قومی ٹیم کے کپتان اور نائب کپتان کا جارحانہ حکمت عملی کے ساتھ
میدان میں اترنے کا عزم
• ٹیم لیڈرز کی حیثیت سے میں اور شاداب اپنی فٹنس سے باقی کھالڑیوں
کے لیے مثال بننا چاہتے ہیں ،کپتان بابراعظم
• زمبابوے کو ترنوالہ نہیں سمجھیں گے ،نائب کپتان شاداب خان
الہور24 ،اکتوبر 2020ء:
پاکستان وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم اور نائب کپتان شاداب خان نے جارحانہ
اور مثبت حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ دونوں
کھالڑی پہلی مرتبہ ایک روزہ کرکٹ فارمیٹ میں یہ ذمہ داریاں نبھائیں گے۔
پاکستان اور زمبابوے کے درمیان شیڈول تین ون ڈے میچز  30اکتوبر ،یکم اور تین
نومبر کو راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔ تینوں میچز آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈ سپر
لیگ کا حصہ ہیں ،جو کہ آئی سی سی کرکٹ ورلڈکپ  2023کا کوالیفائنگ راؤنڈ بھی
ہے۔
اس سلسلے میں الہور کے مقامی ہوٹل میں تبادلہ خیال کرتے ہوئے قومی کرکٹ ٹیم کے
کپتان اور نائب کپتان نے سیریز میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے عزم کا
اظہار کیا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم نے واضح کیا کہ جس طرح کھیل میں
جدت آرہی ہے ،اس کی رفتار بڑھتی جارہی ہےٰ ،لہذا ہمیں مثالی فٹنس قائم کرنا
ہوگی۔انہوں نے کہا کہ بطور کپتان اور نائب کپتان ہمیں اپنی فٹنس سے دوسروں کے لیے
مثال قائم کرنی ہے۔
شاداب خان نے کپتان کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ اسکواڈ میں شامل کئی کرکٹرز ان سے
فٹنس پر بات کرنے آتے ہیں۔وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان کا کہنا تھا کہ وہ
زمبابوے کو ترنوالہ نہیں سمجھیں گے ،آئی سی سی مینز ورلڈ سپر لیگ کا ایک ایک
پوائنٹ بہت قیمتی ہےٰ ،لہذاوہ سیریز میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ انہوں

نے مزید کہا کہ زمبابوے کے خالف میچز میں کامیابی سے نیوزی لینڈ روانگی سے قبل
اعتماد میں اضافہ ہوگا۔
کپتان بابراعظم نے کہا کہ پاکستان کو آئندہ چند ماہ بہت کرکٹ کھیلنی ہے اور اس میں
جارحانہ حکمت عملی اپنا کر و ہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایک بار پھر عالمی رینکنگ کی
ٹاپ ٹیموں میں شامل کرنے کے خواہشمند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بحثیت مجموعی ہمیں
بیٹنگ ،باؤلنگ اور فیلڈنگ ،تینوں شعبوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔
بابراعظم نے کہا کہ زمبابوے کے خالف سیریز میں ہمیں ہوم ایڈوانٹیج حاصل ہوگا
مگر ہم اسٹیڈیم میں مداحوں کی کمی ضرور محسوس کریں گے ،کوشش کریں گے کہ
اپنی کارکردگی کے ذریعے گھروں میں بیٹھے فینز کوکوویڈ 19کی صورتحال میں
خوشی کا موقع فراہم کرسکیں۔ انہوں نے فینز سے درخواست کی ہے کہ وہ دورہ انگلینڈ
اور نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کی طرح انہیں گھروں سے بیٹھ کر اسپورٹ کریں۔
دونوں کھالڑیوں نے حالیہ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کو معیاری قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایونٹ
میں سخت مقابلے ہوئے ،نوجوان کھالڑیوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وہ پرامید
ہیں کہ ایسے ایونٹس سے ڈومیسٹک کرکٹ کے معیار میں مزید بہتری آئے گی جو بین
االقوامی اور قومی کرکٹ کے درمیان فرق کوکم کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔
اسکواڈ:
بابراعظم (کپتان) اور شاداب خان (نائب کپتان)
بیٹسمین :عبدہللا شفیق  ،عابد علی  ،فخر زمان  ،حیدر علی  ،حارث سہیل  ،افتخار احمد ،
امام الحق  ،خوشدل شاہ اور محمد حفیظ
وکٹ کیپرز  :محمد رضوان اور روحیل نذیر
اسپنرز  :عماد وسیم  ،عثمان قادر اور ظفر گوہر
موسی خان  ،شاہین شاہ اور وہاب
فاسٹ باؤلر:فہیم اشرف  ،حارث رؤف  ،محمد حسنین ،
ٰ
ریاض
سیریز کا شیڈول:
تیس اکتوبر :پہال ایک روزہ میچ ،راولپنڈی
یکم نومبر :دوسرا ایک روزہ میچ ،راولپنڈی
تین نومبر :تیسرا ایک روزہ میچ ،راولپنڈی
سات نومبر :پہال ٹی ٹونٹی میچ،راولپنڈی
آٹھ نومبر :دوسرا ٹی ٹونٹی میچ،راولپنڈی
دس نومبر :تیسرا ٹی ٹونٹی میچ،راولپنڈی
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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.

