
 

جہانگیر خان ایچ بی ایل پی ایس ایل کی ٹرافی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 

 گے الئیں
 

  فشوسی ثشوص ثذھ کو ًیؾٌل اعٹیڈین کشاچی  91ٹشافی کی تقشیت سوًوبئی

 هیں ہوگی

 وصًی ہےکلوگشام  8 اوسعیٌٹی هیٹش لوجی  56ٹشافی 
  اعتعوبل ہوگیایچ ثی ایل پی ایظ ایل کے ہش ایڈیؾي هیں اة یہی ٹشافی 

 هیشے  ایچ ثی ایل پی ایظ ایل ٹشافی کی تقشیت سوًوبئی هیں ؽشکت کشًب

 ، جہبًگیش خبىایک غیشهعوولی لوحہ ہوگبلیے

  اعضاص ہےثھی  هٌب ایچ ثی ایل پی ایظ ایل کی ٹشافی تھبکب جہبًگیش خبى ،

 وعین خبى
 

 ء:0202فروری،  61، کراچی

 

پبکغتبى اوس کی تقشیت سوًوبئی پبکغتبى هیں ہوگی۔کی ٹشافی ایچ ثی ایل پبکغتبى عپش لیگ 

ایچ ثی ایل پی ایظ ایل کی کی دًیب کے عت عے کبهیبة کھالڑی جہبًگیش خبى  اعکواػ

 91ٹشافی کی تقشیت سوًوبئی تھبهے ًیؾٌل اعٹیڈین کشاچی پہٌچیں گے۔چوچوبتی ٹشافی 

 فشوسی ثشوص ثذھ کو ًیؾٌل اعٹیڈین کشاچی هیں ہوگی۔

 

جہبًگیش خبى ایوًٹ کی ٹشافی کب ًبم سوؽي کشًے والے دًیب هیں پبکغتبى اعکواػ کی 

دفبعی کپتبى عشفشاص احوذ یہ ٹشافی  ۔ وٍتھبهے  ًیؾٌل اعٹیڈین کشاچی هیں داخل ہوں گے

احغبى عشفشاص احوذ ٹشافی چیئشهیي پی عی ثی  تقشیت کے د وساى۔کےحوالے کشیں گے

هبلکبى اوس کپتبًوں کے ہوشاٍ ٹشافی کی  توبم فشًچبئضهبًی کے حوالے کشیں گے جو 

 سوًوبئی کشیں گے۔ثبقبعذٍ 

 

کی ٹشافی یو کے کی ایک کوپٌی اوٹ ِول علوس اعوٹظ ًے   0202ایچ ثی ایل پی ایظ ایل 

تیبس کی ہے۔ٹشافی کے اوپش ًصت ایک چبًذ اوس عہ جہتی عتبسٍ پبکغتبى کی ًوبئٌذگی 

کلوگشام ہے۔ چوچوبتی ٹشافی کے گشد  8کبکل وصى عیٌٹی هیٹش لوجی ٹشافی  56کشسہےہیں۔ 

 هخصوؿ سًگ ثھی ًوبیبں ہیں۔



 

سواں عبل هتعبسف کشوائی جبًے والی ایچ ثی ایل پی ایظ ایل ٹشافی اة آئٌذٍ توبم ایوًٹ 

کے لیے هغتقل سہے گی اوس ہش عبل ایوًٹ جیتٌے والی ٹین کب ًبم اط ٹشافی پش دسج کشدیب 

 جبئے گب۔

 

 جٌوسی ثشوص ثذھ عہ پہش عبڑھے تیي ثجےہوگی۔ 91تقشیت سوًوبئی ٹشافی کی 

 

 :جہانگیر خان

 

ایچ ثی ایل پی ایظ ایل کے ثے تبج ثبدؽبٍ جہبًگیش خبى کب کہٌب ہے کہ اعکواػ کی دًیب 

دى کب لوحہ ہوگب اوس وٍ اط  غیشهعوولیایک کی تقشیت سوًوبئی هیں ؽشکت کشًب ٹشافی 

  اًتظبس کشسہے ہیں۔

 

