
 

تاخیر دورہ پاکستان  جنوبی افریقہ کا ے باعثکھالڑیوں کے ورک لوڈ ک

 کا شکار
 

  ایف یےل کی ًئی تبریخوں کو حتوی ضکل دیٌے کےسیریس دوًوں بورڈز

 رہے ہیں، وسین خبىوًڈو تالش کرخبلی  هیںٹی پی 
 

 ء:0202فروری 41الہور، 

 

پبکستبى کب دورٍ آئٌذٍ هبٍ  ہے  کہ وٍآگبٍ کیب پبکستبى کرکٹ بورڈ کوکرکٹ سبؤتھ افریقہ ًے 

ٹین جلذ از جلذ پبکستبى بھیجٌے ًہیں کرسکیں گے تبہن اًہوں ًے یقیي دہبًی کرائی ہےکہ وٍ 

 کب ارادٍ رکھتے ہیں۔

 

 2آئٌذٍ سبل جٌوری هیں ضیڈول  ،هجوزٍ تیي ٹی ٹوًٹی هیچسدوًوں ٹیووں کے  درهیبى 

 سیریس کب حصہ ًہیں تھے۔ی ٹوًٹی هیچوں پر هطتول ٹ 3ٹیسٹ اور 

 

جوعہ کی دوپہر کرکٹ سبؤتھ افریقہ ًے  کھالڑیوں کے ورک لوڈ کب جبئسٍ لیٌے کے بعذ 

 کو پبکستبى کرکٹ بورڈ کو اپٌے فیصلہ سے آگبٍ کیب۔

 

 وسیم خان، چیف ایگزیکٹو پی سی بی:

 

کرکٹ ٹین کی آئٌذٍ هبٍ جٌوبی افریقہ ہن چیف ایگسیکٹو پی سی بی  وسین خبى کب کہٌب  ہےکہ 

کرکٹ سبؤتھ افریقہ کے فیصلے  کب احترام اش ضوي هیں هیسببًی کے خواہبں تھے هگر ہن 

کسی بھی کرکٹ کو پیص ًظر رکھٌب کھالڑیوں کے ورک لوڈ اًہوں ًے کہب کہ  کرتے ہیں۔ 

 کی اولیي ترجیح ہوتی ہے اور اش حوالے  سے یہ فیصلہ قببل فہن ہے۔بورڈ 

 

هحذود فبرهیٹ کی اش سیریس کب خوضی ہے کہ کرکٹ سبؤتھ  افریقہ وسین خبى ًے کہبکہ 

کی دوًوں بورڈز سیریس اة  ہکاًہوں ًے کہب  کرًے کب ارادٍ رکھتب ہے۔جلذ از جلذ  اہتوبم

 ۔رہے ہیںوًڈو تالش کرخبلی  هیںایف ٹی پی لئیے ًئی تبریخوں کو حتوی ضکل دیٌے کے
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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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