
 

  

 

پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مابین ستائیسواں ٹیسٹ میچ کراچی میں 
 کھیال جائے گا

 

 میں مدمقابل آئیں  2019اور آخری مرتبہ  1995دونوں ٹیمیں پہلی مرتبہ  •

اس سے قبل کراچی میں کھیال گیا واحد ٹیسٹ میچ جنوبی افریقہ نے جیتا   •
 تھا

کپتان بابراعظم حریف ٹیم کے خالف اب تک کھیلے گئے تین ٹیسٹ   •
 کی اوسط سے رنز بناچکے  36.83میچوں میں 

 وکٹیں اپنے نام کرچکے ہیں  9میچز میں   2شاہین شاہ آفریدی  •

  ٹیسٹ کرکٹ سے متعلق یہ سیریز ہمارے لیے مہمان ٹیم کے خالف •
ہے، مصباح موقع   سنہریماضی کے اعداد و شمار بہتر بنانے کا ایک 

 الحق ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم 

ہیں، انہیں ہوم گراؤنڈ پر شکست دینے کے لیے  پاکستان آسان حریف ن •
بھرپور حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اتریں گے، مارک باؤچر ہیڈ  

 کوچ جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم 
 

 : ء2021 جنوری 16کراچی، 
 

پاکستان اور جنوبی افریقہ کےمابین دو ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز چھبیس جنوری سے  
میں شروع ہوگی۔ یہ ستائیسواں موقع ہوگا کہ   گراؤنڈنیشنل اسٹیڈیم کراچی کے تاریخی  

 میں مدمقابل آئیں گی۔   جب دونوں ممالک کی ٹیمیں طویل طرز کی کرکٹ
 

یلنے جوہانسبرگ کے میدان کو پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ کھ  1995جنوری  19دونوں ٹیمیں   
جہاں فتح حاصل کرنے والی میزبان ٹیم کا پاکستان کے خالف ٹیسٹ ریکارڈ  ۔پر اتری تھیں

میں پاکستان نے    مقابلوں  4اب تک کھیلے گئے چھبیس میں سے اب بھی بہترین ہے۔ 
 میچوں میں جنوبی افریقہ نے فتح سمیٹی۔ 15۔ ڈرا ہوئےمیچز  7کامیابی حاصل کی جبکہ 

  



 
سپر   جنوبی افریقہ کے  میں2019 جنوری دونوں ٹیموں کے مابین آخری ٹیسٹ میچ  

 کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیال گیا، جہاں فتح میزبان ٹیم کے حصے میں آئی۔ اسپورٹس 
 

جنوبی افریقہ کی  اس سے قبل  پاکستان اپنی سرزمین پر ُکل سات ٹیسٹ میچوں میں  
میں شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ    2جہاں ایک میں اسے فتح اور میزبانی کرچکا ہے، 

کھیال  میں(   2007) نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں  دونوں ٹیموں کے مابین ہوگئے۔  ڈرامیچ  4
 ۔تھا  یقہ نے جیتاگیا واحد ٹیسٹ میچ جنوبی افر

 
اظہر علی سب سے زیادہ مرتبہ ٹیسٹ کرکٹ میں حریف  موجودہ ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل 

کی   25.31ٹیسٹ میچوں میں   10وہ جنوبی افریقہ کے خالف  ٹیم کا سامنا کرچکے ہیں۔ 
تین ٹیسٹ میچوں میں    اب تکرنز بناچکے ہیں تاہم کپتان بابراعظم  481اوسط سے 

  221کی اوسط سے   36.83 انہوں نے، جہاں نظر آئےخالف ایکشن میں حریف ٹیم کے 
 نصف سنچریاں بھی شامل ہیں۔   2۔ جس میں بنائےرنز  

 
کو لیڈ کرنے والے فاسٹ باؤلر شاہین اٹیک قومی کرکٹ ٹیم کے موجودہ فاسٹ باؤلنگ 

آچکے ہیں۔  وبی افریقہ کے خالف ایکشن میںٹیسٹ میچوں میں  جن   2شاہ آفریدی اب تک 
وکٹیں اپنے نام   9ٹیسٹ میچوں کی تین اننگز میں  2بائیں ہاتھ کے فاسٹ باؤلر ان 

انہوں  آچکے، صرف ایک مرتبہ حریف ٹیم کے مدمقابل آلراؤنڈر فہیم اشرف کرچکے ہیں۔ 
 ۔تھی  کھالڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی 6 اس میچ میں نے
 

