
 

سے کھچا کھچ بھرے  تماشائیوں کھالڑیوں کو راولپنڈی اور ملتان میں 

 امیددیکھنے  کی  زاسٹیڈیم
 

 ملتان کے شہری اپنی پسندیدہ ٹیم کو اسپور ٹ کرنے اسٹیڈیم  یقین ہے

 ، شاہد آفریدیضرور آئیں گے

  اب کراچی اور الہور سے دیگر شہروں کہ لیگ کے میچز خوش ہوں

 شان مسعود، ہےمیں منتقل ہور

  میچز میں "ہاؤس فل"  آٹھوںامید ہے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں شیڈول

 ہوگا، فہیم اشرف

  اپنی جارحانہ بلے بازی کے ذریعے شائقیِن کرکٹ کو محظوظ کرنے کا

 اراداہ رکھتا ہوں،آصف علی

 ایونٹ کے ہیش ٹیگز  #HBL #HBLPSLV #Tayyarhain  ہیں 

 ایچ بی ایل پی ایس ایل سے متعلق  تمام میڈیا ہاوسز سے درخواست ہے کہ

 کسی بھی خبر میں ایونٹ کا مکمل ٹائٹل درج کریں
 

 :ء5252 فروری،52ر، الہو

 

کے  میچوں کی میزبانی پہلی مرتبہ ایچ بی ایل پی ایس ایل ملتان اور پنڈی کرکٹ اسٹیڈیمز 

میچز ملتان اور راولپنڈی میں کھیلے  11میں سے  43گ میں شامل ُکل لیرہے  ہیں۔ کر

 ۔ جانے ہیں

 

میچز کھیلے  8ُکل پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں جبکہ  4ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں ُکل 

 جائیں گے۔ 

 

ملتان سات ایک روزہ میچوں کی میزبانی کا اعزاز حاصل کرنے والے پانچ ٹیسٹ اور

پاکستان اور بنگلہ دیش ۔ میں کھیال گیا  1001اگست  میچانٹرنیشنل پہالکرکٹ اسٹیڈیم میں 

رنز سے 163ایک اننگز اوراس ٹیسٹ میچ میں میزبان ٹیم نےکے درمیان کھیلے گئے 

  ۔تھی کامیابی حاصل کی



 

کرکٹ پنڈی ایک روزہ میچوں کی میزبانی کا اعزاز حاصل کرنے والے 14ٹیسٹ اور10

کے  سری لنکامیں کھیال گیا ۔ پاکستان اور 1991 جنوریاسٹیڈیم میں پہالانٹرنیشنل میچ 

رنز سے کامیابی حاصل 111میچ میں میزبان ٹیم نے ا س ایک روزہ درمیان کھیلے گئے 

 ۔ تھی کی

 

دونوں اسٹیڈیمز اب تک کسی انٹرنیشنل ٹی ٹونٹی کرکٹ میچ کی میزبانی نہیں کرسکے 

 ہیں۔  کھیلے جاچکے ڈومیسٹک ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹس  مرتبہ متعدد پر قاماتدونوں ممگر 

 

اب ایچ کو میں ڈومیسٹک میچز کھیلنے والے قومی کرکٹرز  زاسٹیڈیم پنڈی کرکٹاور  ملتان

ایک بڑی تعداد کے اسٹیڈیم دونوں شہروں میں شائقین کی بی ایل پی ایس ایل کے  دوران 

ایونٹ میں ملتان سلطانز جبکہ فہیم شان مسعود شاہد آفریدی اور کا رخ کرنے کی امید ہے۔ 

 اشرف اور آصف علی اسالم آباد یونائیٹڈ کی  نمائندگی کررہے ہیں۔

 

 :شاہد آفریدی، ملتان سلطانز

 

میں  1010ملتان سلطانز کے  آلراؤنڈر شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل 

اپنے ہوم گراؤنڈ پر میچ کھیلے گی۔ انہیں امید ہے کہ ملتان کے ملتان سلطانز پہلی مرتبہ 

