
 

 کا  اعالن یرخصت یاور آغا زاہد ک  دیکا ہارون رش  یب یس یپ
 

 ء: 2020 اپریل10، الہور

 

  یک  کٹیاپنے کنٹر  رشید  کرکٹ ہارون سٹکیڈوم  کٹریآغاز اہد اور ڈائر  ٹریور یک  فیچ

  لی اپر 30 کٹیآغا زاہد کا کنٹر  ۔ کو خیر آباد کہہ دیں گے  یب یس  یمدت ختم ہونے پر پ

 کو ختم ہو جائے گا۔  ی مئ 31 کٹیکا کنٹر دیجبکہ  ہارون رش 

  

۔ اس سے قبل  ہارون تھا ایدوبارہ مالزمت پر رکھا گ   ںیم 2017 لی کو اپر  دیرش  ہارون

اور   رینئپاکستان س  کٹر،یسل فیچ ںیمختلف عہدوں پر فائز رہے۔ ان م   ںیم یب یس  یپ دیرش 

  یڈمیکرکٹ اک شنلیاور ن لپمنٹیڈو  میگ  وتھیسربراہ   نجر،ی کے کوچ اور م   موںی ٹ  ریئجون

 ۔  ںیکے عہدے  شامل ہسربراہ کے قائم مقام 

 

جبکہ انہوں نے فرسٹ  کالس کرکٹ   ایکو   جوائن ک  یب یس  یپ  ںیم  2001اہد نے  آغاز

 ۔لی تھیمنٹ  ٹائری ر ںیم  1992-93 سے 

 

  : دیہارون رش  

 

کے  اپنے نئے   عہدے نے   ںیمخوش ہوں کہ جس طرح   ںینے کہا ہے کہ  م دیرش  ہارون

ایک   ںیاور اس پر عمل در آمد  کرتے ہو ئے بڑے مختصر وقت م  یک دوران منصوبہ بندی

 ۔  ایبنا  ابیکام کو اسٹرکچر   سٹکیڈوم  مقابلے سے بھرپور

 

کا   وںیاپنے ساتھ  ںیوجہ سے ممکن ہوا م یورک ک  میٹ  کیسب ا  ہیہارون رشید نے کہاکہ 

و کامیاب بنانے کے لیے کام  رتا ہوں  جو اس نئے اسٹرکچر  کادا ک ہیاس حوالے سے شکر

 ۔ یک  تیمکمل حما یاور انہوں نے اس ک کررہے تھے 

 

کے  یترق یپاکستان کرکٹ کے ساتھ رہوں گا اور اور اس ک ہمیشہ  ںیمانہوں نے کہاکہ  

  ادہیپر فوکس کروں گا ۔ اور ز  حاتیترج گرید  یاپن ں یم  یزندگ ںیدعاگو رہوں گا۔ اب م ئےل

 ۔ کوشش کروں گا یکے ساتھ وقت گزارنے ک  یملی ف یاپن ادہیسے ز

 

 :آغا زاہد

 



ی بی کے  ساتھ بہت اچھا وقت گزرا۔ اس  سالوں میں پی س  19آغا زاہد نے کہا کہ گذشتہ 

نے بعدازاں  کھالڑیوں  جس پر کھیلنے والے کی نگرانی کی میں نےایسی پچز  دوران 

رول کے کئی اپنے چیلنجز بھی  ظاہر اس  آغا زاہد نے کہاکہ۔پاکستان کے  لیے بڑا نام بنایا

بی میں   سی مشکل حاالت میں بھی رہے، مگرپیاور بعض اوقات میں اور میری ٹیم تھے

 ۔ وقت گزارامجموعی طور پر تسلی بخش   مالزمت کے دوران میں نے

 

 وسیم خان، چیف ایگزیکٹو پی سی بی: 

 

پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے   ںپی سی بی کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان نے کہاکہ می

 ۔  کرتا ہوںکا شکریہ ادا کی کئی سال کی محنت اور خدمات پر ان ہارون رشید اور آغازاہد 

 

اپنی روانگی کا اعالن کرچکے  ہیں،  مئی میں  نذر پہلے ہی مدثر وسیم خان نے کہاکہ جہاں 

کو این سی اے اور  ڈومیسٹک کرکٹ کی تشکیِل نو کے  پی سی بی اب اس موقع

ہائی پرفارمنس اسٹرکچر قائم کیا جاسکے  استعمال کرے گا تاکہ ایک مختلف اور مؤثر لیے

   کے معیار میں بہتری السکے۔ کھالڑیوں کھیل اور  کہ جو 

 

ان کی قابلیت جانچنے کے  عالوہ ہمارے اور تعلیم کی  انہوں نے کہاکہ یہ نیا نظام کوچز

بیت میں مدد دے گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بہتر اور مؤثر نظام دوبارہ ترایلیٹ کوچز کی 

 ہمارے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کرکٹ کے درمیان پل کا کردار ادا کرے گا۔ 

 

قی اس  یاں نبھانے والے، علی رضا صدیسالوں سے آغا زاہد کے نائب کی ذمہ دار  2گذشتہ 

عمل آئندہ ہفتے  دونوں شعبوں کی تشکیِل نو کا نبھائیں گے۔ عہدے کی عبوری ذمہ داری  

 گا۔ سے شروع ہو

 
– ENDS – 

 
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. 
 

 



 

 


