
 
 بن گئے نی ٹسمیکرکٹ کے نمبر ون ب شنلیبابراعظم ون ڈے انٹرن

 
 ء: 2021لیاپر 14 الہور،

 
  ںی م  گیکرکٹ ورلڈکپ سپر ل نزی م  یس یس  یکے کپتان بابراعظم نے آئ   می کرکٹ ٹ  یقوم

کرکٹ کے نمبر   ائےی کا اختتام دن  زی ر ی س شنلی کے خالف ون ڈے انٹرن   قہی افر یشامل جنوب 
 ہے۔ ای سے ک  تی ثی ح ی ک  نی ٹسمی ون ب

 
رنز بنانے والے   228  ںی م  چوںی م  نیکے ت  زیری روزہ س کی کے خالف ا قہی افر یجنوب

  زی ر ی ۔سےی پوائنٹس حاصل ک   ٹنگی ر  28طور پر  یکے دوران مجموع   زی ریبابراعظم نےس
  یکوہل  راتی بھارت کے و   ںی م  یدرجہ بند ی کرکٹ کونسل ک   شنلی کے آغاز سے قبل انٹرن

 پوائنٹس کا فاصلہ تھا۔  ٹنگی ر  20 انی اور پاکستان کے بابراعظم کے درم 
 
پر    لنےی عمدہ اننگز کھ یرنز ک  103 ں ی م  چی روزہ م  کی کے خالف پہلےا می ٹ زبانی م

پہلے نمبر پر پہنچ گئے تھے    ںی م  نکنگیر ئرزی پل  شنلی ون ڈے انٹرن   یس یس یبابراعظم آئ
رنز بناکر آؤٹ ہونے کے باعث وہ پانچ پوائنٹس   31 ںی م  چیکے دوسرے م  زی ر ی تاہم س

 پر پہنچ گئے۔  شنی وزپ  یوجہ سے دوبارہ دوسر  یگنوانے ک
 

  ٹنگیبار پھر شاندار ب   کی ا ںیم  چی کن م صلہی اور ف سرےی کے ت  زیری بابراعظم نے س  البتہ
کے خالف اس    می ٹ   زبانی قرار پائے۔ م  چی م  یآف د نی رنز بناکر م   94اور   ای کا مظاہرہ ک

پر   شنی پوز  یپہل  ںی م نکنگ ی ر  ئرزی پل  شنلی بار پھر ون ڈے انٹرن  کیبدولت وہ ا یاننگز ک 
 ۔ ںی پہنچ گئے ہ

 
  نیٹسمینمبر ون ب  ںی م  یدرجہ بند یعالم یکوہل راتی سے قبل بھارت کے کپتان و بابراعظم

 پر موجود تھے۔  نکی ر یسے اس 2017تھے۔ وہ اکتوبر  
 

  یعالم یک  یٹونٹ  یپر براجمان بابراعظم کا ٹ  شنی پوز   یپہل ںی م  نکنگی ر  شنلی ڈے انٹرن  ون
  ای دن  یکوہل راتیچھٹا نمبر ہے۔ ان کے عالوہ صرف و   ںی م  سٹی اور ٹ  سرای ت   ںی م  نکنگی ر



کے مطابق   یدرجہ بند یعالم یک  ٹی فارم نوںی الحال ان ت  یجو ف  ںیہ نی ٹسم یکے وہ واحد ب 
 ۔ںی شامل ہ ںی فہرست م  یک  ںچھ بلے بازو   یابتدائ 

 
  ہی جنہوں نے   ںی ہ  ی بابراعظم وہ چوتھے پاکستان  ں ی م  خی تار  یکرکٹ ک  شنلی ڈے انٹرن  ون

کے    نڈی ل  یوزین   ںی م 1983عباس نے ورلڈکپ   ری ہے۔اس سے قبل ظہ  ای اعزاز حاصل ک
 یپہل  ںی م  یدرجہ بند یپر عالم  لنےی ناقابل شکست اننگز کھ یرنز ک  103  ںی م  چی خالف م 

لنکا کے خالف   یسر ںی م  1987نے ورلڈکپ  اندادی م  دی پھر جاو  ،ی تھ ی حاصل ک شنی پوز 
 تھا۔ ای اعزاز حاصل ک  ہی رنز بناکر   103

