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شعیت اوس تجشثہ کبس دمحم حفیعکے لیے ثٌگلہ دیش کے خالف  ٹی ٹوًٹی سیشیض 

 93ہ دمحم حفیع اوس سبل 93کواڈ هیں شبهل کیب گیب ہے۔ کو قوهی ٹی ٹوًٹی اسهلک 
چوں هیں پبکستبى هی اًٹشًیشٌل ٹی ٹوًٹی 022هجووعی طوس پشسبلہ شعیت هلک 

 کی ًوبئٌذگی کشچکے ہیں۔ 

 
کے تشثیتی کیوپ هی ٹی ٹوًٹی اسکواڈ کے قو جبسی هیںقزافی اسٹیڈین الہوس 

اط هوقع پش دمحم دوساى دوًوں سیٌئش کشکٹشص کے دسهیبى خصوصی هکبلوہ ہوا۔ 

اًتظبس کشسہے شذت سے ھیلٌے کب ہوم گشاؤًڈ پش هیچ ککہ وٍ کب کہٌب تھب حفیع 
وٍ ین هیں واپسی "کن ثیک" ًہیں ثلکہ ٹ قوهی ٹی ٹوًٹیاًہوں ًے کہب کہ  ۔ہیں

اًہوں ًے سوجھتے ہیں۔کے هتشادف  ایک ثبس پھش "ڈیجیو"اپٌے کیشئیش هیں اسے

کبسکشدگی ہے هیں شوولیت کب هعیبس عوش ًہیں ثلکہ کہب کہ پبکستبى کشکٹ ٹین 
 اوس وٍ اسی ثٌیبد پش ٹین کب حصہ ثٌے  ہیں۔

 

ًے کہب کہ وٍ عوش کو صشف ایک ہٌذسہ سوجھتے اط حوالے  سے شعیت هلک 
اًہوں ًے کہب کہ ہوًے والی تٌقیذ سے فکش هٌذ ًہیں ہوتے۔  هیںط تٌبظش ہیں اوس ا

کشکٹ هیں پبکستبى کی ًوبئٌذگی کشسہےہیں اوس اط اًٹشًیشٌل دہبئیوں سے 0 وٍ

واال تجشثہ ًوجواى کھالڑیوں تک پہٌچبًے کب یہ ثہتشیي وقت دوساى حبصل ہوًے 
  ہے۔

 

کب کہٌب تھب  شعیت هلککی  جبًت سے کیے  گئے سوال پش  دمحم حفیعاط هوقع پش 
ی کوشش عوذٍ کبسکشدگی کب هظبہشٍ کشًے ککہ وٍ ثطوس هڈل آسڈس ثیٹسویي 



کن ہوسکے۔ اًہوں  پشیششپش  کپتبى ثبثشاعظن ى کشیں گے تبکہ ثیٹٌگ کے دوسا

 ہوًے کے سبتھ سبتھکپتبى ًے کہب کہ ثبثشاعظن پبکستبى ٹی ٹوًٹی کشکٹ ٹین کے 
   ۔ہیں ایک هیچ وًشکھالڑی

 

کشکٹ هیں ٹبپ کب کہٌب تھب کہ  دمحم حفیعکے جواة کو سشاہتے ہوئے شعیت هلک  
هیچ هیں اہویت کی حبهل ہوتی ہے۔ اًہوں ًے  کہب کبسکشدگی آسڈس ثلے ثبص کی 

ثہتش اًذاص کن ہو تو وٍ   پشیششکی کشکٹ هیں ٹبپ آسڈس ثیٹسویي پش کہ هحذود طشص

 آگے ثڑھبسکتب ہے۔سے اًٌگض کو 
 

آئی سی سی ٹی اتفبق کیب ہےکہ دوًوں سیٌئش کھالڑیوں ًے   اط حوالے سے

ي کبسکشدگی دکھبًے کی اہلیت هتبثش ک کی ٹین هیں پبکستبى 0202ٹوًٹی وسلڈکپ 
وس ثبصالحیت اًہوں ًےکہب کہ قوهی ٹی ٹوًٹی کشکٹ ٹین ًوجواى اہے۔سکھتی 

کے وٍ گشاؤًڈ هیں رهہ داسی ًجھبًےثطوس سیٌئش کھالڑی ہے، کشکٹشص پش هشتول 

 لیے  ست سے آگے ہوں گے۔
 

جٌوسی ثشوص  02پبکستبى اوس ثٌگلہ دیش کے دسهیبى ٹی ٹوًٹی سیشیض کب پہال هیچ 

 کھیال جبئے گب۔جوعہ کو قزافی اسٹیڈین الہوس هیں 
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