
 

 سال بعد پاکستان کا دورہ کرے گی 14جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم 
 

  یاور راولپنڈ یکراچ یزبانی م یک چوںیم سٹیٹ   2دوطرفہ سیریز میں شامل  •
 کے سپرد 

 گے ں یجائ لےیکھ ںی الہور م چزی م یٹونٹ  یٹتین   •
 

 :2020دسمبر  9 الہور،
 

سال  آئندہ  می کرکٹ ٹ یک قہیافر ی ہے کہ جنوب   ایکرکٹ بورڈ نے اعالن ک  پاکستان
دورہ پاکستان  پہال سال بعد   14۔ مہمان ٹیم کا یہ  یپاکستان کا دورہ کرے گ جنوری میں 

 ہوگا۔ 
 

میں آمنے   چزیمٹرنیشنل ان ی ٹونٹ یٹ  نی اور ت چزیم سٹیدو ٹ   دونوں ٹیمیں اس دوران  
  ن یمپیچ  سٹیورلڈ ٹ  یس ی س یآئ چزیم  سٹیدونوں ٹ سیریز میں شامل  سامنے آئیں گی۔
 ۔وں گےشپ کا حصہ ہ

 
 زیر یس ۔یپہنچے گ  یکو کراچ یجنور 16  سیریز میں شرکت کی غرض سے میٹ  مہمان

گا،   کھیال جائے ںیم یکراچ م یڈیاسٹ شنلیتک ن  یجنور 30سے   26 چی م سٹیکا پہال ٹ 
  یجہاں وہ چار فرور ،یروانہ ہوجائے گ یراولپنڈ میٹ  یک قہ یافر یجس کے بعد جنوب

 ۔یشرکت کرے گ  ںی م چی م سٹیسے شروع ہونے والے دوسرے ٹ 
 
۔  گے ںیجائ  لےیکھ ںیالہور م می ڈیاسٹ  یقذاف چزیم انٹرنیشنل یٹونٹ  یٹ  نوںی کے ت زیریس
 ے۔ گ ہوںکو  یفرور 14اور   13,  11 چزیم ہی

 
  نہی قرنط یاپن میٹ  یک قہ یافر یجنوب یپاکستان پہنچنے وال ےیشرکت کے ل ںیم دورے

اور انٹرا   شنزیس ننگ ی ٹر ںی جس کے بعد انہ ،یمکمل کرے گ ں یم یمدت کراچ یک
 ۔یاجازت ہوگ یشرکت ک ںی م چوںیم کٹسیاسکواڈ پر

 
  موں یدونوں ٹ۔ کا پہال دورہ پاکستان ہوگا می کرکٹ ٹ قہ یافر یجنوب ہ یکے بعد  2007 سال

متحدہ عرب  نیوٹرل وینیو یعنی  زیر یہوم س  یپاکستان ک  ںیم 2013اور  2010نے  
 ۔ ںیتھ  ںیلیکھ ںیامارات م

  



 
  سٹ یٹ  11 کُل ان یدرم  کے موںیکے بعد سے لے کر اب تک دونوں ٹ 1995 سال

میں   کی جبکہ ا قہیافر یجنوب  میں سے سات ںیم ارہیان گ  ں۔یہ  یجا چک  یلیکھ زیریس
کے   می پاکستان کرکٹ ٹ ںی م ادتیق یبابر اعظم ک لٰہذا  کامیابی حاصل کی۔ پاکستان نے 

  زیریس سٹیکو ٹ قہیافر یسال بعد جنوب  18موقع ہوگا کہ وہ   یسنہرایک  ہیاب پاس 
 ے۔ شکست دے سک ںیم
 
ساتویں  پاکستان  اور چھٹے قہ یافر یجنوب ںیم  گنکنیر سٹیٹکی   یس  یس یالحال آئ یف

 ۔ نمبر پر موجود ہے
 
  ی ٹونٹ ی ٹ کبھی کسی پاکستان کی سرزمین پر   میں یمرتبہ ہوگا کہ دونوں ٹ  یپہل سایا

  یٹونٹ  یدونوں ٹ  یگئ  یلیکھ ںیم یاے ا و یاس سے قبل  ۔مدمقابل آئیں گی ںیم زیریس
 ۔یتھ  یحاصل ک یابینے کام  قہیافر یجنوب  ںیم زیریس
 

 : ی ب ی س  ی پ شنلیانٹرن کٹریخان، ڈائر ذاکر
 

  یک قہ یافر یذاکر خان کا کہنا ہے کہ جنوب شنلیانٹرن  کٹریکرکٹ بورڈ کے ڈائر پاکستان
اور   لیطو  ںیمختلف شہروں م  ن یاور ت کا اظہار یجانب سے دورہ پاکستان پر رضامند

