
 د ماسټر چمپين ليګ په سياليو کې د کريکټ د اتلو لوبغاړو ګډون 

  --/ PRNewswire/ 2015جون  2ت، ا، متحده عرب امارئدوب

د کريکټ ځينی پخوانې او تقاعد شوی لوبغاړې به ډير زر د شل اوريزو لوبو په داسې يو ټورنمنټ کې ګډون وکړئ، 
 و لوبغالو کې تر سره کيږي. حده عرب اماراتو په دريتکوم چې به ھر کال د م

 په خبرپاڼو باندي د دی خبر د کتلو لپاره دلته کليک وکړئ:

http://www.multivu.com/players/English/7542351-cricket-masters-champions-league/ 

په شکل Big Bashيا  IPLولی، دا لوبې د  به د فرنچايز فارمټ په شکل ترسره کيږي.  MCLماسټر چمپين ليګ يا 
نه دی، لوبډلۍ د جغرافيايئ موقيعت څخه پرته په نظر کې نيول کيږي، او تر ټولو غوره لوبغاړي په کې ګډون کولی 

 ب کړې کوم چې د کواليفای پړاو ته رسيدلي وی. شې، د فرنچايز مالک کولی شې يواځې ھغه لوبغاړي انتخا

ھمداراز،  لوبغاړي جوړيږې.  90چې ټولټال  –لوبغاړي  15به شپږ لوبډلۍ ګډون کوی، ھر ټيم کې  د کال په پيل کې
 ټولو لوبغاړو بايد له نړيوالو لوبو څخه استفا کړی وی. 

کلونو لپاره تصويب  10) له لوری د ECBورډ (يا ماسټر چمپين ليګ ټورنمنټ د امارتو کريکټ ب MCLاوسمھال د 
له ھغو قوانيونو او  GM Sportsشوی دی. ھمداراز، د ټورنمنټ اداره او د ټورنمنټ د رايئ اچونې غړي، او 

 .يکو) لخوا د دغه ټورنمنټ لپاره برابر شوی له نزدي څارنه ICCاصولو څخه چې د کريکټ نړيوالی اداری (

کال د فروری مياشت په لومړيو دوه ھفتو کې ترسره کيږي. دغه سيالي به د  2016 افتتاحی سيالي به د MCLد 
 شيخ ذايد کريکټ سټيديم او شارجه کريکټ سټيديم کې ترسره کيږي.  ئدوبنړيوال کريکټ سټيديم، ابو  ئدوب

په  شوی وه.  د دغه ټورنمنټ پرانست غونډه د چھار شنبې په ورځ د يو لړ مراسمو په ترڅ کې په دوبی کې برابره
پرانست غونډه کې پخوانيو نامتو لوبغاړو لکه له ويسټ انډيز څخه د کريکټ اتل برين الرا، له اسټراليا څخه ادم 

بی افريقا نامتو لوبغاړي جيکس کاليس په د جنو ګيلکريست او د پاکستان نامتو لوبغاي وسيم اکرم ھم ګډون کړي وو. 
د مرکزي شورا غړو، ھر يو د  MCLد دغه تورنمنټ کې خپل ګډون د يو ويډيويي پيغام پواسطه اعالن کړ. 

   انګلستان پخوانې کپتان ګراحم ګوچ او د اسټراليا الين بورډر ھم په دغو مراسمو کې موجود وو.

"لکه د نورو لوبو په شان د کريکټ د رئيس ظفر شاه، زياته کړه: MCLد وينا پر مھال   د  کې  په پرانست غونډه
سيالي به يو  MCLد  لوبغاړو او شوقيانو په زړونو کې د پخوانيو کريکټرانو د ترمنځ د ټورنمنټ ارمان پروت وو. 

بغاړو په ګډون دا ټورنمنټ د کريکټ د پخوانيو لو . يبرابروشل اوريزه کلنۍ ټورنمنټ وي او ھمدغه شان سيالي به 
 سره شوقيانو ته د په زړه پوری کريکټ ترڅنګ د تفريح زمينه برابروي."

يوه  MCL" چې او زياته يي کړه:   د اماراتو کريکټ بورډ رئيس ډيويډ ايسټ، ھم په پرانسټ غونډه کې موجود وو
او د دی ټورنمنټ لپاره تر ډيره ښه مفکوره ده، چې اوسمھال دلته په متحده عربی اماراتو کې په الر اچول شوی، 

د کريکټ د پخوانيو لوبغاړو په شاملولو سره دغه ټورنمنټ يو دلچسپ او رقابتی کريکټ ګڼل  ټولو غوره ځای دي.
کيږي او زيات شمير مينه وال به راجذب کړی او د متحده عربی اماراتو لوبدلۍ سره به مرسته وکړی چې نوره ھم 

 ورنمنټ مو تصويب کړ او راتلونکې کال يي د پيل لپاره سترګي په الر يو."ټ MCLمونږ خوښ يو چې  غښتلۍ شي. 

"زما لپاره د خوشحالې  کې يي د ګډون پريکړه وکړه وويل:  MCLبرين الرا يو نامتو تقاعد شوي لوبغاې چې په  
زه اميد لرم   ځای دی او وياړم چې په داسي يو ټورنمنټ کې ګډون کوم، چي د کريکټ فوق العاده ځانګړتياوي لري.

ټورنمنټ مالټړ وکړی او د کريکټ نړې د ھغو قھرمانانو تر څنګ به ودريږی کوم چې  MCLچې خلک به د 



ترتيب کوونکو زياته کړه چي پخوانې لوبغاړي بيرته ډګر ته راوستل  غواړي په ډګر کې د څه مودی لپاره پاتي شي. 
 ودل د دي ټورنمنټ اھداف دی."او په منځنې ختيځ کې د کريکټ پراختيا او ميراث پريښ

   http://www.mcl2020.comانټرنيټی پاڼه الندي کتلې شئ:  MCLد 
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