
 

 ریجہانگ یٹراف  یک لیا سیا یپ لیا یب چیا ںیم یکراچ میڈیاسٹ شنلین
 گے ںیخان الئ

 

  ںیم یکراچ میڈ یاسٹ  شنلیبروز بدھ کو ن  یفرور 19 یرونمائ بیتقر یک یٹراف •
 ی ہوگ

 ہے  یکلوگرام وزن 8اور  یلمب ٹری م ینٹیس  65 یٹراف •

 ی استعمال ہوگ یٹراف یہیاب  ںیم  شنیڈیکے ہر ا   لیا  سیا  یپ لیا  یب چیا •

  ےیل  رےیشرکت کرنا م ںیم  یرونمائ ب یتقر یک یٹراف  لیا  سیا  یپ لیا  یب چیا •
 خان ریلمحہ ہوگا، جہانگ یرمعمولیغ کیا

 م یاعزاز ہے، وس  یتھامنا بھ یٹراف یک ل یا  سیا  یپ لیا یب چیخان کا ا ریجہانگ •
 خان
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۔  یہوگ ںیمرتبہ پاکستان م یپہل یرونمائ بیتقر یک یٹراف یک گیپاکستان سپر ل لیا  یب چیا

  یپ لی ا یب چیخان ا ریجہانگ یکھالڑ ابیکے سب سے کام ایدن یپاکستان اور اسکواش ک
 بیتقر یک یگے۔ ٹراف  ںیپہنچ یکراچ میڈیاسٹ  شنلیتھامے ن یٹراف یچمچمات یک  لیا  سیا

 ۔ یہوگ  ںیم یکراچ میڈ یاسٹ شنلیبروز بدھ کو ن  یفرور 19 یرونمائ
 

 یٹراف یک  ونٹیخان ا ریپاکستان کا نام روشن کرنے والے جہانگ ںیم ایدن  یک اسکواش
  یڈیکوئٹہ گل مپئنیچ یدفاع یٹراف  ہیداخل ہوں گے۔ وہ  ںیم یکراچ  میڈیاسٹ  شنلیتھامے ن 

کے دوران سرفراز  بیگے۔ تقر   ںیکے کپتان سرفراز احمد کے حوالے کر میٹ  یک ٹرزیا
گے جو تمام فرنچائز  ںیکے حوالے کر یاحسان مان یب یس  یپ نیئرم یچ یاحمد ٹراف

 گے۔  ںیکر یباقاعدہ رونمائ یک  یمالکان اور کپتانوں کے ہمراہ ٹراف
 
اوٹ ِول سلور اسمٹس   یکمپن کیا  یکے ک وی یٹراف یک 2020 لیا  سیا  یپ لیا  یب چیا

 یستارہ پاکستان ک یچاند اور سہ جہت کیکے اوپر نصب ا یہے۔ ٹراف یک ارینے ت
 یکلوگرام ہے۔ چمچمات 8کا کل وزن  یٹراف یلمب ٹریم ینٹیس  65۔ ں یکررہے ہ ینمائندگ
 ۔ ںیہ اںینما یکے اردگرد مخصوص رنگ بھ  یٹراف

 



 ونٹیاب آئندہ تمام ا یٹراف  لیا  سیا  یپ لیا  یب چیا  یجانے وال یسال متعارف کروائ رواں
پر درج  یکا نام اس ٹراف میٹ  یوال تنےی ج ونٹیاور آئندہ ہر سال ا  یمستقل رہے گ ےیکے ل
 جائے گا۔ ایکرد

 
 ۔یبجے ہوگ  نیبروز بدھ سہ پہر ساڑھے ت یجنور 19 یرونمائ بیتقر یک یٹراف

 
 خان:  ریجہانگ

 
  لیا  سیا ی پ  لیا  یب چیخان کا کہنا ہے کہ ا ریکے بے تاج بادشاہ جہانگ ایدن  یک اسکواش

لمحہ ہوگا اور وہ اس دن کا  یمعمول ریغ کیشرکت کرنا ا ںیم  یرونمائ بیتقر یک یٹراف
 ۔  ںیانتظار کررہے ہ 

