
 

  پی سی بی پوڈ کاسٹ کے مہمان ویرن ڈیوٹرمٹام ہیرسن اور 
 

  ردعملسرفراز احمد کاکارکردگی پر ٹی ٹونٹی سیریز میں 

  گفتگوکی قومی ٹی ٹونٹی کپ سے قبل مصباح الحق 

  واقعہکمنٹری کے دوران یادگاررمیز راجہ کا 

 پی سی بی پوڈ کاسٹ کی  بھی قائداعظم ٹرافی کی تازہ ترین  صورتحال

 کا حصہ چھٹی قسط
 

 ء : 9102 توبراک 01، الہور

 

چیف انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ٹام ہیرسن اور کرکٹ آئرلینڈ کے 

نے اپنے دورہ اسالم آباد اور الہور کو کامیاب قرار دیتے ہوئے ویرن ڈیوٹرم ایگزیکٹو

 ہے۔ سراہا انتظامیہ کے اقدامات کو مقامی 

 

میں اظہار خیال کرتے ہوئے ٹام منٹ پر مشتمل پی سی بی پوڈ کاسٹ کی چھٹی قسط  01

دورہ  حالیہمیں دورہ پاکستان سے  قبل  9199انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے  ہیرسن نے کہا کہ

 جائزہ لیا جائے گا۔ بغوروالی معلومات کاکے دوران حاصل ہونے  الہور اور اسالم آباد 

 

 آئرلینڈ کرکٹ کے جلد دورہ پاکستان کا عندیہ دیا ہے۔دوسری جانب ویرن ڈیوٹرم نے 

 

کے چھٹے ایڈیشن میں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان  سرفراز احمد نے  پی سی بی پوڈ کاسٹ 

ساتھ ساتھ قومی کا جائزہ لینے کے سری لنکا کے خالف ٹی ٹونٹی سیریز کی کارکردگی 

فیصل آباد میں اکتوبر سے  01وچ اور چیف سلیکٹر مصباح الحق نے کرکٹ ٹیم کے ہیڈ ک

 ۔تبادلہ خیال کیا ہےلے قومی ٹی ٹونٹی کپ کی اہمیت پر شروع ہونے وا

 

 02قائداعظم ٹرافی اور قومی انڈر بی پوڈ کاسٹ کے حالیہ ایڈیشن میں  عالوہ ازیں پی سی

سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم اور بھی شامل ہیں۔کرکٹ ٹورنامنٹ کی تازہ ترین تفصیالت 

کا کمنٹری کے دوران یادگار واقعہ بھی رواں ہفتے جاری ہونے والی رمیز راجہ کمنٹیٹر 

 پی سی بی پوڈکاسٹ کا حصہ ہے۔



 

 ٹام ہیرسن :

 

انگلینڈ اینڈ ویلز چیف ایگزیکٹو دیتے ہوئے  کو خصوصی انٹرویوپی سی بی پوڈکاسٹ 

ان کا دورہ پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل ٹام ہیرسن نے  واضح کیا کہ کرکٹ بورڈ 

یہاں بین االقومی سیریز کے ں نے  کہا کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی دعوت پر انہوہے۔

پاکستان میں اس دوران انہوں نے ی صورتحال کا جائزہ لینے آئے ہیں۔ دوران سیکورٹی ک

کرنے  کے ساتھ  یںوالے افراد سے براہ راست مالقاتنگرانی کرنے سیکورٹی معامالت کی 

 تبادلہ خیال کیا۔کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان پرانگلینڈ  مستقبل میں ساتھ 

 

مفید رہی ہے اور وہ تمام بہت ان کی پاکستان آمد چیف ایگزیکٹو ای سی بی نے کہا کہ 

فی الحال ٹام ہیرسن نے  واضح کیا کہ  اہداف حاصل کرکےوطن واپس لوٹ رہے  ہیں۔

برٹش ہائی ہ پاکستان میں کافی وقت موجود ہے تاہم وہ اس دوران انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے دور

 رابطے میں رہیں گے۔دیگر پولیس افسران سے وزرات داخلہ اور کمیشن، 

 

