
 

  

 

 نامور براڈکاسٹرز پاکستان کرکٹ کودنیا بھرمیں پہنچائیں گے 
 

فلو اسپورٹس، اسکائے اسپورٹس  ِولو ٹی وی، اب  بعدسپر اسپورٹس کے  •

میں ہونے والی انٹرنیشنل  تک پاکستان  2023بھی اسکائے نیوزی لینڈاور

 کرکٹ اور ایچ بی ایل پی ایس ایل کے میچز نشر کریں گے 

ڈی کوالٹی میں اپنی پراڈکشن خود کرنے کاسلسلہ جاری پی سی بی ایچ  •

 رکھے گا
 

 : ء2021جنوری  21، الہور

 

ے نامور اور معروف  کے دوبارہ آغاز نے دنیا ک  سرگرمیوں  ملک میں بین االقوامی کرکٹ 

تک کے   2023کی طرف متوجہ کردیا ہے، جنہوں نے سال براڈکاسٹرز کو پاکستان کرکٹ 

وم سیریز کے میڈیا  دوطرفہ ہ پی ایس ایل اور پاکستان میں ہونے والی  لیے ایچ بی ایل 

 ۔ شروع کردئیے ہیںرائٹس حاصل کرنے 

 

اب پی سی بی نے  کے معروف اسپورٹس نیٹ ورک، سپر اسپورٹس، کے بعد  افریقی ریجن 

پارٹنرشپ قائم  ےمیں میڈیا رائٹس کے لیے نئی اور یوککیرئبین، نیوزی لینڈ   شمالی امریکہ،

 ۔ کرلی ہیں

 

کرکٹ ٹیم کے   قومی دنیا بھر میں پاکستان کرکٹ فینزاکت داری کے بعد اب  اس نئی شر

کیرئبین  شمالی امریکہ میں موجود کرکٹ فینز ِولو ٹی وی،   لٰہذا ابمقابلے دیکھ سکیں گے۔ 

  یو کے میں اسکائے اسپورٹس اور نیوزی لینڈمیں اسکائے نیوزی لینڈ میں فلو اسپورٹس ، 

 ۔پر پاکستان کرکٹ کی نشریات دیکھی جاسکیں گے

 

میں ممکنہ   مڈل ایسٹاور   )پاکستان کے عالوہ( ایشیا، جنوبی آسٹریلیا  اس سلسلے میں

اس سلسلے میں مکمل تفصیالت  نشریاتی اداروں کے ساتھ بات چیت جاری ہے ، اور 

 مناسب وقت پر جاری کردی جائیں گی۔ 

 

  



مارکیٹ  میڈیا رائٹس کنسلٹنٹ کولگن باؤر کے تعاون سے انٹرنیشنل  ی سی بی نے اپنے پ 

 ۔ کو جانچا گیامعیار مارکیٹ میں موجود براڈکاسٹرز کے  اس دوران ،  جائزہ لیا  بغورکا

 

کے ساتھ درج ذیل ہوم   2023اور  2022، 2021ایچ بی پی ایس ایل آئندہ تین سالوں میں 

 سیریز کی میزبانی پاکستان کو کرنی ہے: 

 

میں پاکستان کو جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ، انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کی   2021سال  •

 میزبانی کرنی ہے 

 میزبانی کرنی ہے کی وزی لینڈ نی انگلینڈ اور  آسٹریلیا،میں پاکستان کو  2022سال  •

 کے ایف ٹی پی ابھی کنفرم ہونا باقی ہیں  2023سال  •

 

 پی سی بی: ، چیف ایگزیکٹو وسیم خان 

 

یہ  کے باوجود   19کوویڈ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان کاکہنا ہے کہ 

دلچسپ وقت ہے،انٹرنیشنل کرکٹ کی پاکستان میں واپسی  ایک کستان کرکٹ کے لیے پا

یہی  سے بڑے اور نامور اسپورٹس نیٹ ورک پاکستان کرکٹ کی طرف متوجہ ہوئے اور 

تان کرکٹ کے میچز کو نشر کرنے کے خواہشمند  وہ اپنے نیٹ ورک پر پاکسوجہ ہے کہ  

 ہیں۔ 

 

وسیم خان نے کہا کہ یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت بڑا کارنامہ ہےکہ ہم دنیا کے معروف  

