
 

  ہیکو تنب یخان اور اظہر عل لیحمد شہزادپر جرمانہ عائد، سہا
  

  :ء9102نومبر  کمی الہور،

 

سنٹرل پنجاب کے کپتان احمد  ںیم چیٹورنامنٹ کے م ونیفرسٹ ال یٹراف قائداعظم

خان اور  لیسندھ کے سہ  ۔ایگ ایجرمانہ عائد کرد صدیف05کا  سیف چیشہزاد پر م

کرنے  یخالف ورز یضابطہ اخالق ک یب یس یکو پ یسنٹرل پنجاب کے اظہر عل

 انیکے درم موںیدونوں ٹ ایگ الیکھ ںیآباد م صلیف میڈیسٹ۔اقبال ایگئ یکرد ہیپر تنب

 تھا۔ ایڈرا ہوگ چیم زیخ یراؤنڈ کا سنسن ںیکے پانچو ونٹیا

 

کے ضابطہ  یب یس یحالت بدلنے سے متعلق  پ یک ندیگ ںیم چیشہزادکو م احمد

 یکرنے والے کھالڑ لیحالت تبد یک ندی۔ گایگ ایجرم کا مرتکب پا 1 ولیاخالق کے ل

بناء پر   یک شنیفک ینٹیڈیشناخت نہ ہوپانے کے باعث احمد شہزادکو نان آئ یک

 ۔ایگ ایبطور کپتان چارج ک

 

 ندیامپائرز نے گ لڈیآن ف ںیاوورم ںیو11اننگز کے  یپہل یکے دوران سندھ ک چیم

 دریح ریامپائرز ضم لڈی۔ اس بناء پر آن فیگئ یکھید یلیتبد ںیتو اس م ایکا معائنہ ک

 یک 4112 کلیکوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹ یب یس یاور محمد آصف نےاحمد شہزادکو پ

 ۔ایکرنے پر چارج ک یخالف ورز

 

شناخت نہ ہوپانے کے  یک یارشد نے سماعت کے  بعد کھالڑ میند یفریر چیم

 ۔ایباعث سنٹرل پنجاب کے کپتان احمد شہزاد پر جرمانہ عائد کرد

 

 یجانب سے اعتراف جرم نہ کرنے کے باعث معاملے پر سماعت ک یشہزاد ک احمد

 تے ہوئے نوٹس آف چارج تھمادیا گیا۔یاحمد شہزاد کو مجرم قرارد ںی۔ جس میگئ

 

 :شہزاد احمد

 

 یک ندیکے دوران گ چیپنجاب کے کپتان احمد شہزاد کا کہنا ہےکہ اس م سنٹرل



 شلزیآف چیعمل تھا۔احمد شہزاد نےکہا کہ انہوں نے م یفطر کیا یلیتبد ںیحالت م

طور پر  یمصنوع یلیتبد ںیحالت م یک ندیکہ گ یتھ یکوشش ک یکو قائل کرنے ک

کے  یفریر چیا۔انہوں نے کہا کہ وہ میگ ایک ںینہ میتاہم ان کا مؤقف تسل یگئ یک ںینہ

 ۔ںیکا احترام کرتے ہوئے اسے قبول کرتے ہ  صلےیف

 

 ملوث ہوں گے اور نہ ہیوہ کبھی ایسی کسی سرگرمی میں نے کہا کہ احمد شہزاد 

کو نقصان پہنچانے دیں ساکھ کی کھیل کبھی اپنے کسی ساتھ کھالڑی کو  وہ

 مجھےاورہےمیری ترجیح معیاری کرکٹ کھیلنا انہوں نے کہا کہ میری ۔گے

 نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بننا ہے۔

 

کے  چیکو م یخان اور سنٹرل پنجاب کے اظہر عل لیسہجانب سندھ  کے یدوسر

 ۔کی گئی ہے ہیدوران جملوں کا تبادلہ کرنے پر تنب

 

کوڈ آف کنڈکٹ  یب یس یوقت ضائع کرنے سے متعلق  پ ںیم چیخان کو م لیسہ

 ،یکو کھالڑ یہے۔اظہر عل ایگ ایجرم کا مرتکب پا 1 ولیکے ل 4115 کلیکے آرٹ

 نکنےیپھ ندیگ ںیخطرناک انداز م ںیسمت م یک یفریر ایاسپورٹ اسٹاف، امپائر

جرم کا مرتکب  1 ولیکے ل 412 کلیکوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹ یب یس یسے متعلق  پ

 ہے۔ ایگ ایپا

 

اور محمد آصف  نے چارج  دریح ریامپائرز ضم لڈیکو آن ف وںیکھالڑ دونوں

 میند یفریر چیجانب سے اعتراف جرم کرنے کے باعث م ی۔دونوں کرکٹرز کایک

 ۔کردی ہیکو تنب یخان اور اظہر عل لیارشد نےسہ
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