
 ماسٹرز چيمپئنز ليگ ميں کرکٹ کے ہيرو واپش آ رہے ہيں

  --/ پی آر نيوزوائر /  2015جون،  2دبئی، متحده عرب امارات، 

ٹورنامنٹ ميں مقابلے ميں  20کرکٹ کے سابق عظيم بين االقوامی کھالڑيوں ميں سے کچھ ايک نئے اور انوکھے ٹی 
 امارات کے تين اسٹيڈيموں ميں ہر سال منعقد کيا جائے گا۔ دوباره اپنے ہنر دکھانے والے ہيں، جو متحده عرب 

 ملٹی ميڈيا نيوز ريليز کو ديکھنے کے لئے کلک کريں

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

) کے برعکس، Big Bashتاہم، آئی پی ايل يا بگ بيش ( ، ايک فرنچائز کی شکل ميں ہو گا۔MCLماسٹرز چيمپئنز ليگ، 
ٹيميں جغرافيائی محل وقوع پر مبنی نہيں ہوں گی، اور اس کے بجائے يہ سب سے بہترين ممکنہ کھالڑيوں پر مشتمل ہوں 

 الک کواليفائنگ پليئر بيس سے اکٹھا کر سکتا ہے۔گی جنھيں فرنچائزی کا م

 15ہر اسکواڈ ميں  –کھالڑی حصہ ليں گے  90ٹورنامنٹ اپنے پہلے سال ميں چھ ٹيموں کے ساتھ شروع ہوگا، جس ميں 
 سب کھالڑيوں کا بين االقوامی کرکٹ سے ريٹائر ہونا الزمی ہے۔  کھالڑی ہوں گے۔

MCL ) کو امارات کرکٹ بورڈECBسال کی مدت کے لئے منظوری دی گئی ہے، جبکہ  10ريعہ پہلے ) کے ذ
ٹورنامنٹ کا منتظم اور حقوق رکھنے واال اداره، جی ايم اسپورٹس، کھيل کی گورننگ باڈی، بھی بين االقوامی کرکٹ 

 ) کے ذريعہ مقرر کرده ہدايات پر کلی طور پر عمل کر رہی ہے۔ ICCکونسل (

MCL  يہ دبئی انٹرنيشنل کرکٹ اسٹيڈيم، ابو  کے ابتدائی دو ہفتوں ميں ہونے والے ہيں۔ 2016کے ابتدائی ميچ فروری
 ظہبی کے شيخ زيد کرکٹ اسٹيڈيم اور شارجہ کرکٹ اسٹيڈيم ميں کھيلے جائيں گے۔

اس ميں ويسٹ انڈين کرکٹ کے ليجنڈ برائن الرا،  ٹورنامنٹ بدھ کو دبئی ميں منعقده ايک تقريب ميں شروع کيا گيا تھا۔
سٹريليائی آئکن ايڈم گلکرسٹ، اور ريٹائرڈ پاکستانی فاسٹ بالر وسيم اکرم سميت کرکٹ کے عظيم کھالڑيوں نے شرکت آ

 جنوبی افريقہ کے جيک کيلس نے ايک پہلے سے ريکارڈ شده ويڈيو پيغام کے ذريعہ اپنی شموليت کا اعالن کيا۔ کی۔
کی گورننگ کونسل  MCLيائی کپتان ايلين بارڈر، جو دونوں انگلينڈ کے سابق کپتان گراہم گوچ اور ماضی کے آسٹريل

   کے رکن ہيں، بھی موجود تھے۔

"بہت سے دوسرے مقبول کھيلوں  کے چيئرمين، ظفر شاه، نے کہا:  MCL،  خطاب کرتے ہوئے  کے دوران تقريب  
ئرڈ آئکنز کو ايک سنجيده کی طرح، کرکٹ کھالڑيوں اور مداحوں ميں ايک حقيقی خواہش ہے کہ وه کھيل کے کچھ ريٹا

اس کے  ٹورنامنٹ ہوگا۔ 20اس کو پيش کرنے واال ايک انوکھا اور ساالنہ مسابقتی ٹی  MCL مقابلے ميں ديکھيں۔ 
ذريعے کرکٹ کے مداح مسلسل طور پر معياری اور تفريحی کرکٹ ديکھ سکيں گے جس ميں کھيل کے کچھ عظيم 

 کھالڑی شامل ہوں گے۔ 

ايک  MCL" تبصره کيا:   بھی تقريب ميں موجود تھے۔ انھوں نے   ے سی ای او ڈيوڈ ايسٹامارات کرکٹ بورڈ ک
 شاندار تصور ہے، جس ميں اب يہاں يو اے ای جو ٹورنامنٹ کے لئے بہترين جگہ ہے، ميں عملی جامہ پہنايا جا رہا ہے۔

ع بہت سے لوگوں کی حوصلہ کھيل کے عظيم کھالڑيوں پر مشتمل صحيح طرح کے مسابقتی مقابلے ديکھنے کا موق
ہميں  افزائی کرے گا اور اس بات کو يقينی بنانے ميں مدد دے گا کہ يو اے ای کرکٹ مزيد بہترين ہوتی جا رہی ہے۔ 

MCL کو اپنی توسيعی منظوری دينے پر خوشی ہے اور آئنده سال اس کے شروع ہونے کی اميد کر رہے ہيں۔ 

ميں شامل ہونے کے لئے سائن اپ کيا ہے، نے  MCLکھالڑی ہيں جنھوں نے  برائن الرا، جو کہ ايک مشہور ريٹائرڈ
"ميں بہت پرجوش اور عزت افزائی محسوس کر رہا ہوں کہ ميں ايک ايسے کھيل ميں حصہ لے رہا ہوں جو  کہا: 



ل کے سے لطف اندوز ہوں گے اور کھي MCLمجھے اميد ہے کہ لوگ  مسابقتی کرکٹ کا ايک غير معمولی مظاہره ہوگا۔
منتظمين نے اس بات  کچھ اہم کھالڑيوں کی حمايت کريں گے کيونکہ وه اپنے کيرئر کو تھوڑا اور آگے بڑھانا چاہتے ہيں۔

کا يقين داليا ہے کہ کرکٹ کو مشرق وسطی ميں ابھارنے اور ايک دير پا ورثہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ واپس دينا ايک 
 اہم موضوع ہے۔"

MCL ندرجہ ذيل پر مالحظہ کی جا سکتی ہے: کی سرکاری ويب سائٹ مhttp://www.mcl2020.com  
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