
 

سرفراز احمد قومی کرکٹ ٹیم کے کپتبن برقرار، بببراعظم وبئب کپتبن 

 مقرر 
  

  قبئداػظن ٹسافی کے پہلے زوش کے اختتبم پس یو ثی ایل ظسفساش احود

 اظپوزٹط کوپلیکط کساچی هیں پسیط کبًفسًط کسیں گے

 
 ء: 9112ستمبر  13 الہور،

 

ؼیڈول ظسی لٌکب کے خالف ایک زوشٍ او  بٍ کے آخس هیںزواں ه پبکعتبى کسکٹ ثوزڈ ًے 

زکھب ہے۔ ز ٹی ٹوًٹی ظیسیص کے لیے ظسفساش احود کو قوهی کسکٹ ٹین کب کپتبى ثسقساز 

ظیسیص هیں قوهی کسکٹ ٹین کی ًبئت کپتبًی اکتوثس تک جبزی زہٌے والی  9ظتوجس ظے  72

  ثبثس اػظن کسیں گے۔ 

 

کسکٹ ٹین کب کپتبى هقسز کیب گیب تھب۔  هیں قوهی ٹی ٹوًٹی 7102ظسفساش احود کو اپسیل 

اظی هیں ظسفساش احود کو قوهی ایک زوشٍ کسکٹ ٹین کب کپتبى هقسز کسدیب گیب تھب۔  7102

ظیسیص کے ثؼد ظسفساش احود کو تیٌوں فبزهیٹ کے لیے قوهی ظبل ویعٹ اًڈیص کے خالف 

ایک زوشٍ اوز  84،  ٹیعٹ 01ظسفساش احود اة تک کسکٹ ٹین کب کپتبى هقسز کسدیب گیب تھب۔ 

ظسفساش  قوهی کسکٹ ٹین ٹی ٹوًٹی هیچص هیں قوهی کسکٹ ٹین کی کپتبًی کسچکے ہیں۔ 18

حبصل  هیں کبهیبثیٹی ٹوًٹی هیچص  79ایک زوشٍ اوز  72ٹیعٹ،  8 احود کی قیبدت هیں

 کسچکی ہے۔

 

ایک زوشٍ کسکٹ هیں تیعسے اوز ٹی  ویں، 02ثبثساػظن آئی ظی ظی ٹیعٹ زیٌکٌگ هیں 

 09اًڈز آئی ظی ظی ثبثساػظن اض ظے قجل ٹوًٹی کسکٹ هیں پہلے ثہتسیي ثلے ثبش ہیں۔ 

 09ثبثساػظن آئی ظی ظی اًڈز هیں پبکعتبى کی قیبدت کسچکے ہیں۔  7107کسکٹ وزلڈکپ 

ظبل  8کی ًوبئٌدگی کسچکے ہیں۔ ثبثساػظن گرؼتہ   پبکعتبىهیں ثھی  7101کسکٹ وزلڈکپ 

 قوهی کسکٹ ٹین کی ًوبئٌدگی کسزہے ہیں۔ظے 

 

قوهی کسکٹ ٹین کےکپتبى اوز ًبئت کپتبى کب تقسز چیئسهیي پی ظی ثی احعبى هبًی ًے کیب 

قوهی کسکٹ ٹین کے ہیڈ کوچ اوز چیف ظلیکٹس هصجبح اوز پی ظی ثی کسکٹ کویٹی ہے۔ 



 کی ظفبزغ کی تھی۔دوًوں ًبهوں ًے 

 

 سرفراز احمد، کپتبن قومی کرکٹ ٹیم:

 

پی ظی ثی کی جبًت ظے هجھے  قوهی کسکٹ ٹین کے  کپتبى ظسفساش احود کب کہٌب ہےکہ 

 اًہوں ًے کہب کہکٹ ٹین کب کپتبى ثسقساز زکھٌے هیسے لیے اػصاش کی ثبت ہے۔ قوهی کس

هیں هصجبح الحق کی  هعتقجل ہے۔پبکعتبى کسکٹ ٹین کی قیبدت کسًے کب لطف آزہب  هجھے

 شیسًگساًی ہوبزی صالحیتوں هیں ًکھبز آئے گب۔

 

هیں ًے هصجبح الحق کی شیسًگساًی ثہت کسکٹ کھیلی ہے اوز ظسفساش احود ًے کہب کہ 

ہوبزے ثبہوی تؼبوى ظے قوهی کسکٹ ٹین تیٌوں فبزهیٹ هیں ثہتس کبزکسدگی کب اهید ہےکہ 

 هظبہسٍ کسے گی۔

  

ٹین کے کپتبى ًے اػتساف کیب ہے کہ ہن ایک زوشٍ کسکٹ هیں اپٌے هؼیبز کے قوهی کسکٹ 

ثطوز کپتبى وٍ آئٌدٍ اض ق کبزکسدگی کب هظبہسٍ ًہیں کسظکےتبہن وٍ پساهید ہیں کہ هطبث

 فبزهیٹ هیں اپٌی ذهہ دازیبں احعي اًداش هیں ًجھبًے کی کوؼػ کسیں گے۔

 

هصجبح الحق اوز هیں ٹین کی ظسفساش احود ًےکہب کہ هجھے اپٌی ٹین پس هکول اػتوبد ہے۔ 

 کبزکسدگی هیں تعلعل الًے کی کوؼػ کسیں۔

 

 :چیئرمیه پی سی بی،احسبن مبوی

 

ظسفساش احود ایک تجسثہ کبز کھالڑی ہیں ۔ چیئسهیي پی ظی ثی احعبى هبًی کب کہٌب ہے کہ 

هصجبح الحق قوهی کسکٹ ٹین کی کبزکسدگی هیں ًکھبزالئیں اهید ہےکہ ظسفساش احود اوز 

 گے۔

 

یہ احعبى هبًی ًے کہبکہ ہن ًے ثبثساػظن کو قوهی کسکٹ ٹین کب ًبئت کپتبى هقسز کیب ہے۔ 

احود  هعتقجل هیں ثبثس اػظن کی تسثیت کب ثہتسیي هوقغ ہوگب۔ اهید ہے هصجبح الحق، ظسفساش

 ٹ ٹین کی ثہتسی کے لیے کبم کسیں گے۔اوز ثبثس اػظن تیٌوں هل کس قوهی کسک

 

 : مصببح الحق، ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم

 

هصجبح الحق ًے کہب کہ هیں کپتبى ثسقساز زہٌے پس ظسفساش احود  کو هجبزکجبد پیػ کستب 

 ہوں۔

 



ے کھیل کے دوزاى جوغ اوز ولولہ کب هیں ہویؽہ ظسفساش احود کهصجبح الحق ًے کہب کہ 

 هؼتسف زہب ہوں۔

 

هوکٌہ کھالڑیوں کب اػالى  09قوهی کسکٹ ٹین کے ظسی لٌکب کے خالف ظیسیص کے لیے 

 ظیسیص کے لیے کیوپ ثدھ ظے ًیؽٌل کسکٹ اکیڈهی الہوز هیں ؼسوع ہوگب۔پیس کو ہوگب۔

 

 ظتوجس کو کیب جبئے گب۔ 71زکٌی حتوی اظکواڈ کب اػالى  02ظیسیص کے لیے 
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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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