
 

 مصببح الحق کرکٹ کمیٹی سے مستعفی ہوگئے
  

 ببضببطہ ہیڈ کوچ کے عہذے کے لیے کرکٹ ٹین کے قوهی  •

 هصببح الحقضببق کپتبى درخواضت دے رہب ہوں، 
 

 ء: 6102اگست  62الہور،

 

کرکٹ کویٹی کے رکي کی بورڈ ًے اعالى کیب ہے کہ هصببح الحق ًے  پبکطتبى کرکٹ

قوهی کرکٹ ٹین کے ہیڈ کوچ کے عہذے  الحق  هصببححیثیت ضے اضتعفٰی دے دیب ہے۔ 

 هطتعفی ہوئے۔ کے لیے درخواضت جوع کرواًے کے لیے کرکٹ کویٹی ضے 

 

پی ضی بی راکر خبى ضے پیر کے روز  کرکٹ  اًٹرًیػٌل ڈائریکٹرهصببح الحق ًے 

 ۔پیع کیبکرکٹ کویٹی ضے اضتعفٰی هالقبت کے دوراى 

 

 :مصببح الحق

 

هیں ًے آج ببضببطہ طور پر پبکطتبى کرکٹ ٹین هصببح الحق کبکہٌب ہے کہ هوقع پر  اش

درخواضت جوع کرواًے ضے قبل کے ہیڈ کوچ کے لیے درخواضت جوع کروائی ہے تبہن 

 ۔گردظ هیں دیکھٌب ایک دلچطپ اهر رہبًبم  عہذے کے لیے اپٌب ہی 

 

پبکطتبى کرکٹ بورڈ کے ضبتھ هختلف اضبئٌوٌٹص پر کبم کررہب  هصببح الحق ًے کہبکہ

یسى قوهی کرکٹ ٹین کی تیبریوں کے لیے پری ضکویٹی کے درخواضت پر هیں ًے ہوں۔ 

 ۔ںتھی کیوپ هیں رهہ داریبں ضٌبھبلیں

 

ضببق کپتبى ًے کہب کہ هیں آج پبکطتبى کرکٹ ٹین کے ہیڈ کوچ کے لیے ببضببطہ طور پر 

کہ ہیڈ کوچ کے  اًہوں ًے کہبهجھے اش ببت کب ادراک ہےدرخواضت دے رہب ہوں۔ 

افراد ًے درخواضت جوع کروائی ہوگی جص کے ببعث ضخت عہذے کے لیے کئی ًبهور 

 هقببلے کی توقع ہے۔

 

 کے  لیے بھی غخص پبکطتبى کرکٹ ٹین کے ضبتھ کبم کرًب کطیهصببح الحق ًے کہبکہ 



رهیٹ هیں بہتریي کبرکردگی کے تیٌوں فبکھیل  قوهی کرکٹ ٹین خواة ہوتب ہے۔ ایک

 دکھبًے کی اہلیت رکھتی ہے۔

 

اگطت  9کٹ ٹین کے ہیڈ کوچ کی خبلی آضبهی کے لیے پبکطتبى کرکٹ بورڈ ًے قوهی کر

اگطت هقرر  62ے لیے آخری تبریخ درخواضت جوع کراًے ککو اغتہبر جبری کیب تھب۔ 

تعیٌبتی کب عول ضتوبر کے آغبز هیں ہیڈ کوچ کی قوهی کرکٹ ٹین کے پی ضی بی ۔ ہے 

ضتوبر ضے ضری لٌکب کے خالف غروع ہوًے والی  62 تبکہ ًئی تعیٌبتیهکول کرلے گب

 ٹین کو جوائي کرلے۔ ضے قبل قوهی کرکٹضیریس 
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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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