بابراعظم نیوزی لینڈ کے خالف دوسرا ٹیسٹ میچ نہیں کھیلیں گے
کرائسٹ چرچ 2 ،جنوری 2021ء :
پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم نیوزی لینڈ کے خالف دوسرا ٹیسٹ میچ نہیں
کھیلیں گے۔ ان کی جگہ وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان تین جنوری سے ہیگلے
اوول میں کھیلے جانے والے میچ میں پاکستان کی قیادت کریں گے۔
کرائسٹ چرچ پہنچنے پر بابراعظم نے گزشتہ روز مکمل نیٹ سیشن کیا تاہم نیٹ کے
دوران انہوں نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے میں ہلکا درد محسوس کیا۔
دو جنوری کو کرائسٹ چرچ میں بارش کے باعث بابر اعظم قومی ٹیم کے نیٹ سیشن
کے دوران بیٹنگ پریکٹس نہیں کرسکےٰ ،لہذا ٹیم منیجمنٹ نے کوئی بھی خطرہ مول
نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔
بابراعظم اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا فریکچر ہونے کی وجہ سے نیوزی لینڈ کے خالف
ٹی ٹونٹی سیریز اور پہال ٹیسٹ میچ نہیں کھیل سکے تھے۔
ڈاکٹر سہیل سلیم ،ڈاکٹر قومی کرکٹ ٹیم :
ڈاکٹر قومی کرکٹ ٹیم ڈاکٹر سہیل سلیم کا کہنا ہے کہ بابر اعظم کی انجری میں بہتری
واضح ہے ،انہوں نے گزشتہ روز باقاعدہ نیٹ سیشن میں حصہ لیا ہے۔ ڈاکٹر سہیل
سلیم نے کہا کہ بابر اعظم قومی ٹیم کے کپتان اور اہم ترین بیٹسمین ہیںٰ ،لہذا ہم کوئی
جلد بازی نہیں کریں گے۔
ڈاکٹر سہیل سلیم نے کہا کہ میڈیکل ٹیم بابر اعظم کی انجری کا مسلسل جائزہ لے رہی
ہے اور ہم پر امید ہیں کہ وہ جنوبی افریقہ کے خالف ہوم سیریز کے لیے ہمیں مکمل
طور پر دستیاب ہوں گے۔
نیوزی لینڈ کے خالف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے اعالن کردہ قومی اسکواڈ :

، شان مسعود، اظہرعلی، عابد علی، سرفراز احمد،) وکٹ کیپر،محمد رضوان (کپتان
، ظفر گوہر، حارث سہیل، عمران بٹ، محمد عباس، یاسر شاہ، سہیل خان،فواد عالم
 شاہین شاہ آفریدی اور فہیم اشرف۔ بابر اعظم اور شاداب انجری کا شکار ہیں۔،نسیم شاہ
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.

