
 اسالم آباد
 

کشمير پريميئر ليگ نےکهالڑيوں کی ڈرافٹنگ تاريخ کا اعالن کر ديا. کهالڑيوں کی ڈرافٹنگ 
فٹنگ کے ذريعے نيشنل،  انٹرنيشنل اور ايمرجنگ کهالڑيوں کو جوالئی کو ہو گی.ڈرا 3

منتخب کيا جائے گا.چئيرمين کشمير کميٹی شہريار آفريدی نے کہا کے کے پی ايل کے انعقاد 
ميں کوئی ابہام نہيں.پی سی بی، حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمير بهرپور سپورٹ کر 

يگ کے حوالے سے ايک رنگا رنگ تقريب کا انعقاد رہی ہے.اسالم آباد ميں کشمير پريميئر ل
کيا گيا.تقريب می چئيرمين کشمير کميٹی شہريار آفريدی، وفاقی وزير اقتصادی امور عمر 

ايوب،صدر کے پی ايل عارف ملک اور سی ای او چوہدری شہزاد سميت ٹيم فرنچائيز مالکان 
کا کہنا تها کہ کشمير نے بهی شرکت کی.تقريب سے خطاب ميں وفاقی وزير عمر ايوب 

پريميئر ليگ بہت بڑا ايونٹ بنے جا رہا.مقبوضہ کشمير ميں اس وقت کرفيو نافظ ہے اورآزاد 
کشمير ميں کشمير پريميئر ليگ ہو رہی ہے.کشمير پريميئرليگ دنيا کے ليے پيغام ہے کہ 

ب ميں مقبوضہ کشمير ميں کيا ہو رہا اور آزاد کشمير ميں ليگ ہو رہی ہے.تقريب سے خطا
چئيرمين کشمير کميٹی شہريار آفريدی نے کہا کے کے پی ايل کے انعقاد ميں کوئی ابہام 

نہيں.پی سی بی، حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمير بهرپور سپورٹ کر رہی 
ہے.کشمير پريمئير ليگ ميں جو چهپا ہوا ٹيليٹ ہے اس کو سامنے النے کا موقع ملے گا.کے 

ئے ڈهائی سال سے کوشش جاری ہے. انهوں نے کہا کہ جب کے پی ايل پی ايل کے انعقاد کيل
کا آئيڈيا آيا تو ہم نے يہ نہيں ديکها کہ کس سياسی جماعت کی حکومت ہے ہم نے اس کو 
سياسی معاملہ نہيں بناياشہريار افريدی نے کہا کہ وسيم اکرم، وقار يونس کو جب دنيا ميں 

رفارمنس سے منوايا. کے پی ايل سے کشمير بچوں کو کوئی نہيں جانتا تها انہوں نے اپنی پ
بچے ہر ميچ ميں کهيليں گے. ہم نے اپنے ہيروز پر کام نہيں کيا،  پرتگال کو  2موقع ملے گا،

کرسٹيانو رونالڈو نے تبديل کر کے رکه ديا.انهوں نے کہاکے پی ايل ايک کامياب ليگ ثابت 
زم کے دروانے کهيليں گے.تقريب کو گی، يہ شروعات ہو گی دہشتگردی کے بعد ٹوري

سےصدر کے پی ايل عارف ملک نے خطاب کرتے ہوئے کہاکشمير پريمئير ليگ کا مقصد 
نوجوان ٹيلنٹ سامنے النا ہے.کے پی ايل کے انعقاد سے پاکستان کا مثبت اميج دنيا بهر ميں 

ينٹر بنائيں جائے گا.کے پی ايل کے بعد کهالڑيوں کے ليے آزاد کشمير ميں ہائی پرفارمنس س
گے.ہائی پرفارمنس سينٹر ميں کهالڑيوں کو تربيت دی جائے گی. انهوں نے کہاکے پی ايل 

کی ہر ٹيم ميں دو کشمير نوجوان پلئينگ اليون کا حصہ ہوں گے.عارف ملک نے کہا کی 
کشميری نوجوانوں کو ٹيلنٹ ديکهانے کا بہترين موقع ہے.صدر کے پی ايل نے کہا کہ پی سی 

ير پريميئر ليگ کی منظوری دی ہے.کے پی ايل اور حکومت آزدکشمير کا بی نےکشم
سال کے ليے  13مظفرآباد  کرکٹ سٹيڈيم کا معاہده  ہو چکا ہے.مظفرآباد  کرکٹ سٹيڈيم 

کشمير پريميئر  ليگ کے پاس رہے گا.تقريب سے خطاب ميں ڈائريکٹر کرکٹ آپريشن کے پی 
يگ انٹرنيشنل سطح کی ليگ ہو گی.کشمير پريميئر ليگ ايل تيمور خان کہا کہ کشمير پريميئر ل