 
  یرنز بناکر آئ 60 ںیم  زی ر ی کے خالف ہوم س قہی افر ینے جنوب وسفیسال قبل محمد  18

 ۔یتھ   یحاصل ک   شنی پوز یپہل  ںی م  نکنگی ر  شنلی ون ڈے انٹرن یس یس
 

 ،کپتان پاکستان کرکٹ ٹیم: بابراعظم
 

پہلے   ںی م  نکنگی ر  ئرزیپل  شنلی ون ڈے انٹرن   یس یس  یکے کپتان اور آئ   می کرکٹ ٹ  یقوم
اور محمد   اندادی م دیعباس، جاو ری بابراعظم کا کہنا ہے کہ وہ ظہ ن ی ٹسم ینمبر پر موجود ب 

شامل ہونے پر بہت فخر محسوس کرتے   ںی فہرست م  یک  وںیناز کھالڑ  ہی ما  سےی ج   وسفی 
  ںیکرکٹ کے روشن ستارے رہ  یپاکستان ک   شہی کرکٹرز ہم  نوںی ت  ہی۔ انہوں نے کہا کہ ںی ہ 

 گے۔
 

کو برقرار رکھنا ہوگا، کوشش   یکا کہنا ہے کہ اب ان کا اگال ہدف اس درجہ بند  بابراعظم
رچرڈز نے    و ی۔ سر و ںی کا مظاہرہ کر  یکسوئیگے کہ وہ سخت محنت اور    ںی کر

  شنی پوز ہی روز تک   1258نے   یکوہل راتی تک جبکہ و  1988سے اکتوبر  1984یجنور
 ۔ یاپنے پاس رکھ

 
نمبر    یبھ ںی م  نکنگیر ئرزی پل  یعالم یک  یٹونٹ  یکہا کہ وہ اس سے قبل ٹ  دی نے مز  انہوں

  ونکہیکبننا ہے   نیٹسمی کرکٹ کا نمبر ون ب  سٹی مگر ان کا اصل ہدف ٹ   ںی ون بن چکے ہ 
ہے۔بابراعظم کا کہنا  ی کرکٹ ہ  سٹی کا اصل امتحان تو ٹ  توںیصالح   ی کرکٹر ک  یبھ یکس

گے اور    ںی رکھ  یسخت محنت کا سلسلہ جار  کے  حصول کے لیےہے کہ وہ اس مقام 
 رہے۔ کا تسلسل برقرار  ی کارکردگ عمدہ ہوگی کہ  کوشش

 
پاکستان   ونکہی ک  ںی الحال ان لمحات سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہ ی نے کہا کہ وہ ف انہوں

ء کا وہ واحد ملک بن گیا ہے  ای شی ابعدپاکستان ماہ   18سنبھالنے کے  ادتی ق یک  می کرکٹ ٹ
  شنلی مرتبہ ون ڈے انٹرن  یپر دوسر  نی سرزم یاپن  یکو اس ک قہیافر ینے جنوب   کہ جس

 ہے۔  یشکست د ں ی م  زی ری س



  
  302  ںی م چوںیم  نی کے خالف ت قہی افر یکے عالوہ اوپنر فخر زمان نےجنوب  اس

ون ڈے   یس یس ی بلکہ وہ آئ  ای اعزاز حاصل ک  زکای ری س یآف د ن ی رنزبناکر نہ صرف م 
۔  ںی شامل ہوگئے ہ   ںیبلے بازوں م نی پہلے دس بہتر   یبھ ںی م  نکنگیر ئرزی پل  شنلی انٹرن

  ںی سو ی ان  ں ی م  یدرجہ بند یوہ عالم  بدولت  یرنز بنانے ک 101اور  193، 8 ں ی م  زی ری س
 ۔ںی پر پہنچ گئے ہ  شنی پوز  ںی سے ساتو 

 
ے  دی نے بھی ون ڈ شاہین شاہ آفری دوسری طرف قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر 

جنوبی افریقہ کے خالف  پوزیشن حاصل کرلی ہے۔  انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی بہترین  
وکٹیں حاصل کرنے والے نوجوان فاسٹ باؤلر نے   3سیریز کے آخری ون ڈے میچ میں 

 ویں پوزیشن حاصل کرلی ہے۔  11تازہ ترین عالمی رینکنگ میں 
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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 

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. 
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