
 

 کپتان مقرر  کےبابراعظم قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم  
 

 ء: 2020 نومبر 10الہور، 
 

کردیا   مقرر  کپتان  کا  ٹیم  کرکٹ  ٹیسٹ  قومی  کو  تینوگیا  بابراعظم  اب  بابراعظم  ں  ہے۔ 
 کرکٹ ٹیم کے کپتان بن گئے ہیں۔  فارمیٹ کے لیے پاکستان 

 
آئی سی سی   اسائنمنٹ  پہلی  بابراعظم کی  ٹیسٹ کپتان  ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں  بطور 

کرنا میں پاکستان کی قیادت  ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز   2شامل نیوزی لینڈ کے خالف  
 دسمبر سے ہوگا۔ 26دونوں ممالک کے مابین ٹیسٹ سیریز کا آغاز ۔ہوگا

 
اظہر  بابراعظم کو اظہر علی کی جگہ قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے۔  

 نگلینڈ میں قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کی کپتانی کی تھی۔  علی نے دورہ ا
 

اظہر کو  منگل کی شام    نئی تقرری کی منظوریاس  پی سی بی احسان مانی نے    چیئرمین
احسان مانی نے بطور کپتان خدمات پر  مالقات میں    دی۔کے بعد  کرنے  علی سے مالقات  

ظم سے بھی رابطہ کیا اور انہیں  اس دوران انہوں نے بابراعاظہر علی کا شکریہ ادا کیا۔  
 اس تقرری پر مبارکباد پیش کی۔

 
 : ، چیئرمین پی سی بیاحسان مانی

 
بھ   یاظہر علکہ  چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے کہا   پاس کرکٹ کا علم  ہے    یکے 

ہے    یبہت کرکٹ باق  یابھ  ںی م   یاظہر عل  ،ں ی ہ   نی ٹسم یب   ٹاپ آرڈر  شلسٹی اسپ  ایک  وہ  اور
 بہت فائدہ اٹھاسکتا ہے۔ پاکستان ابھی تجربے سے   ان کے ہے کہ  یقین  انہیں اور

  
  ی مستقبل کے کپتان کیں موجود  بابراعظم م   یہ  ں ی م   ی عمر    کم  احسان مانی نے کہا کہ  

وائٹ بال کرکٹ کا  یے انہیں گزشتہ برس  کے ل  لپمنٹی ڈو   یان ک  ،  یتھ   یگئ  یکر ل  ینشاندہ 
  توں یصالح  یک   قیادت  پرفارمنس اور  ان کی  تسلسل کے ساتھ  تھا اور      ای گ  ای کپتان مقرر ک

بن لئ  اںی مہ دار ذ  یکہ وہ کپتان کے اضاف  ای پر انہوں نے ثابت ک   ادی کے    ے ی سنبھالنے کے 
 ۔ ںی ہ اری ت 
 

 بابراعظم: 



 
   رہے ہیںمحسوس کر   یفخراور خوش  پر وہ بہتکپتان بننے   سٹی ٹ  بابراعظم کا کہنا ہے کہ 

کھیل کے سب سے  کہ جنہوں نے  کیونکہ اب ان کا شمار ان چند کھالڑیوں میں ہوگیا ہے  
 ۔ اہم فارمیٹ میں پاکستان کی قیادت کی ہے

 
اور اس سے ان   یںہ اری اٹھانے کے لئے ت  یذمہ دار یاضاف وہ یہ  نے کہا کہاعظم   بابر

اپنا کام اور بہتر   انہیں یقین ہے کہ وہ ، انہوں نے کہا کہ  اضافہ بھی ہوگا کے اعتماد میں 
   افراد کا ساتھ نصیب ہوگا۔تجربہ کار  انہیں اس سفر میں ونکہیک انداز سے کرسکیں گے 

 
گزشتہ سیزن مشکل تھا اور جس طرح اس سیزن میں اظہر علی نے  بابراعظم نے کہا کہ 

وہ ٹیم کے لیے  کرتے ہیں، یقین ہے کہ ٹیسٹ ٹیم کی قیادت کی وہ اس پر ان کا شکریہ ادا 
 بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔

  
 
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. 
 



 

 


