
 

 کااعالن اسکواڈٹیسٹ  قومی رکنی 17 عمران بٹ سمیت
 

بابراعظم اور اما م الحق انجری کے سبب پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے   •

 دستیاب نہیں  

رکنی اسکواڈ کا   15کے پاکستان شاہینز پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کے لیے  •

 بھی اعالن 

 

  :ء2020 دسمبر 21 نیپئر،

 

انگوٹھے کی انجری کے باعث  قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم اور اوپنر امام الحق 

نیوزی لینڈ کے خالف پہلے ٹیسٹ میچ سے باہر ہوگئے ہیں۔ دونوں ٹیموں کے مابین  

 شروع ہوگا۔دسمبر سے ماؤنٹ منگنوئی میں  26ٹیسٹ سیریز کا پہال میچ 

 

رکنی قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل   17اوپنر عمران بٹ کو ٹور سلیکشن کمیٹی نے  

 عمران بٹ کو پہلی مرتبہ قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ کرلیا ہے۔

 

  دائیں  سےبابر اعظم کے  ٹریننگ کے دوران گیند لگنے گزشتہ ہفتے کوئنز ٹاؤن میں    

، دونوں  فریکچر ہوگیا تھاانگوٹھا جبکہ امام الحق کے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا ہاتھ کا 

پی سی بی کا میڈیکل پینل مسلسل  کھالڑیوں نے تاحال نیٹ پریکٹس کا آغاز نہیں کیا تاہم 

 ان دونوں کھالڑیوں کی انجری کامعائنہ کررہا ہے۔

 

دوسرے  والے جنوری سے کرائسٹ چرچ میں شروع ہونے    3دونوں کھالڑیوں کی 

 شرکت کا فیصلہ مناسب وقت پر کیا جائے گا۔ ٹیسٹ میچ میں 

 

ہفتے سے  نائب کپتان محمد رضوان   اسکواڈ کے بابراعظم کی عدم دستیابی کے باعث 

کرکٹ کے  وہ میچ میں قومی کرکٹ ٹیم کی قیادت کریں گے۔ شروع ہونے والے ٹیسٹ 

 ہوں گے۔ ویں کپتان  33سب سے اہم فارمیٹ میں پاکستان کی قیادت کرنے والے 

 

وپنر عمران بٹ نے نیوزی لینڈمیں ٹیم کو جوائن کرنے سے  بلوچستان کرکٹ ٹیم کے ا

رنز   191میچوں میں   3ملک میں جاری قائداعظم ٹرافی فرسٹ کالس ٹورنامنٹ کے قبل  

  



قائداعظم ٹرافی میں سب سے  گئی تہ سال کھیلی  نےگزش  سالہ  بیٹسمین   42بنائے تھے۔

رنز بنانے والے عمران بٹ نے  سے زائد کی اوسط سے 62رنز بنائے تھے۔  934زیادہ 

 نصف سنچریاں بنائیں۔   3سنچریاں اور  4ٹورنامنٹ میں 

 

نمائندگی کرنے    کی  نیوزی لینڈ اے کے خالف واحد چار روزہ میچ میں پاکستان شاہینز

شان مسعود، فواد عالم، سہیل خان، یاسر شاہ،   حارث سہیل، والے عابد علی، اظہرعلی،

دسمبر کو ترنگا میں قومی ٹیسٹ اسکواڈ کو جوائن کرلیں   23 محمد عباس اور نسیم شاہ 

 گے۔

 

کھالڑیوں کے   15دورے میں شامل پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کے لیے پاکستان شاہینز کے  

نیوزی لینڈ کے خالف قومی ٹی ٹونٹی اسکواڈ میں    ناموں کا بھی اعالن کردیا گیا ہے۔

دسمبر کو ترنگا سے ہملٹن پہنچ کر پاکستان شاہینز کو جوائن   23شامل دس کرکٹرز 

کرلیں گے۔ ان کھالڑیوں میں حیدر علی، خوشدل شاہ، محمد حسنین، حارث رؤف،  

طلعت شامل    عثمان قادر، موسٰی خان، وہاب ریاض، افتخار احمد، عبدہللا شفیق اور حسین

 ہیں۔ 

 

دسمبر کو   24دسمبر کوبگ بیش لیگ کھیلنے آسٹریلیا جبکہ محمد حفیظ  23عماد وسیم 

نوری کو نیوزی لینڈ سے  ج   6وطن واپس روانہ ہوجائیں گے۔ فاسٹ باؤلر حارث رؤف 

آسٹریلیا روانہ ہوں گے، جہاں وہ بگ بیش لیگ میں میلبرن اسٹارز کی نمائندگی کریں  

 گے۔

 

پاکستان  نیوزی لینڈ اے کے خالف وانگرائے میں کھیلے گئے واحد چارروزہ میچ میں  

میچ میں فواد عالم اور روحیل نذیر کی  رنز سے کامیابی حاصل کی تھی۔  89شاہینز نے 

سنچریوں سمیت فاسٹ باؤلرز محمد عباس اور نسیم شاہ کی عمدہ کارکردگی نے فتح  

،  29اور دوسری میں  58علی نے پہلی اننگز میں  اظہردالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 

