثار احمد، قاسم اکرم، رضوان حس  ئر،ی محمد عرفان جون ، یاخالق، محمد عل

 اور ظفر گوہر  اضی عمر اکمل، عثمان قادر، وہاب ر  م، ی نس

 پختونخوا:  بریخ

فخر زمان،   ،یدیارشد اقبال، آصف آفر ن، ی احمد )کپتان(، عامر عظمت، عادل ام  افتخار

وکٹ  عرفان ہللا شاہ، خالد عثمان، محمد حارث )   نئر،یعمران خان س ئر، یعمران خان جون

 ئر یجون   می گل وقار احمد اور وس ن ی مث(، محمد سرور، صاحبزادہ فرحان، کیپر

 :ناردرن

  ، یعل در ی اطہر محمود، ح ،یعمران، آصف عل ی خان )کپتان(، عامر جمال، عل شاداب

  لیخان، ناصر نواز، روح   ی  موس  ،حریرہمہران ممتاز، مبصر خان، محمد   م،ی عماد وس 

 اور زمان خان ن ی (، سلمان ارشاد، عمر اموکٹ کیپر )  ر ی نذ

 : سندھ

،  آصف محمود عماد عالم،  ،یابرار احمد، احسن عل  وسف،یبن  ریحمزہ )کپتان(، عم ر ی م

ہ، محمد  (، محمد طح  وکٹ کیپرخرم منظور، محمد اصغر، محمد حسن )   ز،ی دانش عز 

 خان  لیخان اور سہ  لیشرج  ،دھانی عمر، سعد خان، شاہنواز 

 پنجاب: سدرن 

(،  وکٹ کیپرماجد، اعظم خان )  یعل ،یدیعباس آفر ن،ی امی آغا )کپتان(، عامر   یعل سلمان

شارون سراج،   ، ین خان، عمران رندھاوا، خوشدل شاہ، راحت علااکرم، حس صلی ف

 الحق۔  اءی ( اور ضوکٹ کیپراشرف ) شانی عباس، ذ  نی طاہر، ز   بی مقصود، ط  بی صہ
 

– ENDS – 
 
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. 

  

 

  


