
 

 دمحم عامر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعالن کردیا

 

 ء :6102جوالئی  62الہور، 

 

ریٹبئرهٌٹ کب اعالى کردیب ہے  ضے قوهی ٹین کے فبضٹ بولر دمحم عبهر ًے ٹیطٹ کرکٹ

 کھیلتے رہیں گے۔کرکٹ اور ٹی ٹوًٹی تبہن وٍ پبکطتبى کے لیے ایک روزٍ 

 

 دمحم عامر:

کبکہٌب ہے کہ کرکٹ کے روایتی فبرهیٹ هیں پبکطتبى کی ًوبئٌذگی فبضٹ بولر دمحم عبهر 

کرًب هیرے لیے اعساز تھب ۔ هیں آج طویل طرز کی کرکٹ ضے علیحذگی اختیبر کررہب 

 پبکطتبى کے لیے هحذود اوورز کی کرکٹ کھیلتب رہوں گب۔ هیں ہوں تبہن

 

ٌذگی کرًب  ہے۔ هیری دمحم عبهر ًے کہب کہ هیرا اصل هقصذ پبکطتبى کرکٹ ٹین کی ًوبئ

هیں  0202آئی ضی ضی ٹی ٹوًٹی کرکٹ ورلڈکپ اور خواہش ہے کہ هیں آئٌذٍ هیچس 

 ۔رکھوںرقراربشرکت کے لیے اپٌی فبرم اور فٹٌص 

 

آضبى ًہیں تھب  اختیبر کرًے کب فیصلہکہ ٹیطٹ کرکٹ ضے علیحذگی فبضٹ بولر ًے کہب  

تبہن هیں اش ببرے هیں کبفی عرصے ضے ضوچ رہب تھب۔ هیں آج ٹیطٹ کرکٹ ضے 

کے ریٹبئرهٌٹ کب اعالى کرتب ہوں تبکہ ضلیکٹرز  آئی ضی ضی ورلڈ ٹیطٹ چیوپئي شپ 

 ًوجواى فبضٹ بولرز کو قوهی کرکٹ ٹین هیں جگہ دے ضکیں۔   لیے

 

ٹیطٹ کرکٹ هیں اپٌے ٹین هوبرز اور حریف دمحم عبهر کبکہٌب ہے کہ هیں اش هوقع پر 

اپٌے حلیف اور حریف کھالڑیوں کے ضبتھ ٹیطٹ  هیںکھالڑیوں کب شکریہ ادا کرتب ہوں۔

کرکٹ کھیلٌے کو اعساز ضوجھتب ہوں۔هجھے اهیذ ہےکہ ہن اضی عسم اور حوصلے کیطبتھ 



 کی کرکٹ کھیلتے رہیں گے۔ هختصر دوراًیے

 

رڈ کب شکریہ ادا کرتے ہوئے کہب کہ بورڈ ًے هجھے فبضٹ بولر ًے پبکطتبى کرکٹ بو

هیں پی ضی بی کوچس کب بھی ، ى اضٹبر لوگو لگبًے کب هوقع دیباپٌے ضیٌے پر گولڈ

 هشکور ہوں جٌہوں ًے کیرئیر کے هختلف هراحل هیں هیری هذد کی۔

 

 وسیم خان، ایم ڈی پی سی بی:

هوجودٍ دور  کب شوبردمحم عبهر اش هوقع پر این ڈی پی ضی بی  وضین خبى کب کہٌب ہے کہ

ے۔ بطور ًوجواى کرکٹردمحمعبهر هشکالت کو رز هیں ہوتب ہفبضٹ بولٹیطٹ بہتریي  کے

ڈریطٌگ روم   گراوًڈ اور قوهی ٹیطٹ کرکٹ ٹین ۔ر کرکے بہتر کرکٹر اور اًطبى بٌےدو

 ۔کرے گیکوی هحطوش  دمحم عبهر کی هیں

 

ے دمحم عبهر فیصلے کب احترام کرتے ہیں، اهیذ ہوضین خبى کبکہٌب ہے کہ ہن دمحم عبهر کے 

 کی کرکٹ هیں اپٌب اہن کردار ادا کرتے رہیں گے۔هحذود اوورز 

 

اپٌے  ضےهیں ضری لٌکب کے خالف گبل ٹیطٹ هیچ جوالئی ء 0222دمحم عبهر ًے ضبل 

 112کی اوضط ضے  62ٹیطٹ هیچوں هیں  63کیرئیر کب آغبز کیب تھب۔دمحم عبهر ًے ٹیطٹ 

وکٹیں حبصل کی۔دمحم عبهر کی ٹیطٹ کرکٹ هیں بہتریي بولٌگ ویطٹ اًڈیس کے خالف 

کھالڑیوں کو آؤٹ  3رًس کے عوض  44هیں  کے هیذاىء اپریل هیں کٌگطٹي 0212ضبل 

 کرًب  تھب۔
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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 
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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. 

 
 

 

 


