
 
کے ساتھ  یحکمت عملجارحانہ کپتان اور نائب کپتان کا قومی ٹیم کے 

 میدان میں اترنے کا عزم
 

اپنی فٹنس سے باقی کھالڑیوں ٹیم لیڈرز کی حیثیت سے میں اور شاداب  •
 کے لیے مثال بننا چاہتے ہیں، کپتان بابراعظم 

 زمبابوے کو ترنوالہ نہیں سمجھیں گے، نائب کپتان شاداب خان •
 

 ء:2020اکتوبر 24 الہور،
 

کے کپتان بابراعظم اور نائب کپتان شاداب خان نے جارحانہ   میوائٹ بال کرکٹ ٹ  پاکستان
ہے۔ دونوں   ایاترنے کے عزم کا اظہار ک ںیم دان یکے ساتھ م  یاور مثبت حکمت عمل

 گے۔  ںینبھائ اں یذمہ دار ہی ںیم ٹیروزہ کرکٹ فارم کی مرتبہ ا یپہل یکھالڑ
 

 نیاور ت کمیاکتوبر،  30 چزیون ڈے م  نیت ڈولیش  انیاور زمبابوے کے درم  پاکستان
کرکٹ ورلڈ سپر  نزیم یس  یس  یآئ چزیم  نوںی گے۔ ت ںیجائ لےی کھ ںیم  ینومبر کو راولپنڈ

  یراؤنڈ بھ فائنگیکا کوال 2023کرکٹ ورلڈکپ   یس  یس  یجو کہ آئ ں،یکا حصہ ہ  گیل
 ہے۔ 

 
کے   میکرکٹ ٹ یکرتے ہوئے قوم الیتبادلہ خ ںیہوٹل م یالہور کے مقام ںیسلسلے م اس

کے عزم کا   کا مظاہرہ کرنے  یکارکردگ نیبہتر ںیم  زیریکپتان اور نائب کپتان نے س 
  ںیم لی کہ جس طرح کھ ایکے کپتان بابراعظم نے واضح ک   میکرکٹ ٹ یہے۔ قوم ایاظہار ک 

فٹنس قائم کرنا  یمثال ںیہے، لٰہذا ہم  یجارہ یرفتار بڑھت یاس ک ہے، یجدت آرہ
  ےیفٹنس سے دوسروں کے ل یاپن ںی۔انہوں نے کہا کہ بطور کپتان اور نائب کپتان ہمی ہوگ

 ہے۔  یمثال قائم کرن
 

کرکٹرز ان سے  یشامل کئ ںیکرتے ہوئے کہا کہ اسکواڈ م  دیتائ  یخان نے کپتان ک شاداب
کے نائب کپتان کا کہنا تھا کہ وہ   می۔وائٹ بال کرکٹ ٹںیفٹنس پر بات کرنے آتے ہ 

  کیا کی کا ا  گیورلڈ سپر ل نزیم یس  یس  یگے، آئ  ںیسمجھ ںیزمبابوے کو ترنوالہ نہ
گے۔ انہوں   ںیکا مظاہرہ کر  یکارکردگ  نیبہتر ںی م  زیریس ہے، لٰہذاوہ  یمتیپوائنٹ بہت ق



سے قبل   یروانگ  نڈیل  یوزیسے ن یابیکام ںیم چزیہ زمبابوے کے خالف م کہا ک دینے مز
 اضافہ ہوگا۔  ںیاعتماد م 

 
  ںیہے اور اس م یلنیبابراعظم نے کہا کہ پاکستان کو آئندہ چند ماہ بہت کرکٹ کھ  کپتان

  یک نکنگی ر یبار پھر عالم کی کو ا میاپنا کر و ہ پاکستان کرکٹ ٹ یجارحانہ حکمت عمل
  ںیہم یمجموع تی۔ انہوں نے کہا کہ بحثںیشامل کرنے کے خواہشمند ہ  ںیم موںیٹاپ ٹ

 کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔  یکارکردگ  نیبہتر ںیشعبوں م نوںی ت لڈنگ،یباؤلنگ اور ف ٹنگ،یب
 

  ہوگا حاصل  جیڈوانٹیہوم ا  ہمیں  ںیم زیرینے کہا کہ زمبابوے کے خالف س   بابراعظم
گے کہ   ںیکوشش کر  ،گے  ںیضرور محسوس کر یکم یمداحوں ک اسٹیڈیم میں مگر ہم

  ںیصورتحال م یک 19ڈیکوکوو نزیف ٹھےیب ںی گھروں م عےی کے ذر یکارکردگ  یاپن
 نڈی کہ وہ دورہ انگل ہے یسے درخواست ک نزی۔ انہوں نے فںیکا موقع فراہم کرسک یخوش 
 ۔ ں یکر اسپورٹ کر ٹھی گھروں سے ب ں یطرح انہ  یکپ ک یٹونٹ یٹ شنلیاور ن

 
  ونٹیہوئے کہا کہ ا تےیقرار د یاریکپ کو مع  یٹونٹ یٹ شنلین  ہینے حال وںی کھالڑ  دونوں

  دی۔ وہ پرامای کا مظاہرہ ک  یکارکردگ نینے بہتر  وںیسخت مقابلے ہوئے، نوجوان کھالڑ  ںیم
 نیجو ب یآئے گ  یبہتر دیمز  ںیم اریکرکٹ کے مع  سٹکیسے ڈوم ونٹسیا سےیکہ ا  ںیہ

 ۔یمعاون ثابت ہوگ  ںیفرق کوکم کرنے م انیکرکٹ کے درم یاور قوم یاالقوام
 

 اسکواڈ: 
   شاداب خان )نائب کپتان( اور بابراعظم )کپتان(

عبدہللا شفیق ، عابد علی ، فخر زمان ، حیدر علی ، حارث سہیل ، افتخار احمد ،  بیٹسمین: 
 امام الحق ، خوشدل شاہ اور محمد حفیظ 

 محمد رضوان اور روحیل نذیر وکٹ کیپرز : 
 عماد وسیم ، عثمان قادر اور ظفر گوہر :اسپنرز 
فہیم اشرف ، حارث رؤف ، محمد حسنین ، موسٰی خان ، شاہین شاہ اور وہاب  لر:اؤفاسٹ ب
 ریاض

 
 :شیڈولسیریز کا 

 تیس اکتوبر: پہال ایک روزہ میچ، راولپنڈی
 میچ، راولپنڈی یکم نومبر: دوسرا ایک روزہ 

 تین نومبر: تیسرا ایک روزہ میچ، راولپنڈی
 راولپنڈیسات نومبر: پہال ٹی ٹونٹی میچ،
 راولپنڈیآٹھ نومبر: دوسرا ٹی ٹونٹی میچ،
 راولپنڈیدس نومبر: تیسرا ٹی ٹونٹی میچ،
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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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