اور  محمد عباس رنز بنائے۔  139اور دوسری اننگز میں  3فواد عالم نے پہلی اننگز میں 

  3اور  1جبکہ دوسری اننگز میں  ایک اور 4نسیم شاہ نے بالترتیب پہلی اننگز میں 

   وکٹیں حاصل کیں۔

 

 مصباح الحق، ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم: 

 

ڈ کی ٹیم کے خالف ٹی  نے کہا کہ نیوزی لین قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق 

رہتے ہیں ہوئے  پنے وسائل اسیریز ہارنے پر مایوسی ہے، میزبان ٹیم نے  ٹونٹی

فائدہ اٹھایا، ہمیں اپنی انفرادی اور ٹیم کارکردگی میں بہتری النے  کنڈیشنز کا بھرپور 

میں  ان شعبوں  جتنی جلدی ہم  نے کی ضرورت ہےاور  ال نکھارمیں  یتوں کے لیے صالح



  ہے  سال  مصروف ترین  2021بہتری لے آئیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا کیونکہ 

   کرنی ہے۔  بھی شرکت بڑے ایونٹس میں 2اور اس سال ہمیں 

 

قدرے تجربہ کار  ہیڈ کوچ نے کہا کہ ٹی ٹونٹی اسکواڈ کے برعکس ہمارا ٹیسٹ اسکواڈ 

باؤلرز اور بیٹسمین موجود ہیں، مجھے امید ہے کہ ہم   ہمارے پاس تجربہ کار فاسٹ ہے، 

 طویل طرز کی کرکٹ میں اچھا کھیل پیش کریں گے۔ 

 

کے آغاز کے موقع پر بابراعظم کی  میچ مصباح الحق نے کہا کہ بالشبہ پہلے ٹیسٹ  

دو ہفتے گزر چکے ہوں گے تاہم ََ َ میچ کے لیے  نیٹ سیشنز کے بغیر   انجری کو تقریبا

سخت فیصلہ ہوگا، مجھے دیگر کھالڑیوں پر  وں کے لیےایک ان کے اور ٹیم دونواپسی 

ٹیسٹ سیریز میں  کی ناکامی کو پس پشت ڈال کر اعتماد ہے کہ وہ ٹی ٹونٹی سیریز 

 بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ 

 

 قومی اسکواڈ:سیریز کے لیے اعالن کردہ نیوزی لینڈ کے خالف ٹیسٹ 

کپتان(، سرفراز احمد ،شاداب خان،   عابد  پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے محمد رضوان ) 

علی، اظہرعلی، شان مسعود، فواد عالم، سہیل خان، یاسر شاہ، محمد عباس، عمران بٹ،  

امام الحق انجری  حارث سہیل، نسیم شاہ، شاہین شاہ آفریدی، فہیم اشرف۔ بابراعظم اور 

 کے باعث پہال ٹیسٹ میچ نہیں کھیلیں گے۔

 

 پاکستان شاہینز کا اسکواڈ:

حیدر علی،ذیشان ملک، عماد بٹ، ظفر گوہر، دانش  روحیل نذیر )کپتان، وکٹ کیپر(، 

عزیز، افتخار احمد، خوشدل شاہ،حسین طلعت،  محمد حسنین، حارث رؤف، عثمان  

 بدہللا شفیق شامل ہیں۔قادر،وہاب ریاض،  موسٰی خان اور ع 

 

 شیڈول: 

ماؤنٹ    بمقام پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین پہال ٹیسٹ میچ چھبیس تا تیس دسمبر:

 منگنوئی 

 بمقام ہملٹن   ستائیس دسمبر: پاکستان شاہینز کا پہال ٹی ٹونٹی میچ، بمقابلہ ناردرن نائٹس

بمقام  بمقابلہ ویلنگٹن فائر برڈز پاکستان شاہینز کا دوسرا ٹی ٹونٹی میچ، انتیس دسمبر: 

 ویلنگٹن 

 لنکن ی ٹونٹی میچ، بمقابلہ کینٹر بری بمقام شاہینز کا تیسرا ٹ پاکستان   جنوری: یکم 

تین تا سات جنوری: پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین دوسرا ٹیسٹ میچ، بمقام کرائسٹ  

 چرچ 

 بمقابلہ نیوزی لینڈ الیون، بمقام لنکن پاکستان شاہینز کا چوتھا ٹی ٹونٹی میچ،  تین جنوری:  



پانچ جنوری: پاکستان شاہینز کا پانچواں ٹی ٹونٹی میچ، بمقابلہ نیوزی لینڈ الیون، بمقام  

 لنکن 

 

پاکستان روانہ  دسمبر کو  9جبکہ قومی ٹیسٹ اسکواڈ دسمبر  7پاکستان شاہینز کا اسکواڈ 

 ہوگا۔

 
-ENDS- 
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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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