
 

  

 

فاف ڈوپلیسی پاکستان کی سرزمین پر پہال ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے  

 بیتاب 
 

نسل اپنے  ایک   کی ،یہاںہے  کستانیوں کے لیے بہت خوشی کا موقعپا یہ •

 ، فاف ڈوپلیسی ں کھیلتا نہیں دیکھ سکیاپنے میدانوں میز کو کرکٹر اسٹار
 

 :ء2021 جنوری 21کراچی، 

 

شامل فاف ڈوپلیسی کا  ہفتے کے روز پاکستان پہنچنے والے جنوبی افریقہ کے اسکواڈ میں 

نےآئی  تجربہ کار مڈل آرڈر بیٹسمین گزشتہ چار سال میں پاکستان کا تیسرا دورہ ہے۔ یہ 

تین ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے کے لیے  کرکٹ ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے  سی سی ورلڈ الیون 

ڈوپلسی دوسری مرتبہ گزشتہ سال ایچ بی ایل پی   فافالہور کا دورہ کیا۔میں  2017سال 

ایس ایل میں شرکت کی غرض سے پاکستان آئے۔ انہوں نے کراچی میں کھیلے گئے لیگ  

 میچز میں پشاور زلمی کی نمائندگی کی۔  پلے آف  کے  

 

ف فاجہاں ٹیسٹ میچ    شروع ہونے واالچھبیس جنوری سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں 

واں میچ ہوگا تو وہیں یہ چھتیس سالہ بیٹسمین کا پاکستان  68لیسی کے ٹیسٹ کیرئیر کا ڈوپ 

  کی سرزمین پر پہال ٹیسٹ میچ ہوگا۔

 

اعتماد فراہم  وں نے فاف ڈوپلیسی کو پاکستان میں سیکورٹی معامالت پر زشتہ دوراگرچہ گ

آخری دورہ  اپنے  انہیںجنوبی افریقہ کے سابق ٹیسٹ کپتان نے اعتراف کیا ہے کہ  مگر کیا  

دو ماہ بعد ہی طویل طرز کی کرکٹ کھیلنے  ہ وہ ک تھاوقت اندازہ بھی نہیں پاکستان کے  

 آئیں گے۔  واپس  یہاںکے لیے 

 

 246کی اوسط سے  27.33میں  سات ٹیسٹ میچز  فاف ڈوپلیسی پاکستان کے خالف اب تک

 میں ایک سنچری بھی شامل ہے۔  اس   رنز بناچکے ہیں۔

 

  



نے  متحدہ عرب امارات میں کھیلے گئے جہاں پاکستان  2ان سات ٹیسٹ میچز میں سے 

 تک اپنی ہوم کرکٹ کھیلی۔  2019سے  2010سال 

 

 فاف ڈوپلیسی: 

 

یہ ایک ایسا  جنوبی افریقہ کے تجربہ کار مڈل آرڈر بیٹسمین فاف ڈوپلیسی کا کہنا ہے کہ 

ہ یہاں  تھا ک یہ تو جانتااپنی زندگی میں نہیں دیکھا،  لمحہ ہے کہ جو انہوں نے اب تک 

  ی جارہی ہے مگریہ اندازہ نہیں تھا کہ  اتنی جلدی طویلتو کھیلمحدود طرز کی کرکٹ  

 یلی جائے گی۔  طرز کی کرکٹ بھی کھ 

 

منتظر ہیں    پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ کے دوبارہ آغاز کےفاف ڈوپلیسی نے کہا کہ وہ اب  

  کٹیں فلیٹ ہیں، لٰہذاسال پہلے جیسا آغاز ہی ہوگا، یہاں و 13بالکل انہیں یقین ہے کہ یہ اور 

 ۔ ہیں بھی زیادہرنز بنانے کے مواقع  یےکے لیہاں ہم بلے بازوں  

 

ی ہے  کے لیے ضرورکو کرکٹ سے متاثر کرنےنوجوانوں   میںانہوں نے کہا کہ پاکستان 

جنوبی افریقہ کرکٹ    کرکٹ کھیلے اورامید ہے کہاپنی سرزمین پر  کہ پاکستان کرکٹ ٹیم 

 دیگر بین االقوامی کرکٹ ٹیموں کو پاکستان النے میں مدد کرے گا۔یہ دورہ   ٹیم کا

 

اپنی ہوم کرکٹ متحدہ عرب امارات سال   11پاکستان نے گزشتہ فاف ڈوپلیسی نے کہاکہ  

، جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کے فینز کی ایک نسل اپنے اسٹار کرکٹرز  میں کھیلی 

اپنی ہوم کرکٹ   پاکستان  ہ ضروری ہے کہیکھیلتا نہیں دیکھ سکی،    میں گراؤنڈز کو اپنے 

 کھیلے۔میں ہی    نے ملکاپ 

 

دیگر قوموں کی طرح پاکستانی فینز بھی اپنی ٹیم پر بہت فخر  سابق ٹیسٹ کپتان نے کہا کہ 

  یہاں  ہمیں کرکٹ کے بہت  برصغیر کا دورہ کریں ہمیں جب بھی  محسوس کرتے ہیں،  

ہیں اور ہر میچ میں اپنی   آتے پرجوش مداح دیکھنے کو ملتے ہیں، یہ فینز ہر میچ دیکھنے 

 دن بھر ان کا جوش اور جذبہ دیدنی ہوتا ہے۔ٹیم کو اسپورٹ کرتے ہیں، 

 

فاف  ڈوپلیسی نے کہا کہ اس تناظر میں یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت خوشی کا موقع  

 ہے۔

 

فاف  پاکستان کا دورہ کرنے والے کےہمراہ   ٹیمورلڈالیون   دوہزار سترہ میں آئی سی سی

  ورلڈ الیون کرکٹ ٹیمی کی غرض سے  پاکستان میں کرکٹ کی بحالڈوپلیسی کا کہنا ہے کہ  

 رہی تھی۔ سی قسم کی کرکٹ نہیں ہو دورہ بہت اہم تھا، اس وقت پاکستان میں ک

 



کے مختلف کرکٹرز یہاں کرکٹ  مڈل آرڈر بیٹسمین نے کہاکہ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب دنیا  

کھیلنے آئے، انہوں نے اپنی انکھوں سے یہاں کے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، جس  

 سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔

 

، جنوبی افریقہ واپس لوٹنے  ٹیم کی قیادت کررہے تھے اس وقت س انہوں نے کہا کہ وہ ا  

ََ بہت سے  میں محفوظ تھے،جس  پاکستان پر انہوں نے بتایا کہ وہ َ  ۔ہے فرق پڑا یقینا

 

روری سے راولپنڈی میں شروع  ف 4دونوں ٹیموں کے مابین سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ 

 ہوگا۔
 
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. 
 

 
 

 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


