
 

  

 ٹ یکے حوالے سے اپ ڈ  ی دیشاہ آفر نیشاہ
 

 : ء2022اگست 29دبئی ، 

 

مکمل    بی ہ ی اپنا ر ںیلندن م یدی شاہ آفر ن ی ہے کہ شاہ   ای ک صلہی پاکستان کرکٹ بورڈ نے ف

  شلسٹی کے مطابق فاسٹ باؤلر کے گھٹنے کو بالتعطل اسپ  سری آف  کلیڈی م  فیچ ۔گے ں ی کر

لٰہذا  ں، ی ہ اب ی دست  اتی ورلڈ کالس سہول   ںی ضرورت ہے اور اس حوالے سے لندن م  یک  ئریک

  پارٹمنٹ یڈ کل یڈی م  ۔ہے  ای ک  صلہی لندن بھجوانے کا ف ںی کے لئے انہ  یبہتر ی فاسٹ باؤلر ک

  نزیم  یس ی س یکہ فاسٹ باؤلر آئ  ں ی ہ   دی پرام وہ ۔کرے گا ای ل ک ی ب ڈی اس حوالے سے روزانہ ف

 ۔ گے ں ی ورلڈ کپ سے قبل مکمل فٹنس حاصل کرل  یٹونٹ   یٹ 

 

  ی نگران   یک  نلی پ یڈوائزر ی ا یب   یس  یوہ وہاں پ  ۔آج لندن روانہ ہوں گے یدی شاہ آفر نی شاہ 

احمد   ازی ڈاکٹر امت ںیاحمد اور ڈاکٹر ظفر اقبال شامل ہ  ازی ڈاکٹر امت ں ی م  نل یپ   ۔گے  ںی رہ ں ی م

جبکہ ڈاکٹر    ںی فٹ بال کلب کے سربراہ ہ نجرزیسروسز کوئنز پارک ر کل یڈی سے م 2016

وہ    ںی فٹ بال کلب کے سربراہ ہ لسی کرسٹل پ  سنی ڈی اسپورٹس م  ڈآف ی ہسے   2015ظفر 

کرکٹ کلب   ی کاونٹ   نٹی پول فٹ بال کلب اور ک  ور یٹوٹنھم ہاٹسپر فٹ بال کلب ل  ںی م  یماض

 ۔ ںی کے ساتھ کام کر چکے ہ 

 

کے دوران   سٹ ی پہلے ٹ  ں ی لنکا م یوہ سر۔ہے  ی مسل انجر  ریٹئ  ل ی ا یس  یکو پ  یدی آفر نی شاہ 

ورلڈ کپ سے قبل   ی ٹونٹ  یٹ نز ی م   یس یس ی توقع ہے کہ وہ آئ ۔کا شکار ہوئے تھے  یانجر

  کلی ڈ ی م  یب یس  یپ  صلہی کا ف  ی واپس ںیکرکٹ م  یان ک ۔گے  ںی مکمل فٹنس حاصل کر ل 

 ۔ بورڈ کرے گا ی ڈوائزری ا
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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 

  

http://www.pcb.com.pk/


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. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 



 
 


