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 پریس ریلیز

  

 : کرکٹ کے ذریعے بچیوں کی حوصلہ افزائی2018کپ اے ایچ سی گرلز  -پی سی بی

 

)پی سی بی( نے سیرینا ہوٹل کے تعاون سے آج اسالم آسٹریلوی ہائی کمیشن )اے ایچ سی( اور پاکستان کرکٹ بورڈ 

 اے ایچ سی گرلز کرکٹ کپ کی میزبانی کی.-آباد میں مرغزار کرکٹ گراؤنڈ میں تیسرے پی سی بی

 

میں چار اسکولوں کی ٹیمیں شامل ہیں: خصوصی پچیوں کے لئےتعلیم کے  2018اے ایچ سی گرلز کپ -پی سی بی

اسالم  G-7/2اسالم آباد؛ اسالم آباد ماڈل سکول برائے گرلز  F-7/2 ل برائے گرلز ؛ اسالم آباد ماڈل سکوH-9سکول 

 اسالم آباد. G-11/1آباد اور اسالم آباد ماڈل سکول سکول برائے گرلز 

 

لڑکیوں نے فرسٹ کالس خواتین کرکٹرز اور پی سی بی کے کوچ فرخ حیات کے ساتھ پانچ روزہ کوچنگ کلینک 

 میں شرکت کی.

 

میں آسٹریلوی ہائی کمشنر، مارگریٹ ایڈمسن نے اسکولوں کو ان کی شرکت پہ مبارکباد دی اور پی سی بی  پاکستان

 اے ایچ سی گرلز کرکٹ کپ کے لئے مسلسل تعاون کا خیر مقدم کیا.-اور سیرینا ہوٹل کا ساالنہ پی سی بی

 

رک ہے ۔ آسٹریلوی ہائی کمیشن کو ہائی کمشنر ایڈمزسن نے کہا کہ "پاکستان اور آسٹریلیا کی کرکٹ محبت مشت

خوشی ہے کے ہم دوبارہ پی سی بی اور سیرینا ہوٹل کے ساتھ مل کر کرکٹ کے ذریعے لڑکیوں کو بااختیار بنانے 

 اور اس کھیل کے ذریعے صنفی مساوات کو فروغ دینے کے لئے ان کھیلوں کا انعقاد کر رہے ہیں ."

 

کہ فرسٹ کالس خواتین کھالڑیوں نے ان لڑکیوں میں اعتماد پیدا  انہوں نے کہا کہ "ہم خاص طور پر خوش ہیں

 کرنے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لئے بہت محنت کی."

 

سی ای او سیرینا ہوٹلز، مسٹر عزیز بولیانی نے کہا، "کرکٹ پاکستان میں ایک جذبہ ہے اور ایک کھیل کے طور پر 

، نظم و ضبط، محنت اور اسٹریٹجک سوچ کی حوصلہ افزائی کرتا یہ کسی ٹیم کی سب سے بہترین صفات، ٹیم ورک

ہے. سیرینا ہوٹل کھیلوں کی ڈپلومیسیکے پروگرام کے تحت سپورٹس کی بہتری کے لئے بہت سے پروگرام اسپانسر 

اے ایچ -کر رہا ہے اور کھیلوں کی سفارتکاری اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لئے ہماری کوششیں آج پی سی بی

سی گرلز کرکٹ کپ میں یہاں ہیں. یہ ٹورنامنٹ کھیل میں صنفی مساوات کی اہمیت کو فروغ دینے اور نمایاں کرنے 

 کے لئے ایک شاندار میڈیم فراہم کرتا ہے ".

 

اس سال کے مقابلے میں ملک سپورٹس نے کرکٹ کے سازوسامان درہم کئےاور اسالم آباد کرکٹ ایسوسی ایشن نے 

 ولیات فراہم کی.کرکٹ گراؤنڈ کی سہ

 

__________________________________________________________ 

  

میڈیا اینڈ  صحافیوں اور ایڈیٹرز کے لئے نوٹ: مزید معلومات کے لئے، برائے مہربانی آسٹریلوی ہائی کمشن کے
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