 شہری اپنی پسندیدہ ٹیم کو اسپور ٹ کرنے اسٹیڈیم ضرور آئیں گے۔

 

شاہد آفریدی کا کہناہے کہ وہ ایونٹ میں شاندار کارکردگی دکھانے کے  لیے  پرعزم ہیں۔ 

گ کے  ذریعے ملتان اسٹیڈیم انہیں یقین ہےکہ وہ جارحانہ بلے بازی اور اپنی اسپن باؤلن

 میں موجود شائقین کرکٹ کو خوب محظوظ کریں گے۔

 

 :شان مسعود، کپتان ملتان سلطانز

 

 کے مکمل ایڈیشن لایچ بی ایل پی ایس ایملتان سلطانز کے کپتان شان مسعود کا کہنا ہےکہ 

کے   ہے۔ انہوں نے کہاکہ خوشی کی بات ہے کہ لیگپاکستان میں انعقاد خوش آئند کا 

 میں بھی منتقل ہورہے ہیں۔ میچز اب کراچی اور الہور سے دیگر شہروں

 

پر  پاکستان کرکٹ کے لیے بہت پرجوش لمحات ایک مہینہکہا کہ یہ مزید نےشان مسعود 

تین میچز کھیلنے کہا کہ بطورملتان سلطانز وہ اپنے ہوم گراؤنڈ پر انہوں نے ۔ہےمشتمل 

 کے لیے بیتاب ہیں۔

 

وہ یقین ہے کہ کرکٹ سے پیار کرتے ہیں اور انہیں کہ ملتان کے شہری نےکہاشان مسعود 

ملتان جوق در جوق قومی اور بین  االقوامی ستاروں کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے  

 کرکٹ اسٹیڈیم کا رخ کریں گے۔



 

 :، اسالم آبادیونائیٹڈفہیم اشرف

 

وہ بنگلہ دیش کے خالف پہلے کہ فہیم اشرف کا کہنا ہے آلراؤنڈراسالم آباد یونائیٹڈ کے

لیون میں جگہ تو ٹیسٹ میچ کے لیے قومی اسکواڈ کا حصہ تھے۔ انہوں نے کہاکہ وہ فائنل ا

بیٹھ کر جس طرح وہ شائقیِن کرکٹ سے کھچا کھچ نہیں بناسکے مگرباؤنڈری کے باہر 

 ناقابل فراموش لمحات تھے۔سے میچ کا لطف اٹھارہے تھے وہ بھرے اسٹیڈیم 

 

کرکٹ اسٹیڈیم میں  پہلی مرتبہ پنڈیمیچز اشرف نے  کہاکہ ایچ بی ایل پی ایس ایل کے  فہیم

پنڈی  اور اسٹیڈیم کا رخ کرے گیشائقین کی ایک بڑی تعداد کہ ہورہے ہیں، انہیں امید ہے 

  میچز میں "ہاؤس فل" ہوگا۔ 8تمام  لیگ کے شیڈولمیں کرکٹ اسٹیڈیم 

 

 :آصف علی  ، اسالم آباد یونائیٹڈ

 

یم وہ پنڈی کرکٹ اسٹیڈآصف علی کاکہنا ہےکہ  اسالم آباد یونائیٹڈ کے مڈل آرڈر بلے باز

 کو محظوظ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کے ذریعے شائقیِن کرکٹ جارحانہ بلے بازی میں 

 

کا ہوم گراؤنڈ ہے اور یہاں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم، اسالم آباد یونائیٹڈ آصف علی نے کہاکہ 

پہلی مرتبہ انہوں نے  کہاکہ وہ ہے۔ بھی ملنے کی امیدتماشائیوں کی بھرپور اسپورٹ  انہیں

 بہترین کرکٹ فراہم کریں گے۔کی میزبانی کرنے والے شائقین کو  لیگ

 

بیس فروری سے بائیس مارچ تک کراچی، الہور، راولپنڈی  1010ایچ بی ایل پی ایس ایل 

 فائنل الہور میں کھیال جائے گا۔اور ملتان میں کھیلی جائے گی۔ ایونٹ کا 
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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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