
 

ہوم کراؤڈ کے سامنے  زیریس سٹیلنکا کے خالف ٹ یپاکستان، سر

 گا لےیکھ
 

 ء : 9142نومبر41،الہور

 

ورلڈ  انیلنکا کے  درم یپاکستان اور سر ،یواپس یکرکٹ ک سٹیٹ ںیم ملکسال بعد 01

 گے۔  ںیجائ لےیکھ ںیم یاور کراچ یراولپنڈ ںیدسمبر م چزیشپ کے دو م مپئنیچ سٹیٹ

 

جائے گا  الیکھ ںیم میڈیکرکٹ اسٹ یدسمبر تک پنڈ 01سے  00 چیم سٹیکا پہال ٹ زیریس

 جائے گا۔ الیکھ ںیم یکراچ میڈیاسٹ شنلیدسمبر تک ن 32سے  01 چیجبکہ دوسرا م

 

تاہم  یتھ لنایکھ ںیاکتوبر م زیریپر مشتمل س چوںیم سٹیلنکا کودو ٹ یطور پر سر یابتدائ

 ڈولیش ںیغرض سے دسمبر م یک نےیکا جائزہ ل حالصورت یکورٹینے س میمہمان ٹ

 تھا۔ ایکرد لیسے  تبد زیریس سٹیکو ٹ زیریس یک ٹیپاکستان کے خالف محدود فارم

 

انعقاد کے بعد   ابیکے کام زیریپر مشتمل س چوںیم یٹونٹ یروزہ اور ٹ کیا ںیم پاکستان

 ڈولیکے ش زیریس سٹیٹ ںیشامل دسمبر م ںیٹور پروگرام م وچرینے فکرکٹ لنکا  یسر

سے  نیانتظامات اور شائق نیکے  بہتر یکورٹیکے دوران س زیریہے۔ س یک قیتصد یک

صورتحال اور  یکورٹیس یمجموع یملک ک  ںیمصورت  یک میڈیکھچا کھچ بھرے اسٹ

 ۔ایگ کھایعوام کا جنون د یکرکٹ سے محبت کرنے وال

 

 :یب یس یکرکٹ پ شنلیانٹرن کٹریخان، ڈائر ذاکر

 

 ےیکرکٹ کے ل یقوم ہیکرکٹ ذاکر خان کا کہنا ہے کہ  شنلیانٹرن کٹریکے ڈائر یب یس یپ

 کیا یطرح پاکستان بھ یممالک ک گریشاندار خبر ہے جو اس بات کا ثبوت ہےکہ د کیا

پاکستان  میٹ ےیکے ل زیریس یک ٹیفارم لیمحفوظ ملک ہے۔انہوں نے کہا کہ وہ طو

 ںیملک م زیریس ہی۔ ذاکر خان نے کہا کہ ںیہ کورلنکا کرکٹ کے مش یبھجوانے پر سر

ہےجس سے  جہیکاوشوں کا نت یک یب یس یسے متعلق پ یمکمل بحال یکرکٹ ک شنلیانٹرن

 ۔یمدد ملے گ ںیطرف راغب کرنے م یک لینوجوان نسل کو کھ ںیانہ

 



شکل  یکو حتم ڈولیکے ش زیریس سٹیکرکٹ ذاکر خان کا کہنا ہے کہ ٹ شنلیانٹرن کٹریڈائر

 یجارہا ہے۔انہوں نے کہا کہ پ ایکا آغاز ک یاریت یانتظامات ک یاریکے بعد اب مع نےید

 کے لیےکرکٹرز، آفیشلز، میڈیا اور عوام ےیبنانے کے ل ادگاریکو  زیریاس س یب یس

 چھوڑے گا۔ ںیکسر نہ یکوئ ںیانتظامات م

 

 لنکا کرکٹ: یسر کٹویگزیا فیسلوا، چ یڈ شلےیا

 

سلوا کا کہنا ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان کے   یڈ شلےیا کٹویگزیا فیلنکا کرکٹ کے چ یسر

ہے کہ  نیقی۔ انہوں نے کہا کہ ںیمحسوس کررہے ہ یکرتے ہوئے خوش قیتصد یدورے ک

 ۔یسازگار ہوں گ شنزیکنڈ ےیکے ل زیریس سٹیٹ ںیپاکستان م

 

کے  لنےیکھ ںیوطن منہی کے ا زیریسلوا نے کہا کہ وہ تمام ممالک کو ہوم س یڈ شلےیا

اپنا  ںیم یمکمل بحال یکرکٹ ک یاالقوم نیب ںی۔انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان محامی ہیں

 ںیلنکا کرکٹ نے کہا کہ کرکٹ م یسر کٹویگزیا فی۔ چںیکردار ادا کرنے پر مسرور ہ

 یلنکا کرکٹ ک یسر ںیم امیا یہے، جس نے ابتدائرکھتا  خیقابل فخر  تار کیا یپاکستان ک

 ۔یبہت مدد ک

 

 یپہل یاپن ںیشپ م مپئنیچ سٹینے ورلڈٹ میلنکا کرکٹ ٹ یسلوا نے کہا کہ سر یڈ شلےیا

 سے ایلیآسٹر میجبکہ پاکستان کرکٹ ٹ یجو برابر رہ یلیکے خالف کھ نڈیل یوزین زیریس

 سٹیٹ انیکے درم موںی۔انہوں نے کہا کہ دونوں ٹیلنکا کے مدمقابل ہوگ یپر سر یواپس

 ںیکو مل کھنےیمقابلے د زیخ یکرکٹ کو سنسن نیشائقجہاں ہوگا  لہسخت مقاب ںیم زیریس

 گے۔ 

 

 :ڈولیش

 

 یراولپنڈ میڈیکرکٹ اسٹ یبمقام پنڈ چیم سٹی: پہال ٹدسمبر 41تا 44

 یکراچ میڈیاسٹ شنلیبمقام ن چیم سٹی: دوسرا ٹدسمبر 92تا42
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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. 

 
 

 

 