ميں شاہد آفريدی جيسے ليجنٹ کهالڑی ايکشن مين نظر آئيں گے.تيمور خان نے بتايا کہ کے 
پی ايل کی ڈرافٹنگ ميں غير ملکی کهالڑی بهی شامل ہوں گے.ڈرافٹ ميں غير ملکی 

شاه،  ٹينو بيسٹ اور ايےبی  کهالڑيوں کی کيٹيگری ميں  تلکرتنے دلشان، حرشل گبز، اويس
مورکل شامل ہيں انهوں نے کہا  غير ملکی کهالڑيوں کی کيٹيگری ميں ويرون فيلينڈر، مونٹی 

پينيسار، ميٹ پرائر، ريان سائڈباٹم، کرس ٹريپليٹ اور فل مسٹرڈ بهی شامل ہيں.کشمير 
ل پگن پگائی کے پريميئر ليگ کی تقريب ميں فرنچائيز کو پالٹينيم پک کے ليے روائيتی کهي

  زريعے پک آرڈر ديا گيا.باغ سٹالينز  نئ پالٹينم پک ميں پہال نمبر رہا،کوٹلی الئينز کا دوسرا

چواں اورراوالکوٹ مظفرآباد ٹائيگر کا تيسرا، ميرپور رائلز کا چوتها،اوورسيز وارئيرز کا پان
ظفرآباد اگست تک م16اگست سے 6ہاکس  پالٹينم پک کاآخری نمبر رہا. کشميرپريميئر ليگ 

 ميں کهيلی جائے گی

 

 اسالم آباد ميں کشمير پريميئر ليگ کی رنگا رنگ تقريب
 

ر کے پی ايل چئيرمين کشمير کميٹی شہريار آفريدی، وفاقی وزير اقتصادی امور عمر ايوب،صد
 عارف ملک اور سی ای او چوہدری شہزاد تقريب ميں شريک

 

شرکت تقريب ميں ٹيم فرنچائيز مالکان کی بهی  

 

 وفاقی وزير عمر ايوب کا کشمير ليگ تقريب سے خطاب

 

 کشمير پريميئرليگ بہت بڑا ايونٹ بنے جا رہا ہے
 

ہے ذمقبوضہ کشمير ميں اس وقت کرفيو ناف  

 

 آزاد کشمير ميں کشمير پريميئر ليگ ہو رہی ہے
 

آزاد کشمير  ورکشمير پريميئرليگ دنيا کے ليے پيغام ہے کہ مقبوضی کشمير ميں کيا ہو رہا ا
ہے مين ليگ ہو رہی  

 

 اس ليگ سے کشمير ی نوجوانوں کا ٹيلنٹ سامنے آئے گا
 

 وزير اعظم عمران خان چاہتے ہيں نوجوان آگے آئيں

 



 ہم چاہتے ہيں آزادکشمير ميں سياحت کو فروغ ملے
 

 نيلم شونٹر ويلی کهولنا چاہتے ہيں تاکہ سياحت  کو فروغ ملے
 

بتی ہے کہ ہماری پريميئر ليگ کب ارہی ہے؟ عمر ايوکشمير کی عوام ہميشہ پوچه  

 

رگرمی سچيلنج کرتا ہوں کہ مقبوضہ کشمير ميں بهارتی سياستدان آزادی کے ساته کوئی 
 کرے،عمر ايوب

 

 بهارت ميں صالحيت نہيں کہ مقبوضہ کشمير ميں کوئی ليگ کروا سکے،عمر ايوب
 

بکهيلنا بہتری عمل ہے،عمر ايوکشمير پريميئر ليگ ميں پاکستانی کهالڑيوں کا   

 

ملےگا،عمر  کشمير پريميئر ليگ ميں نوجوانوں کو اپنی صالحيتيں دنيا کو دکهانے کا موقع
 ايوب

 

ے،عمر ايوبلوگ موازنہ کرليں کہ آزاد کشمير اور مقبوضہ کشمير کے درميان کہاں آزادی ہ  

 

،عمر ايوبتمام کهيلوں کی سرگرميوں کو آزاد کشمير ميں فروغ دينا چاہيے  

 

يوباکشمير ميں کهيلوں کے ساته سياحت کی سرگرميوں کو بهی فروغ دينا چاہيے،عمر   

 

 کهيل اور سياحت کی سرگرميوں سے آزاد کشمير کو فروغ ملے گا،عمر ايوب
 

 کهيلوں اور سياحت کے شعبے ميں لوگوں کا جنون کی حد تک شوق ہے،عمر ايوب
 

بہترين عمل ہے،عمر ايوب کشمير پريميئر ليگ کو النچ کرنا ايک  

 

ں،عمر ايوبوزيراعظم عمران خان نوجوانوں کو اپنی صالحيتوں کو منواتے ديکهنا چاہتے ہي  

 

 

 

 



 کشمير پريميئر ليگ کهالڑيوں کی ڈرافٹنگ تاريخ کا اعالن
 

جوالئی کو ہو گی 3کے پی ايل کے ليے کهالڑيوں کی ڈرافٹنگ  .  

