
 
 

 ہوگئے ٹائری کرکٹ سے ر شنلی انٹرن ظیمحمد حف
 

 ء: 202 2یجنور 3الہور، 
 

  ٹائرمنٹ یکرکٹ سے ر  شنلی نے انٹرن ظیپاکستان کے سابق کپتان اور آلراؤنڈر محمد حف 

  3کا آغاز   ری رئیکرکٹ ک شنل ی سال پر مشتمل ان کے انٹرن 18۔ہے  ای کا اعالن کرد  نےی ل

نومبر    11مرتبہ   یانہوں نے آخر ۔سے خالف ہوا چی کو زمبابوے کے م  2003 ل ی اپر

کے خالف    ای لی آسٹر ںیفائنل م یم ی ورلڈ کپ کے س  ی ٹونٹ  ی ٹ   نزیم  ی س یس  یکو آئ  2021

 ۔ یتھ یک  ی نمائندگ  یپاکستان ک

 

رنز اسکور کرنے کے ساتھ ساتھ   12780 ں ی م  چزیم  شنلی انٹرن 392دوران انہوں نے  اس

  یبھ   ادتی ق ی پاکستان ک ں ی م  چزی م  شنل ی انٹرن 32انہوں نے ۔ںیحاصل ک  یبھ   ںی وکٹ 253

 ۔ یک

 

کا حصہ تھے. انہوں نے پچاس    می ٹ   یفاتح قوم  یک 2017 یٹراف  مپئنز ی چ ی س یس ی آئ  وہ

  ینمائندگ  یپاکستان ک   ںی ورلڈ کپ م  6پر مشتمل  ٹ ی فارم ی ٹونٹ  ی اور ٹ  3اوورز پر مشتمل 

 ۔ ای حصہ ل  یبھ  ںی م  یٹراف  مپئنزی چ ی س یس ی آئ  3اس دوران انہوں نے  ۔یک

 

 : ظیمحمد حف 

 

کا اعالن    ٹائرمنٹی کرکٹ سے ر   شنلی کا کہنا ہے کہ وہ آج فخر کے ساتھ انٹرن  ظیحف  محمد

  ی تصور بھ  یاس کا انہوں نے کبھ ں ی ۔ انہوں نے کہا کہ آج وہ جس مقام پر ہ ںی کرتے ہ

کرکٹرز،   یوجہ سے لٰہذا اس پر وہ اپنے تمام ساتھ   یسب کرکٹ ک ہی تھا،   ای ک  ںی نہ

جنہوں نے ان کے   ں،ی کرکٹ بورڈ کے شکر گزار ہ   اکستانکپتانوں، اسپورٹ اسٹاف اور پ 

 ۔ یمدد ک  یان ک ںیم  ئریری کرکٹ ک  شنلی سالہ انٹرن 18

  

  ی جنہوں نے عالم ں، ی مشکور ہ ی کہا کہ وہ اپنے اہلخانہ کے بھ دی نے مز   ظیحف  محمد

 ۔ ںی د اںی قربان یبڑ ے ی کا خواب پورا کرنے کے ل ینمائندگ  ی سطح پر ان کے پاکستان ک

 



تن کرنے پر خوش    بیکٹ ز ی سال پاکستان کے سبز رنگ ک 18نے کہا کہ وہ   انہوں

 ۔ ںی قسمت اور فخر محسوس کرتے ہ

 

اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑا مگر اس   یکئ  ںی انہ  ںی م  ر ی رئ ی نے کہا کہ اس ک   ظیحف  محمد

 کا اعزاز حاصل ہوا۔ لنےی کے ساتھ کھ  وںیکھالڑ  نی اپنے دور کے بہتر  ں ی دوران انہ

 

 : یب یس یپ  نیئرمیراجہ، چ زیرم

 

نے بھرپور انداز   ظیحف  محمد  راجہ کا کہنا ہے کہ ز ی پاکستان کرکٹ بورڈ رم  نی ئرم یچ 

  ےی بنانے کے ل  ئری ر ی ک  لیطو   کی ا ں ی کرکٹ م شنل ی انہوں نے انٹرن ، یلی سے کرکٹ کھ 

 ۔ یانتھک محنت ک

 

کرکٹ بہتر سے    یک  ظینے کہا کہ  وقت کے ساتھ ساتھ محمد حف ی ب   یس ی پ   نی ئرم یچ 

 ۔ یگئ  ی ہوت   نی بہتر 

 

  یپ   ےیپہنا ہے جس کے ل  زری نے فخر کے ساتھ سبز بل ظ ی کہا کہ محمد حف  د ی نے مز  انہوں

  ںیخواہشات کا اظہار کرتے ہ   کین   ےی ان کا مشکور ہے۔ وہ ان کے مستقبل کے ل یب یس

ادا   ہی بار پھر ان کا شکر ک ی ا ےیشاندار شراکت کے ل ی ان ک ں ی اور پاکستان کرکٹ م 

 ۔ ںی کرتے ہ

 
– ENDS – 

 
 
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. 
  

 

  


