
 

ایم سی سی کرکٹ ٹیم جلد پاکستان کا دورہ کرے گی، ایم ڈی پی سی 

 وسیم خان بی

  ایم سی سی کرکٹ کمیٹی اجالس میں شرکت مثبت رہی، وسیم خان 

  ایم ڈی پی سی بی کی ایم سی سی کرکٹ کمیٹی کو پاکستان میں سیکورٹی

  صورتحال پر بریفنگ

 
 ء: 9112 اگست14الہور،

 

کرکٹ اکیڈمی میں یوم آزادی کی مناسبت سے منعقدہ تقریب کے بدھ کے روز نیشنل 

م سی سی اجالس میں شرکت مثبت ایسی  بی وسیم خان نے کہا کہ  موقع پر ایم ڈی پی

ایم سی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ رہی۔ وسیم خان نے کہاکہ اجالس میں اراکین نے 

 ا دورہ کرے گی۔ کستا ن کپایم مستقبل قریب میں سی کرکٹ ٹ

 

پاکستان کرکٹ بورڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر وسیم خان ایم سی سی کرکٹ کمیٹی کے 

 2۔ ایم سی سی کرکٹ کمیٹی کاہیں اجالس میں شرکت  کے بعد وطن واپس پہنچ گئے

پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ ہوا جہاں اگست تک لندن میں  12سے  11روزہ اجالس 

 یال کیا گیا۔کی مکمل بحالی پر تبادلہ خ

 

ایم ڈی پی سی بی وسیم خان نے کہا کہ مائیک گیٹنگ کی سربراہی  میں منعقدہ  

ھے۔ میں نے اجالس میں اجالس میں شین وارن اور کمار سنگارا  بھی شریک ت

 سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ موجودہ پاکستان میں

 

واضح کیا کہ پاکستان وسیم خان  نے کہا کہ میں نے بریفنگ کے دوران شرکاء پر 

میں انٹرنیشنل کرکٹ نہ ہونے کے باعث کیا اثرات مرتب ہورہے ہیں۔میں نے  

 زور دیا۔بھی کٹ کی بحالی کی اہمیت پر پاکستان میں بین االقوامی کر

 

ایم ڈی پی سی بی  پرامید ہیں کہ مستقبل قریب میں ایم سی سی کرکٹ ٹیم پاکستان کا 

قبل ایم سی سی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان سے کہ دورہ کرے گی۔ انہوں نے کہا 

 بھیدیگر ٹیموں کوتاکہ کمیٹی تمام سیکورٹی خدشات دور کردیں گے  کمیٹی کے



یم سی ۔ اس ضمن میں پاکستان کرکٹ بورڈ اور اےپاکستان جانے پر راضی کرسک

 ۔سی مسلسل رابطے  میں رہیں گے

 

تان پاکس دورہ انٹرنیشنل ٹیموں کے  نے کرکٹ کمیٹیترجمان ایم سی سی کے مطابق 

اجالس میں ایم ڈی پی سی بی وسیم خان نے پاکستان کی موجودہ ہے۔کی حمایت کی 

کمیٹی نے  ٹیم بھجوانے سیکورٹی اور سیاسی صورتحال سے اراکین کو آگاہ کیا۔ 

 سے قبل سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لینا ضروری قرار دیا ہے۔

 

یں انٹرنیشنل  کرکٹ کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں ۔ ایم پاکستان کرکٹ بورڈ ملک م

ڈی پی سی بی  وسیم خان کی ایم سی سی کرکٹ کمیٹی کے اجالس میں شرکت اور 

سری لنکا کرکٹ کے سیکورٹی  وفد کی پاکستان آمد بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی 

 ہے۔

 

سٹیڈیم الہور رکنی وفد نے نیشنل اسٹیڈیم کراچی اور قذافی ا 4سری لنکا کرکٹ کے 

میچوں کے لیے سری  ٹیسٹ 2اکتوبر میں  پاکستان کرکٹ بورڈ کو تھا۔کا دورہ کیا

 کرکٹ ٹیم کی میزبانی کرنی ہے۔ لنکا

 

ستمبر میں کرکٹ آسٹریلیا اور اکتوبر میں انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے اعلٰی 

 عہدیداران بھی پاکستان کا دورہ کریں گے۔

 

سے  پرچم کشائی کی تقریب  نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں منعقد یوم آزادی کی مناسبت 

کی گئی۔ تقریب کے  مہمان خصوصی ایم ڈی پی سی بی وسیم خان نے پرچم کشائی 

اس موقع پر ایم ڈی پی سی بی وسیم خان  نے قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد  کی۔

کیڈمیز علی ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ ہارون رشید، جنرل منیجر ا تقریب میں  دی۔

ضیاء، جنرل منیجر لیگل سلمان نصیر اور پی سی بی اسٹاف نے بڑی تعداد میں 

 شرکت کی۔

 
 

 
– ENDS – 

Media contact: 
 
Ibrahim Badees Muhammad 
Editor – Urdu Content 
Media and Communications 
E: ibrahim.badees@pcb.com.pk 
M: +92 (0) 345 474 3486 
W: www.pcb.com.pk 
 

mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk
http://www.pcb.com.pk/


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. 

 
 

 

 