یہ راجیکٹ کے منصوبے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ  ہور سیف سٹی پالانہوں نے 

کے  مستقبلمفید ہے۔انتہائی مؤثر اور کی نگرانی کے  لیے سیکورٹی صورتحال پراجیکٹ 

کرتے ہوئے ٹام ہیرسن نے  کہا کہ وہ حالیہ دورے کے  گفتگو سے متعلقالئحہ عمل 

 9199 تاکہ انہیںدوران حاصل ہونے والی تمام  معلومات وطن واپس لے کر جارہے ہیں 

فیصلے کرنے میں آسانی کے دورہ پاکستان سے متعلق انگلینڈ کرکٹ ٹیم  شیڈول میں

 ۔ہوسکے

 

ہر ملک زیادہ سے زیادہ کرکٹ اپنے ہی سب سے اہم بات یہ ہے کہ  ٹام ہیرسن نے  کہا کہ

کرکٹ ایک  کہ انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا۔ایسا  بدقستمی سےمیدانوں میں کھیلے مگر

فروغ کے لیےہر ملک کو آگے بڑھ کر ایک دوسرے کی مدد  بہترین کھیل اور اس کے

جس ضرورت ہے  انہوں نے کہا ہمیں ایک ایسی بنیاد بنانے کیکرنے کی ضرورت ہے۔

 مطابق ہر ٹیم اپنے ملک میں زیادہ سے زیادہ کرکٹ کھیل سکے۔ کے

 

ورلڈٹیسٹ چیمپئن شپ میں شامل میچز میں شرکت کے لیے انگلینڈ کا دور ہ کرنے والی 

ٹام ہیرسن نے  کہا کہ ای سی بی کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی میزبانی پر گفتگو کرتے ہوئے 

پاکستان کی میزبانی کرنا اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی انگلینڈ آمد 

آئی سی سی کرکٹ ورلڈکپ موجود کرکٹ کمیونٹی محظوظ ہوتی ہے۔  وہاںکے  دوران 

محدود فارمیٹ کی سیریز اس کی تازہ ترین پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سے قبل  9102

 مثال ہے۔

 



 ویرن ڈیوٹرم:

 

خوش آئند قرار دیتے  نے پاکستان آمد کوکرکٹ آئرلینڈ کے چیف ایگزیکٹو ویرن ڈیوٹرم 

انہوں نے کہا کہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔  مہمان  نوازیان کی  یہاں ہوئے کہا کہ

وہ پاکستان میں آئرلینڈ کا شمار ٹیسٹ کھیلنے والے ممالک کی فہرست میں ہوتا ہے اور 

 انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔

 

سواالت اور وہ جو پاکستان آمد سے قبل کہا کہ کرکٹ آئرلینڈ کے چیف ایگزیکٹو نے 

کہا کہ انہوں نے خیاالت ساتھ الئے تھے اس دورے میں ان سب کے جوابات مل گئے ہیں۔

د سے مالقاتیں انتہائی مفیالم آباد اور الہورمیں کرکٹ، سیکورٹی اور حکومتی عہدیداران اس

 پاکستان میں کرکٹ کی مکمل بحالی کے لیے تمام ادارے مل کر کام  کررہے ہیں۔ ،رہیں

 

دورہ پاکستان سے انکار تمام سواالت کے جوابات ملنے کے بعد ویرن ڈیوٹر م نے  کہا کہ 

انہوں نے  کہا کہ رواں ماہ کے اختتام پر کرکٹ آئرلینڈ کی بورڈ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔

 م تر معلومات کا تبادلہ کریں گے۔دورہ پاکستان کی تماراکین سےبورڈ ا میٹنگ ہے جہاں وہ

 

اپنے کھالڑیوں، حکومت اور انشورنس  وہ کہا کہکرکٹ آئرلینڈ کے چیف ایگزیکٹو نے 

کے  رہ پاکستان کی دعوت انانہوں نے کہا کہ اب دودینے والوں سے گفتگو کریں گے۔

 سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں۔حوالے سے بلکہ وہ اس لیے کوئی سرپرائس نہیں ہوگا 
– ENDS – 
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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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