 
 ی  اعل ںی ملک م  ںیخان  نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ  نے شاندار انداز م ریجہانگ
کے سامنے  ایدن عےیکے ذر وںی ان سرگرم ں،یبحال ک اںیسرگرم یکرکٹ ک یسطح

آباد ہونے سے  دانیکے م  لوںی پاکستان کا مثبت تشخص اجاگر ہوا ۔ انہوں  نے کہا کہ کھ
 ملک ہے۔  ک پرامنیملے گا کہ پاکستان ا  غامیکو پ ایدن
 

 گرید ںی انعقاد سے ملک م ابیکے کام  لیا  سیا  یپ لی ا یب چیخان نے کہا کہ ا ریجہانگ
  و،ی فائ لیا سی ا یپ لی ا  یب چیہے کہ ا دیام ںیانہ  ،یبحال  ہوں گ  یبھ اںیسرگرم  یک لوںی کھ

بحال  اںیسرگرم  یمقابلوں ک  یاالقوام نیکے ب لوںیکھ  ںیسے ملک م  وںی گذشتہ چند دہائ
 ۔ ی ہوگ تمددگار ثاب ںیکرنے م 

 
پاکستان کرکٹ بورڈ   ےیانعقاد کے ل  ابیکے کام  ونٹی نے کہا کہ وہ ا  یکھالڑ یجنڈریل

  نیشائق لیا سی ا یپ  لیا  یب چی۔ انہوں  نے کہا کہ اںی تمناؤں کا اظہار کرتے ہ  کین  ےیکے ل
 ۔ یسے محظوظ ہونے کا موقع فراہم کرے گ لیکرکٹ کو کھ 

 
مرتبہ   یپہل ںی عمر م یسال ک 17کو اسکواش کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے۔ خان  ریجہانگ

ٹائٹل   یمرتبہ عالم 6طور پر  یخان  نے مجموع ریوالے جہانگ   تنےی برٹش اوپن ٹائٹل ج
اپنے نام   یبھ کارڈیکا منفرد ر تنےیمقابلے ج 555خان مسلسل  ری۔ جہانگایاپنے نام ک
 ۔ ںیرکھتے ہ

 
 :یب یس یپ کٹویگزیا فی خان، چ میوس
 
نامور اسپورٹس   سےیخان ج ریخان کا کہنا ہے کہ جہانگ میوس  یب یس  یپ کٹویگزیا فیچ
آنا  ںیم یکراچ  میڈیاسٹ  شنلیتھامے ن  یٹراف یک لیا  سیا  یپ لی ا یب چیجانب سے ا یک نیم

 ریکا حصہ بننے پر جہانگ  بیاعزاز ہے۔ انہوں  نے کہاکہ وہ تقر یبھ ےیکے ل  یاس ٹراف
 ۔ ںیخان کے بہت مشکور ہ



 
ہے۔ انہوں  نے   یباآلخر واپس پاکستان آچک  لیا سی ا  یپ لی ا یب چیخان  نے کہا کہ ا میوس 

بن   گیل  یٹونٹ یٹ نیسب سے بہتر یک ایدن ہیہے اور جلد  گیل  یپاکستان ک ہیکہا کہ 
 ۔یجائے گ

 
  یالہور، راولپنڈ  ،یمارچ تک کراچ سیسے بائ یفرور سیب 2020 لیا  سیا  یپ لیا  یب چیا

اور   ٹرزیا  یڈیکوئٹہ گل  مپئنیچ یدفاع چیکا پہال م  ونٹی۔ ا یجائے گ یلی کھ ںیاور ملتان م
 جائے گا۔ الیکھ ںیجبکہ فائنل الہور م ںیم  یکراچ انیکے درم  ٹڈیونائ یاسالم آباد 

 
ہے جبکہ  ابیپردست  www.yayvo.comآن الئن  بکنگ   یٹکٹوں ک  ےیکے ل  گیل

 ۔ ںیہ دسکتےیٹکٹ خر  یسنٹرز سے بھ سی کسپریکے ا  سیا یس  یکرکٹ ٹ نیشائق
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