
 

  

 میتھیو ہیڈن ٹی ٹونٹی ورلڈکپ کے لیے پاکستان کے مینٹور مقرر
 

 ء:2022ستمبر  9الہور، 

 

 یس یس یآئکو  ڈنیہ ویتھیمآسٹریلیا کے مایہ ناز بیٹر اور کمنٹیٹر پاکستان کرکٹ بورڈ نے 

کرنے کا اعالن کیا مقرر نٹوریم کا میکرکٹ ٹ یقوم ےیکے ل 2022ورلڈ کپ  یٹونٹ یٹ نزیم

 ہے۔

 

 ںیم 2021ورلڈ کپ  یٹونٹ یٹ نزیم یس یس یاس سے قبل آئ یکے سابق کھالڑ ایلیآسٹر

وہ گزشتہ سال میگا ایونٹ میں بھارت، ۔ ںیکے ساتھ کام کرچکے ہ میکرکٹ ٹ یقوم یبھ

اسکاٹ لینڈ کو شکست دینے والی قومی کرکٹ ٹیم کے نیوزی لینڈ، افغانستان، نمیبیا اور 

 بیٹنگ کنسلٹنٹ تھے۔

 

 یوزین میکرکٹ ٹ یقوم ۔ گے ںیکو جوائن کر میکرکٹ ٹ یقوم ںیم نیاکتوبر کو برسب 15 وہ

 ۔یپہنچے گ ایلیاکتوبر کو آسٹر 15کے بعد  لنےیکھ زیریس یقیسہ فر ںیم نڈیل

 

 رمیز راجہ، چیئرمین پی سی بی:

 

مرتبہ پھر پاکستان  کیکو ا ڈنیہ ویتھیم کا کہناہے کہ وہ  راجہ زیرم یب یس یپ نیئرمیچ

سے متعلق ان کا علم  لیاور کھ شنزیکنڈ یلویآسٹر ے ہیں۔ کہت دیخوش آمد ںیم میکرکٹ ٹ

 ۔ثابت ہوگا دیبہت مف ےیکے ل وںیکھالڑ یقوم

 

بینک الفالح کے بھی مشکور ہیں کہ جنہوں موقع پراس چیئرمین پی سی بی نے کہاکہ وہ  

 پارٹنرشپ قبول کی ہے۔اس معاہدے کے لیے مرتبہ پھر  کیا نے 

 

 میتھیو ہیڈن:

 

بہت  کے لیےکو جوائن کرنے  میپاکستان کرکٹ ٹایک مرتبہ پھر  میتھیو ہیڈن نے کہا کہ وہ 

 وہ ون نیشن ون پیشن کے اس کلچر کو جوائن کرنے کے منتظر ہیں۔ہیں۔پرجوش 

  



 

انہوں ۔ ںیکو فالو کررہے ہ یشاندار کارکردگ یپاکستان ک ںیکپ م ایشیا وہانہوں نے کہا کہ 

بھرپور نے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم آسٹریلیا میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی 

 صالحیت رکھتی ہے۔

 

آسٹریلوی کنڈیشنز سے  ںیروم م سنگیپاکستان کے ڈرمیتھیو ہیڈن نے مزید کہا کہ وہ 

 کے منتظر ہیں۔کو منتقل کرنے  علماپنے تمام تجربے اور  متعلق
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ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which was 
established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having 
perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and 
promotion of the game of cricket in Pakistan. 
 
The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the 
development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial 
Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer. 
 
The PCB’s mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its 
winning teams and by providing equal playing opportunities to all. 
 
Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing 
sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and 
pathways framework, inspiring generations through our women’s game, growing and diversifying 
commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan. 
 
The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket 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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