هلک هیں اعلٰی عطحی  ؽبًذاس اًذاص هیں ثوسڈ ًےخبى ًے کہبکہ پبکغتبى کشکٹ  جہبًگیش

ں کے رسیعے دًیب کے عبهٌے پبکغتبى کب کیں، اى عشگشهیوکشکٹ کی عشگشهیبں ثحبل 

بکہ کھیلوں کے هیذاى آثبد ہوًے عے دًیب کو پیغبم اًہوں ًے کہ۔هثجت تؾخـ اجبگش ہوا 

 کہ پبکغتبى ایک پشاهي هلک ہے۔ هلے گب

 

هلک هیں دیگش ایچ ثی ایل پی ایظ ایل کے کبهیبة اًعقبد عے جہبًگیش خبى ًے کہبکہ 

یو، ایچ ثی ایل پی ایظ ایل فبئثحبل  ہوں گی، اًہیں اهیذ ہے  کہ کی عشگشهیبں ثھی کھیلوں 

عشگشهیبں ثحبل هیں کھیلوں کے ثیي االقواهی هقبثلوں کی هلک گزؽتہ چٌذ دہبئیوں عے 

 ۔کشًے هیں هذدگبس ثبثت ہوگی

 

ے پبکغتبى کشکٹ ثوسڈ ککے لیے لیجٌڈسی کھالڑی ًے کہبکہ وٍ ایوًٹ کے کبهیبة اًعقبد 

ؽبئقیي کشکٹ ایچ ثی ایل پی ایظ ایل اًہوں ًے کہبکہ لیے ًیک توٌبؤں کب اظہبس کشتے ہیں۔

 هحظوظ ہوًے کب هوقع فشاہن کشے گی۔ کھیل عےکو 

 

عبل کی عوش هیں پہلی هشتجہ  91کو اعکواػ کب ثے تبج ثبدؽبٍ کہب جبتب ہے۔ جہبًگیش خبى 

اپٌے هشتجہ عبلوی ٹبئٹل  5هجووعی طوس پش ًے جہبًگیش خبىثشٹؼ اوپي ٹبئٹل جیتٌے والے 

هقبثلے جیتٌے واال هٌفشد سیکبسڈ ثھی اپٌے ًبم سکھتے  666جہبًگیش خبى هغلغل  ۔ًبم کیے

 ہیں۔

 

 چیف ایگزیکٹو پی سی بی:، وسیم خان

 

جہبًگیش خبى جیغے ًبهوس اعپوسٹظ کب کہٌب ہےکہ چیف ایگضیکٹو پی عی ثی وعین خبى 

اط هیي کی جبًت عے ایچ ثی ایل پی ایظ ایل کی ٹشافی تھبهے ًیؾٌل اعٹیڈین کشاچی هیں آًب

اًہوں ًے کہبکہ وٍ تقشیت کب حصہ ثٌٌے پش جہبًگیش خبى ۔ےہٹشافی کے لیے ثھی اعضاص 



 کے ثہت هؾکوس ہیں۔

 

چ ثی ایل پی ایظ ایل ثبآلخش واپظ پبکغتبى آچکی ہے۔ اًہوں ًے وعین خبى ًے کہبکہ ای

جلذ یہ دًیب کی عت عے ثہتشیي ٹی ٹوًٹی لیگض ثي جبئے یہ پبکغتبى کی لیگ ہے اوس کہبکہ 

 گی۔

 

ثیظ فشوسی عے ثبئیظ هبسچ تک کشاچی، الہوس، ساولپٌڈی  0202ایچ ثی ایل پی ایظ ایل 

اوس هلتبى هیں کھیلی جبئے گی۔ایوًٹ کب پہال هیچ دفبعی چیوپئي کوئٹہ گلیڈی ایٹشص اوس 

 اعالم آثبد یوًبئیٹڈ کے دسهیبى کشاچی هیں ججکہ فبئٌل الہوس هیں کھیال جبئے گب۔
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