نرشپ کرنے میں کامیاب ہوگئے ہیں کیونکہ اس سے  اسپورٹس براڈکاسٹرزکے ساتھ پارٹ

 کی کوریج ملے گی۔دنیا بھر میں موجود کرکٹ فینز کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے میچز 

 

میڈیا  جامع حکمت عملی کے ساتھ  واضح اور  ایک  پی سی بی نےانہوں نے مزید کہا کہ  

دنیا کے بڑے اور  تک  2023سے متعلق پارٹنرشپ کی ہیں، ایچ بی ایل پی ایس ایل رائٹس 

معروف کرکٹرز پاکستان میں کرکٹ کھیلنے آرہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے نامور  

 براڈکاسٹرز ان لمحات کی کوریج کرنا چاہتے ہیں۔

 

وسیم خان نے کہا کہ دنیا کے معروف براڈکاسٹرز کی پاکستان کرکٹ کی کوریج کے لیے  

اور ہم   پراڈکٹ ہے پرکشش ن کرکٹ دنیا کے لیے ایک دلچسپی ظاہر کرتی ہے کہ پاکستا

 ہیں۔   بہتر بنانا چاہتےاپنے پراڈکٹ کو مزید 

 

 برائن ہینڈرسن، ڈائریکٹر کرکٹ اسکائے اسپورٹس: 

 



جنوبی افریقہ کے  اسکائے اسپورٹس کے ڈائریکٹر کرکٹ برائن ہینڈرسن کاکہنا ہے کہ  

پارٹنرشپ پر وہ بہت   اس  ساتھخالف سیریز سے شروع ہونے والی پاکستان کرکٹ کے 

ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ اور انگلینڈ کی  اس شراکت داری کے ذریعے انہیں خوش ہیں، 

 موقع ملے گا۔  بھی کامینز اور ویمنز کرکٹ ٹیموں کے دورہ پاکستان کی کوریج  

 

بھی اپنے ناظرین کے  میں  2021سال  ہ اس اعالن سے اسکائے اسپورٹس  انہوں نے کہا ک

 ۔کی بالتعطل نشریات جاری رکھے گاکرکٹ  یے ل

 

 صوفی میلونی، چیف ایگزیکٹو آفیسر اسکائے نیوزی لینڈ: 

 

اسکائے نیوزی لینڈ کی چیف ایگزیکٹو آفیسر صوفی میلونی کا کہنا ہے کہ ہم اسکائے  

اسپورٹس کی ایک شاندار کرکٹ الئن اپ میں پاکستان کرکٹ کا اضافہ کرنے پر بہت خوش  

ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہمارے صارفین بہترین کرکٹ مقابلے دیکھنا چاہتے ہیں اورہمیں  

خوشی ہے کہ ہمیں دوہزار اکیس اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ کی کوریج کی اجازت مل  

 گئی ہے۔

 

 ٹوڈ مائیرز، ِولو ٹی وی ایس وی پی آپریشنز: 

 

ِولو ٹی وی کا مقصد امریکہ  کہ    ِولو ٹی وی کے ایس وی پی آپریشن ٹوڈ مائیر کا کہنا ہے

کوریج فراہم کرنا ہے اور انہیں خوشی ہے   ٹ کی اور کینیڈا میں موجود کرکٹ فینز کو کرک

  کرکٹ کی کوریج بھی   کہ وہ یہاں موجود فینز کو اب ایچ بی ایل پی ایس ایل سمیت پاکستان

 فراہم کرسکیں گے۔ 

 

 : مائیکل لوک ٹونگ، ڈائریکٹر انٹرٹینمنٹ نیٹ ورکس اینڈ میڈیا آپریشنز

 

فلو  ئیکل لوک ٹونگ کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹر انٹرٹینمنٹ نیٹ ورکس اینڈ میڈیا آپریشنز ما 

معاہدے کے مطابق    اسپورٹس پاکستان کرکٹ کے ساتھ اس نئے معاہدے پر بہت خوش ہیں،

انہوں  ہم کیرئبین میں ایچ بی ایل پی ایس ایل اور پاکستان کے ہوم میچز نشر کرسکتے ہیں۔

ہمیں خوشی  نے کہا کہ اس خطے میں پاکستان کرکٹ کی بہت پذیرائی کی جاتی ہے اور  

 ہے کہ ہم پاکستان کرکٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کررہے ہیں۔ 

 
-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. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