موجودہ اسکواڈ میں  پاکستان کے خالف ریکارڈ  مہمان ٹیم کے کپتان کوئنٹن ڈی کوک کا
انہوں نے پاکستان کے خالف اب تک کھیلے  ہے۔میں سب سے بہتر شامل دیگر کھالڑیوں 

رنز بنارکھے ہیں۔ سابق کپتان فاف  251کی اوسط سے  62.75ٹیسٹ میچوں میں  3گئے  
ڈوپلیسی میزبان ٹیم کے خالف سات ٹیسٹ میچوں میں شرکت کرچکے ہیں، جہاں ان کے  

 ہے۔  246رنز بنانے کی ُکل تعداد 
 

  17کی اوسط سے  18.70و رابادا نے دونوں ممالک کے خالف آخری سیریز میں کاگیس
 ں۔تھی وکٹیں اپنے نام کی

 
 مصباح الحق، ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم: 

 
ٹیسٹ    کی ٹیم جنوبی افریقہ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق کا کہنا ہے کہ  

مان ٹیم تیرہ سال بعد پاکستان تاہم مہ  رہیآسان حریف نہیں کرکٹ میں کبھی بھی 
  انہوں نےکہا کہکرکٹ کھیلے گی ، جس کا ایڈوانٹیج پاکستان کو ہوگا۔ میدانوں میں  کے



ایک   یہ ٹیم کے خالف اپنے ٹیسٹ ریکارڈ کو بہتر بنانے کامیزبان   پاکستان کے پاس 
 سنہری موقع ہے۔  

 
آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں  ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم کا مزید کہنا تھا کہ 

شامل یہ دونوں ٹیسٹ میچز پاکستان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، ہم ان دونوں میچز  
پوائنٹس ٹیبل پر اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کی  میں شاندارکارکردگی کا مظاہرہ کرکے  

 کوشش کریں گے۔
 

کھیلنا ہمیشہ سے کھالڑیوں کی  لحق نے کہا کہ اپنے ہوم گراؤنڈ پر کرکٹ مصباح ا
نے سری لنکا اور    یہی وجہ ہے کہ ہمارے کھالڑیوں حوصلہ افزائی کا سبب بنتا ہے،

 ۔ کیا تھابھی ظاہرہ بنگلہ دیش کے خالف ہوم ٹیسٹ میچز میں بہترین کھیل کا م
 
کہ اسکواڈ میں    وہ پراعتماد ہیں افریقہ کے خالف سیریز اہم ہے، انہوں نے کہا کہ جنوبی 

انہیں امید ہے کہ  ے کی صالحیت رکھتے ہیں، لٰہذا نتائج دین کھالڑی بہترینشامل تمام 
 ہوں گے۔  شاندارسیریز کے نتائج بھی 

 
 مارک باؤچر، ہیڈ کوچ جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم:

 
پاکستان آسان حریف نہیں، انہیں ہوم    کے ہیڈ کوچ مارک باؤچر کاکہناہے کہجنوبی افریقہ 

 گراؤنڈ پر شکست دینے کے لیے بھرپور حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ 
 

بیٹنگ کے لیےسازگار ہوتی ہیں، لٰہذا انہیں اپنی بیٹنگ  پاکستان کی پچز  انہوں نے کہا کہ
الئن اپ سے بہتر کھیل کی امید ہے، حال ہی میں سری لنکا کے خالف ٹیسٹ میچز میں  

 بلے بازوں کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوا ۔لمبی اننگز کھیلنے سے 
 

پاکستان کی باؤلنگ الئن اپ کو ہوم ایڈوانٹیج ہوگا، لٰہذا یہ  مارک باؤچر نے مزید کہا کہ 
بیٹسمین زیادہ تاہم جو  امتحان ہوگی  بلے بازوں کی تکنیکی صالحیتوں کا  سیریز ہمارے

 ہوتا چال جائے گا۔دیر کریز پر وقت گزارے گا اس کے لیے رنز بنانا آسان 
 

محنت  فاسٹ باؤلر زکو وکٹیں حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں ہمارے انہوں نے کہا کہ 
مارک باؤچر نے کہا کہ ایک طویل عرصہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ  ہے۔  کرنا ہوگی

  بہترین پرعزم اور فوکس رہتے ہوئے نہیں ہوئی، لٰہذا انہوں نے تمام کھالڑیوں کو
ین کانٹے دار  ی ہے، انہیں دونوں ٹیموں کے مابکارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت ک

 کی توقع ہے۔  مقابلے

 



 
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. 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


