
 

 کا اعالن میٹٹی ٹونٹی  یقوم ےیکے ل زیریلنکا کے خالف س یسر
 

 تبدیلیاں 3کراچی میں موجود قومی ایک روزہ اسکواڈ میں  •
، عمر اکمل اور فہیم اشرف کی ٹی  ٹونٹی اسکواڈ میں احمد شہزاد  •

 شمولیت
 گے ںیجائ لےیاکتوبر کو کھ  9اور  7، 5 چزیم  ٹی ٹونٹی •

 
 ء: 2019 اکتوبر 2، الہور

 
ٹی لنکا کے خالف  یمصباح الحق نے سر کٹریسل ف یکوچ اور چ ڈیکے ہ  میکرکٹ ٹ  یقوم

پر مشتمل   ٹی ٹونٹی میچز 3ہے۔  ایاسکواڈ کا اعالن کرد یرکن 16 ےیکے ل  زیریس  ٹونٹی
 ۔ یرہے گ یجار ںیم  الہور قذافی اسٹیڈیم  اکتوبر تک 9سے  5 زیریس 
 

ں کی گئی  تبدیلیا  3ںیم ٹی ٹونٹی سیریز کے لیےکراچی میں موجود قومی ایک روزہ ٹیم 
  میاحمد شہزاد  ،عمر اکمل اور فہ عابد علی اور محمد رضوان کی جگہامام الحق، ۔  ہیں

 ۔ ہے ایگ ایشامل کرل  ںیم اسکواڈ کرکٹ  ٹی ٹونٹی یقوماشرف کو
 

قومی  بار ی آخر میںخالف سیریز احمد شہزاد نے گذشتہ سال جون میں اسکاٹ لینڈ کے 
ستمبر  27مڈل آرڈر بیٹسمین عمر اکمل نےی تھی۔ ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی ک

ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان کی نمائندگی کی ویسٹ انڈیز کے خالف  کو 2016
رواں سال مئی میں انگلینڈ کے خالف ٹی ٹونٹی میچ میں قومی  آلراؤنڈر فہیم اشرفتھی۔ 

 ٹیم کا حصہ تھے۔ 
 

سری لنکا کے خالف دوسرے ایک روزہ میچ میں بائیں ہاتھ کی انجری کا شکارہونے  
 ۔ ی سیریز میں شامل نہیں کیا گیاوالے امام الحق کو ٹی ٹونٹ
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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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