
 

  

 

ٹیسٹ سیریز میں  جنوبی افریقہ کے خالف علیم ڈار اور احسن رضا
 امپائرنگ کریں گے 

 
 : ء2021جنوری  16الہور، 

 
میچ  ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کے لیے  دو  مابینپاکستان اور جنوبی افریقہ کے 

کا اعالن کردیا گیا ہے۔ اعالن کردہ پینل میں شامل دونوں آن فیلڈ امپائرز علیم ڈار  آفیشلز
اور احسن رضا پہلی مرتبہ اپنے ہوم گراؤنڈ پر کسی ٹیسٹ میچ میں امپائرنگ کے فرائض  

ریفری کی   میں میچفارمیٹ ٹیسٹ   ہلی مرتبہ ملک بھی پ انجام دیں گے۔ میچ ریفری جاوید 
 ۔ داریاں نبھائیں گےذمہ حیثیت سے 

 
نیشنل اسٹیڈیم کراچی  جنوری سے  26ٹ سیریز کا پہال میچ دونوں ٹیموں کے مابین ٹیس

 ھیال جائے گا۔کمیں  
 

ٹیسٹ میچوں میں امپائرنگ    132آئی سی سی ایلیٹ پینل میں شامل علیم ڈار اب تک 
پہلی مرتبہ میں ڈھاکہ میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں   2003کرچکے ہیں۔ انہوں نے 

ی ٹیسٹ میچ میں امپائرنگ کی تھی جبکہ انٹرنیشنل پینل میں شامل احسن رضا اب تک  کس
ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچوں میں امپائرنگ کے فرائض    57ایک روزہ انٹرنیشنل اور  37

سابق فرسٹ کالس کرکٹر اور آئی سی سی انٹرنیشنل پینل آف ریفریز  انجام دے چکے ہیں۔ 
ایک روزہ انٹرنیشنل میچوں اور چھ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل   10لک اب تک کے رکن جاوید م

دونوں ٹیموں کے مابین  ذمہ داریاں ادا کرچکے ہیں۔میچوں میں ریفری کی حیثیت سے 
آصف یعقوب اور راشد  تھرڈ اور فورتھ امپائر کے فرائض دونوں ٹیسٹ میچوں میں 

 انجام دیں گے۔ریاض 
 

فروری کوپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی   4ری ٹیسٹ میچ سیریز میں شامل  دوسرا اور آخ 
 میں شروع ہوگا۔

 

  



حالیہ  ضوابط کے مطابق سے متعلق عبوری ہر طرز کی کرکٹ   ےکآئی سی سی  
آفیشل کی تقرری   کے میچ   ٹیسٹ میچ میں تیسرے ملک الجسٹک چیلنجز کی وجہ سے 

اپنے ایلیٹ اور انٹرنیشنل پینل  ہوچکی ہے تاہم آئی سی سی اب بھی ختم سے متعلق شرط  
 میں موجود آفیشلز کی ہی تقرری کررہا ہے۔

 
دونوں ممالک کے لیے تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز میں بھی پلیئنگ کنٹرول ٹیم کے  

پہلے میچ   علیم ڈار اور احسن رضا یہاں بھیہوں گے۔    ہی   جاوید ملکمیچ ریفری  سربراہ 
شوزب رضا ٹی وی  آن فیلڈ امپائرز کی حیثیت سے ذمہ داریاں ادا کریں گے جبکہ  میں

 امپائر ہوں گے۔  آصف یعقوب فورتھامپائر اور 
 

آن فیلڈ  کو شوزب رضا اور آصف یعقوب دوسرے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ کے لیے 
ز مقرر کیا بالترتیب تھرڈ اور فورتھ امپائر  کو راشد ریاضامپائرز جبکہ احسن رضااور 

آن فیلڈ ے لیے علیم ڈار اور راشد ریاض کی بطور آخری ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ کگیا ہے۔
تقرری   تھرڈ اور فورتھ امپائرز بالترتیب   احسن رضا اور شوزب رضا کیامپائرز جبکہ 
 کی گئی ہے۔ 

 
 علیم ڈار:

 
پاکستا ن میں کھیلے جانے والے  ایلیٹ پینل کے رکن علیم ڈار کا کہنا ہے کہ   آئی سی سی

۔انہوں  ہوگا  ی ان کے لیے ایک جذباتی لمحہامپائرنگ کے لیے تقرر کسی ٹیسٹ میچ میں
  17باآلخر ٹیسٹ میچوں میں امپائرنگ کرچکے ہیں مگر   132اب تک  نے کہا کہ وہ 

پہلی مرتبہ اپنے ملک میں کھیلے جانے والے کسی  سال بعد وہ لمحہ بھی آگیا ہے کہ انہیں 
 کا موقع مل رہا ہے۔ٹیسٹ میچ میں امپائرنگ 

 
علیم ڈار نے کہا کہ ایک کھالڑی کی طرح میچ آفیشلز بھی اپنے ہوم گراؤنڈ میں امپائرنگ  

کٹ میں یہ لمحہ  کرنےکے منتظر ہوتے ہیں اوروہ محدود طرز کی کر کی ذمہ داریاں ادا
وہ پاکستان اور    کھیل کا سب سے اہم فارمیٹ ہے ، ہیں مگر ٹیسٹ کرکٹدیکھ بھی چکے  

امپائرنگ کی ذمہ داریاں نبھانے کے  جنوبی افریقہ کے مابین دونو ں ٹیسٹ میچوں میں 
 منتظر ہیں۔

 
 کے لیے میچ آفیشلز کی تقرری: سیریز جنوبی افریقہ بمقابلہ پاکستان

 
 بمقام نیشنل اسٹیڈیم کراچی:  میچ پہال ٹیسٹ چھبیس تا تیس جنوری: 

امپائر( ، راشد ریاض   ھرڈ( ، آصف یعقوب )ت زعلیم ڈار اور احسن رضا )آن فیلڈ امپائر 
 محمد جاوید ملک )میچ ریفری(   امپائر(۔ فورتھ)



 بمقام پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی:  دوسرا ٹیسٹچار تا آٹھ فروری: 
امپائر( ، راشد ریاض   ھرڈ( ، آصف یعقوب )ت زامپائرعلیم ڈار اور احسن رضا )آن فیلڈ  
 محمد جاوید ملک )میچ ریفری(   (۔فورتھ امپائر)
 بمقام قذافی اسٹیڈیم الہور:گیارہ فروری: پہال ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل  

آصف ( ، تھرڈ امپائرب رضا )وز( ، شزعلیم ڈار اور احسن رضا )آن فیلڈ امپائر
 محمد جاوید ملک )میچ ریفری(    امپائر(۔ فورتھ)یعقوب

 : دوسرا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ بمقام قذافی اسٹیڈیم الہور:فروری تیرہ
امپائر( ، راشد ریاض  ھرڈ( ، احسن رضا )ت ز ب رضا اور آصف یعقوب )فیلڈ امپائر وزش 
 محمد جاوید ملک )میچ ریفری(   امپائر(۔ فورتھ)
 انٹرنیشنل میچ بمقام قذافی اسٹیڈیم الہور:چودہ جنوری: تیسرا ٹی ٹونٹی  
ب رضا وزامپائر( ، شھرڈ( ، احسن رضا )ت زعلیم ڈار اور راشد ریاض )آن فیلڈ امپائر 
 محمد جاوید ملک )میچ ریفری(   امپائر(۔فورتھ )
 

 
 
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. 
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