 

ائے گااور ايمرجنگ کهالڑيوں کو منتخب کيا ج ڈرافٹنگ کے ذريعے نيشنل،  انٹرنيشنل . 

 

کيٹيگری رکهی گئی ہيں 7کے پی ايل ڈرافٹنگ پول ميں  .  

 

يمرجنگ کيٹيگری اڈرافٹنگ کيٹيگری ميں آئيکن ، اورسيز،پالٹينيم، ڈائيمنڈ، گولڈ، سيلور اور 
 شامل ہو گی

 ڈائريکٹر کرکٹ آپريشن کے پی ايل تيمور خان کا تقريب سے خطاب
 

ير پريميئر ليگ انٹرنيشنل سطح کی ليگ ہو گیکشم  

 

گے کشمير پريميئر ليگ ميں شاہد آفريدی جيسے ليجنٹ کهالڑی ايکشن مين نظر آئيں  

 

 کشمير پريمئير کا انعقاد عالمی معياد کو مد نظر رکه کے کيا جا رہا ہے
 

 کے پی ايل کی ڈرافٹنگ ميں غير ملکی کهالڑی بهی شامل ہوں گے
 

ويس شاه،  غير ملکی کهالڑيوں کی کيٹيگری ميں  تلکرتنے دلشان، حرشل گبز، اڈرافٹ ميں 
 ٹينو بيسٹ اور ايلبی مورکل شامل

 

ر، ميٹ پرائر، ڈرافٹ ميں غير ملکی کهالڑيوں کی کيٹيگری ميں ويرون فيلينڈر، مونٹی پينيسا
 ريان سائڈباٹم، کرس ٹريپليٹ اور فل مسٹرڈ شامل

 کشمير پريميئر ليگ
 

الينز پالٹينم پک ميں پہال نمبرباغ سٹ  

 

 کوٹلی الئينز کا پالٹينم پک ميں دوسرا نمبر
 

 مظفرآباد ٹائيگر کا پالٹينم پک ميں تيسرا نمبر

 ميرپور رائلز کا پالٹينم پک ميں چوتها نمبر



 

 اوورسيز وارئيرز کا پالٹينم پک ميں پانچواں نمبر
 

 راوالکوٹ کوٹ کا پالٹينم پک ميں آخری نمبر

 چيئرمين کشمير کميٹی شہريار خان آفريدی کا تقريب سے خطاب

 

ے گا، شہريار کشمير پريمئير ليگ ميں جو چهپا ہوا ٹيليٹ ہے اس کو سامنے النے کا موقع مل
  آفريدی

 

  کے پی ايل کے انعقاد کيلئے ڈهائی سال سے کوشش جاری ہے، شہريار آفريدی
 

حکومت ہے،  نہيں ديکها کہ کس سياسی جماعت کیجب کے پی ايل کا آئيڈيا آيا تو ہم نے يہ 
  شہر يار آفريدی

 

 ہم نے اس کو سياسی معاملہ نہيں بنايا، شہريار آفريدی
 

رفارمنس سے پوسيم اکرم، وقار يونس کو جب دنيا ميں کوئی نہيں جانتا تها انہوں نے اپنی 
  منوايا، شہريار آفريدی

 

يار بچے ہر ميچ ميں کهيليں گے، شہر 2کے پی ايل سے کشمير بچوں کو موقع ملے گا،
  آفريدی

 

  ہم مے اپنے ہيروز پر کام نہيں کيا، شہريار آفريدی
 

  پرتگال کو کرسٹيانو رونالڈو نے تبديل کر کے رکه ديا، شہريار آفريدی
 

وريزم کے کے پی ايل ايک کامياب ليگ ثابت کو گی، يہ شروعات ہو گی دہشتگردی کے بعد ٹ
، شہريار آفريدیدروانے کهيليں گے   

 

 کے پی ايل اب پی ايس ايل کو ٹف ٹائم دے گا، شہريار آفريدی
 

 ہم نے کے پی ايل کو ايک برينڈ بنانا ہے، شہريار آفريدی 


