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قومی خواتین  ڈیوڈ ہیمپ کو  سے تعلق رکھنے والےآسٹریلیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے 

کے  ایک مربوط   کی تعیناتی تقرری  ڈیوڈ ہیمپ  ہے۔ کٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کردیاکر
 ہے۔کی گئی  عمل سے گزرنے کے بعد  

 
وکٹورینز ویمنز   گزشتہ پانچ سالمنانے والے ڈیوڈہیمپ  آئندہ ہفتے اپنی پچاسویں سالگرہ 

کے ہیڈ کوچ کی حیثیت   میلبرن اسٹارز سٹریلوی ویمنز بگ بیش لیگ میں کرکٹ ٹیم اور آ
 سے ذمہ داریاں نبھارہے تھے۔ 

 
رگن کرکٹ ٹیم  وبرمودا اور گلیم  ڈیوڈ ہیمپ یوکے لیول فور کوالیفائیڈ کوچاور سابق کرکٹر 

کی نمائندگی    کشائرگلیمورگن، فری اسٹیٹ اور وور  انہوں نےکی قیادت بھی کرچکے ہیں۔ 
برمودا کی جانب ہزار سے زائد رنز بنائے۔ 15 فرسٹ کالس میچوں میں 271کرتے ہوئے 

رنزبنانے والے ڈیوڈ ہیمپ کے انٹرنیشنل  641 میں  ایک روزہ انٹرنیشنل میچوں  22سے 
 کیرئیر میں ایک سنچری اور چار نصف سنچریاں شامل ہیں۔ 

 
سلیکشن کمیٹی عروج ممتاز   آف ویمنزاور چیئر  سربراہقائم مقام پاکستان ویمنز ونگ کی 

کا ہیڈ کوچ مقرر کرنے پر قومی خواتین کرکٹ ٹیم پی سی بی ڈیوڈ ہیمپ کو کا کہناہے کہ 
وکٹوریا اور ملیبرن اسٹارزویمنزکرکٹ انہوں نے کہا کہ ڈیوڈ ہیمپ اپنے  ہمراہ خوش ہے۔

پاکستان کرکٹ کا علم الئیں گے جو  تجربہ اور  ہپانچ سالکام کرنے کا ٹیموں کے ساتھ 
 ۔ ویمنز کرکٹ ٹیم کے لیے سودمند ثابت ہوگا

 
 18کے لیے  جساگست کو اشتہار جاری کردیا تھا 18اس عہدے کے لیے پی سی بی نے 

فائنل  اس عہدے کے لیے کوچز نے درخواست جمع کرائی تھی۔ 38ُکل غیرملکیوں سمیت 
عروج ممتاز اور  چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان، ز گزشتہ ہفتے ہوئے جوانٹرویو

 لیے تھے۔ گرانٹ بریڈ برن نے 
– ENDS – 

Media contact: 
 

 



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. 

 

 


