پی سی بی کب عبدالقبدر کی وفبت پر اظہبر افسوس
الہور6 ،ستمبر 9102ء:
پبکستبى کرکٹ ثورڈ لیجٌڈری لیگ اسپٌر عجذالقبدر کے اًتقبل پر دکھ کب اظہبر اور اہلخبًہ
سے تعسیت کرتب ہے۔
احسبن مبوی ،چیئرمیه پی سی بی:
اش هوقع پر چیئرهیي پی سی ثی احسبى هبًی کب کہٌب ہے کہ عجذالقبدر کی وفبت ایک
افسوسٌبک خجر ہے۔ هیں پی سی ثی کی جبًت سے هرحوم کے لواحقیي سے افسوش کب اظہب
ر کرتب ہوں۔ ہر پبکستبًی کی طرح پی سی ثی ثھی عجذالقبدر کی پبکستبى اور کرکٹ کے
لیے خذهبت پر فخر کرتب ہے۔ اى کی خذهبت اور کبهیبثیبں صرف گراؤًڈ تک هحذود ًہیٌہیں
ثلکہ عجذالقبدر ًے اپٌی لیگ اسپي کب تجرثہ ًوجواى کھالڑیوں تک پہٌچبیب۔
احسبى هبًی ًے کہب کہ عجذالقبدر ًہ صرف گیٌذ پر هہبرت رکھتے تھے ثلکہ وٍ ایک قبثل
احترام اور هعتجر شخصیت تھے۔ کرکٹ کے وسیع تجرثے اور ڈسپلي کی ثٌیبد پر دًیب ثھر
هیں عجذالقبدر کب ایک خبص هقبم تھب۔
چیئرهیي پی سی ثی ًے کہب کہ عجذالقبدر ًے کرکٹ هیں اسپرٹ آف کرکٹ کی اعلی هثبل
قبئن کی۔ اًہوں ًے ڈسپلي سے اپٌے دشوٌوں کو ثھی دوست ثٌبیب۔احسبى هبًی ًے کہب کہ
دًیبئے کرکٹ آج ایک عسین کرکٹر سے هحروم ہوگئی۔ عجذالقبدر کو ہویشہ یبد رکھب جبئے
گب۔ اش هشکل گھڑی هیں پی سی ثی عجذالقبدر کے اہلخبًہ اور دوستوں کے سبتھ کھڑاہے۔
وسیم خبن ،چیف ایگزیکٹو پی سی بی :
اش هوقع پر چیف ایگسیکٹو پی سی ثی وسین خبى کب کہٌب ہے کہ عجذالقبدر کی وفبت پر
اظہبر افسوش کے لیے الفبظ ًہیٌہیں۔ اًہوں ًے کہب کہ عجذالقبدر جیسی عظین شخصیت
صذیوں هیں ایک ہی ثبر پیذا ہوتی ہے اور آج پبکستبى کرکٹ ایک ایسی ہی هحجوة
شخصیت سے هحروم ہوگئی ہے۔

چیف ایگسیکٹو پی سی ثی ًے کہب کہ ثے شک عجذالقبدر اة ہوبرے درهیبى ًہیں رہے هگر
دًیبئے کرکٹ هیں ا ى کی شہرت اور ًوجواى کھالڑیوں کے پبش اى کب سیکھبیب ہوا اسپي
ثولٌگ کب آرٹ ہویشہ زًذٍ رہے گب۔
وسین خبى ًے کہب کہ عجذالقبدر اپٌے وقت کے ایک عظین کرکٹر تھے۔ اى کی دوستبًہ
هوجودگی ہویشہ یبد رکھی جبئے گی۔
 ایک روزٍ هیچوں هیں401  اور637  ٹیسٹ هیچوں هیں78 لیجٌڈری اسپٌر عجذالقبدر ًے
 وکٹیں حبصل کیں۔478
 هیں4:88  سبلہ کرکٹ کیریئر کب آغبز دسوجر47 عجذالقبدر ًے پبکستبى کے لیے اپٌے
67 اًگلیٌڈ کے خالف ٹیسٹ هیچ سے کیب۔عجذالقبدر کی ٹیسٹ کرکٹ هیٌجہتریي کبرکردگی
 تک پبکستبى4::3  سے4:93  کھالڑیوں کو آؤٹ کرًب تھب۔ اًہوں ًے: رًس کے عوض
کے لیے ایک روزٍ کرکٹ کھیلی۔
 هیں پبکستبى کرکٹ ٹین کے چیف سلیکٹر ثھی رہے۔6009 عجذالقبدر
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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.

