
 

 ملتوی نیدرلینڈز کا دورہ پاکستان کرکٹ ٹیم 
 

 ء : 2020اپریل22 الہور،
 

شیڈول دورہ  جوالئی میں کے بعد  کے مشورےپاکستان کرکٹ بورڈ نے کے  این سی بی 
پی سی بی نے یہ اعالن ڈچ نیدرلینڈز کو غیرمعینہ مدت تک کے لیے  ملتوی کردیا ہے۔  

تک 2020یکم ستمبر کوروناوائرس کی وباء کے پیش نظر حکومت کی جانب سے 
 پر پابندی عائد کرنے کے بعد کیا ہے۔   ایونٹس )اسپورٹس اور کلچرل(تمام

 
نیدرلینڈز  کے  میچزایک روزہ سیریز میں شامل  تین دونوں ٹیموں کے درمیان 

 ۔ کھیلے جانے  تھے جوالئی کو  9اور  7، 4شہرایمسٹلوین میں 
 

 چیف ایگزیکٹو پی سی بی:وسیم خان، 
 

 اکہکا اظہار کرتے ہوئے  افسوسنے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان
موجودہ حاالت میں یہ  رلینڈز ملتوی کررہے  ہیں مگر شیڈول دورہ نیدجوالئی میں ہےکہ 

 کسی بھی کسی بھی کرکٹ میچ یاانسانی زندگیاں بالکل درست فیصلہ ہے کیونکہ 
 ۔ ہیںسرگرمی سے بہت زیادہ قیمتی 

 
ائرس کے  باعث شدید متاثرہوا  نیدر لینڈز کورونا و چیف ایگزیکٹو پی سی بی نے کہاکہ 

انہوں کا اظہار کرتے ہیں۔ کے لیے تعزیت افراد والے اس دوران جانیں گنوانے   ہےاور ہم
کی طرح پاکستان کرکٹ بورڈ بھی کے این سی  اس موقع پر دیگر تمام ممالکنے کہاکہ 

قابو جلدپر  صورتحالمشکل  وہ اسہمیں امید ہے کہ شانہ بشانہ کھڑا ہے اور بی کے ساتھ 
 ۔ پالے گا

 
ہمیشہ دورہ نیدرلینڈز کا بھرپور لطف اٹھایا  نے پاکستان کرکٹ ٹیم وسیم خان نے کہاکہ 

اپنی ذمہ داری کا مکمل  پی سی بی ویسے  ہی جیسے ہی حاالت معمول پر آئیں گے اور 
دورہ نیدرلینڈز کے نئے شیڈول  کے این سی بی کی مشاورت سے احساس کرتے ہوئے  

 کاآغاز کردے  گا۔ کی تیاری 
 



ٹی ٹونٹی   2مینز کرکٹ ٹیم کا  اس موقع پر پاکستان چیف ایگزیکٹو پی سی بی نے  کہاکہ 
ٹی ٹونٹی میچوں پر مشتمل دورہ   3ٹیسٹ اور  3میچوں پر مشتمل دورہ آئرلینڈ اور 

لندن میں اپنے ہم انہوں نے کہاکہ وہ بالترتیب ڈبلن اور  برقرار ہے۔ کا شیڈول انگلینڈ 
وسیم خان نے کہا کہ پی سی بی ہمیشہ کی طرح ان منصب نمائندگان سے رابطہ میں ہیں۔ 

کرنے پر خوش ہوگا تاہم  بھی میزبان بورڈز سے رہنمائی حاصل دوروں کے حوالے سے 
صحت اور حفاظت منیجمنٹ اراکین کی اپنے کھالڑیوں اور کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے 

 سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔پر کوئی 
 

 :سی بیچیئر آف کے این بیٹی ٹمر، 
 

موسم گرما کے نے کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ ہم بیٹی ٹمر چیئر آف کے این سی بی 
سرگرمی کی میزبانی نہیں کرسکتے۔ انہوں  دوران نیدرلینڈز میں کسی بھی قسم کی کرکٹ 

عملے کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنانا ہماری کہا کہ کھالڑیوں، مداحوں اور نے 
عائد کردہ پابندی بھی قابل اولین ترجیح ہے اور اس ضمن میں ڈچ حکومت کی جانب سے 

 فہم عمل ہے۔ 
 

میں  آئندہ سیزن تک صورتحال قابو وہ پرامید ہیں کہ  چیئر آف کے این سی بی نے کہا کہ 
 لیے تیار ہوں گے۔ کرکٹ ٹیموں کی میزبانی کے ہم ایک بار پھر ہوگی اور 
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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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