
 

 وفبت پر اظہبر افسوس یکب عبدالقبدر ک یب یس یپ
 

 ء: 9102ستمبر 6 الہور،

 

اسپٌر عجذالقبدر کے اًتقبل پر دکھ کب اظہبر اور اہلخبًہ  گیل یجٌڈریکرکٹ ثورڈ ل پبکستبى

 کرتب ہے۔ تیسے تعس
 

 :یب یس یپ هیئرمیچ ،یمبو احسبن

 
 کیوفبت ا یکب کہٌب ہے کہ عجذالقبدر ک یاحسبى هبً یث یس یپ يیئرهیهوقع پر چ اش

سے افسوش کب اظہب  يیجبًت سے هرحوم کے لواحق یک یث یس یپ ںیافسوسٌبک خجر ہے۔ ه

پبکستبى اور کرکٹ کے  یعجذالقبدر ک یثھ یث یس یطرح پ یک یر کرتب ہوں۔ ہر پبکستبً
 ںیٌہیهحذود ًہًڈ تک ؤصرف گرا بںیبثیخذهبت اور کبه یکخذهبت پر فخر کرتب ہے۔ اى  ےیل

 ۔ بیتک پہٌچب وںیاسپي کب تجرثہ ًوجواى کھالڑ گیل یثلکہ عجذالقبدر ًے اپٌ

 
قبثل  کیپر هہبرت رکھتے تھے ثلکہ وٍ ا ٌذیًے کہب کہ عجذالقبدر ًہ صرف گ یهبً احسبى

ثھر  بیپر دً بدیثٌ یتجرثے اور ڈسپلي ک عیتھے۔ کرکٹ کے وس تیاحترام اور هعتجر شخص

 خبص هقبم تھب۔ کیکب اعجذالقبدر  ںیه
 

هثبل  ی  اعل یاسپرٹ آف کرکٹ ک ںیًے کہب کہ عجذالقبدر ًے کرکٹ ه یث یس یپ يیئرهیچ

ًے کہب کہ  ی۔احسبى هبًبیدوست ثٌب ی۔ اًہوں ًے ڈسپلي سے اپٌے دشوٌوں کو ثھیقبئن ک
رکھب جبئے  بدی شہی۔ عجذالقبدر کو ہویکرکٹر سے هحروم ہوگئ نیعس کیکرکٹ آج ا بئےیدً

 عجذالقبدر کے اہلخبًہ اور دوستوں کے سبتھ کھڑاہے۔ یث یس یپ ںیه یگب۔ اش هشکل گھڑ

 

 : یب یس یپو کٹیگزیا فیخبن، چ میوس

  

وفبت پر  یخبى کب کہٌب ہے کہ عجذالقبدر ک نیوس یث یس یپ کٹویگسیا فیهوقع پر چ اش
 تیشخص نیعظ یسیعجذالقبدر ج۔ اًہوں ًے کہب کہ ںیٌہیالفبظ ًہ ےیاظہبر افسوش کے ل

هحجوة  یہ یسیا کیہے اور آج پبکستبى کرکٹ ا یہوت ذایثبر پ یہ کیا ںیه وںیصذ

 ہے۔ یسے هحروم ہوگئ تیشخص



 

رہے هگر  ںیًہ بىیًے کہب کہ ثے شک عجذالقبدر اة ہوبرے دره یث یس یپ و کٹیگسیا فیچ
ہوا اسپي  بیکھبیکے پبش اى کب س وںیشہرت اور ًوجواى کھالڑ یا ى ک ںیکرکٹ ه بئےیدً

 زًذٍ رہے گب۔  شہیثولٌگ کب آرٹ ہو

 
دوستبًہ  یکرکٹر تھے۔ اى ک نیعظ کیخبى ًے کہب کہ عجذالقبدر اپٌے وقت کے ا نیوس

 ۔ یجبئے گ یرکھ بدی شہیہو یهوجودگ

 
 ںیه چوںیروزٍ ه کیا 401اور  637 ںیه چوںیه سٹیٹ 78اسپٌر عجذالقبدر ًے  یجٌڈریل

 ۔ںیحبصل ک ںیوکٹ 478

 
 ںیه 4:88کب آغبز دسوجر  ئریریسبلہ کرکٹ ک 47اپٌے  ےیًے پبکستبى کے ل عجذالقبدر

 67 یکبرکردگ يیٌجہتریکرکٹ ه سٹیٹ ی۔عجذالقبدر کبیسے ک چیه سٹیکے خالف ٹ ٌڈیاًگل

تک پبکستبى  3::4سے  4:93ٹ کرًب تھب۔ اًہوں ًے ؤکو آ وںیکھالڑ :رًس کے عوض 
 ۔ یلیروزٍ کرکٹ کھ کیا ےیکے ل

 

 رہے۔ یثھ کٹریسل فیکے چ نیپبکستبى کرکٹ ٹ ںیه 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. 
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