  ہاںیکرکٹ اور   یپاکستان ک کرنا،پر اتفاق  لنےیکھ چزیکرکٹ مے محدود طرز ک
 ہے۔   ایک خوش آئند خبر ےیکے ل نزی موجود ف

 
پاکستان   ں یم 2007مرتبہ سال  ینے آخر م یٹ  یک قہیافر ی نے کہا کہ بالشبہ جنوب انہوں 

  کیا ی ک نزیکے ف م یاس ٹآج بھی  ں یتھا مگر اس کے باوجود پاکستان م  ا یکا دورہ ک
 ۔ تعداد موجود ہے یبڑ
 

خوش آئند عمل ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ سال  کیا ہی کہا کہ  دی خان نے مز ذاکر
  یجنوب  ںیکرے گا، ہم  سے یزبان یم یک کرکٹ ٹیم  قہیافر یکا شاندار آغاز جنوب  2021

  یکرن ی زبانیم یبھ  یک زیانڈ سٹیاور و نڈیانگل نڈ،یل یوزی سال ن یکے بعد اس قہیافر
ٹی ٹونٹی کرکٹ مینز اور آئی سی سی  2021، اسی سال پاکستان کو ایشیا کپ  ہے

 میں بھی شرکت کرنی ہے۔  2021ورلڈکپ 
 

ایک چیلنجنگ سال   2020سال کورونا وائرس کی وباء کی وجہ سے  نے کہا کہ انہوں 
  صدیف 60شامل اپنے  ںی م 21-2020 زنیس  اب تک پاکستان کرکٹ بورڈ تھا مگر

کے پروٹوکولز کے   19 ڈی ہے کہ ہم کوو دیانعقاد کرچکا ہے اور ام اب یکا کام چزیم
ذاکر خان کا  ے۔گ ںیتمام الجسٹک انتظامات مکمل کرل یبھ  ےیکے ل زیریتحت اس س 



اور جنوبی افریقہ کے اسکواڈز کے لیے پاکستان اس سیریز کی کامیابی  ہمکہنا ہے کہ 
  چھوڑیں گے۔نہیں کوئی کسر باقی کو یقینی بنانے کے لیے  کی صحت اور حفاظت 

 
 گریم اسمتھ، ڈائریکٹر کرکٹ ، کرکٹ ساؤتھ افریقہ:

 
پاکستانی قوم  کا کہنا ہے کہ  اسمتھ   میکرکٹ ، گر کٹریڈائر  کرکٹ ساؤتھ افریقہ کے 

  کئی ہیں یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ کرکٹ سے بہت محبت کرتی ہے اور ان
کا شمار بھی انہی  ہیں اور اب جنوبی افریقہ یمیں پاکستان کا دورہ کررہی ممالک کی ٹ

 ممالک میں ہوجائے گا۔
  

انہوں نے کہا کہ وہ کئی مرتبہ پاکستان کا دورہ کرچکے ہیں اور وہ بخوبی جانتے ہیں  
 کرتی ہے۔ کہ یہاں کی عوام کرکٹ سے کس قدر محبت 

  
چند ہفتوں قبل کرکٹ ساؤتھ افریقہ کے سیکورٹی وفد نے   اسمتھ نے کہا کہ گریم 

پاکستان کا دورہ کیا تھا اور ان کی مہمان نوازی پر وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے بے  
 حد مشکور ہیں۔ 

  
پاکستان  سیکورٹی وفد کی سفارشات اور تجاویز نے ہمیں دورہ  انہوں نے مزید کہا کہ 

وہ اس یادگار دورے کے آغاز کے  اب فیصلہ کرنے میں بہت رہنمائی کی،  سے متعلق
 منتظر ہیں۔ 

 
 :میکرکٹ ٹ ی اعظم، کپتان قوم بابر

 
  دورہ جانب سے   ی ک قہیافر یکے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ جنوب  می کرکٹ ٹ یقوم

انہوں نے کہا کہ وہ اس   انہیں خوشی ہوئی ہے۔  جانے پر  ےیک قیتصد یپاکستان ک
پہال  ہی  ونکہیک ں یکے منتظر ہ ادتیق یک م یٹ  یقوم ں یم چوںیم سٹیٹ  2شامل  میںزیریس

  ں یم ٹی اہم فارم سےکرکٹ کے سب   ںیوہ اپنے ہوم گراؤنڈ م جب  موقع ہوگا کہ 
 ۔کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے یکپتان  یپاکستان ک

 
دنیا کی   پاکستان کو ہے کہ آئندہ سال  یخوش  ںیکے کپتان نے کہا کہ انہ  می کرکٹ ٹ یقوم
جو ہماری ٹیم کی عالمی  ہے،  یلنیکے خالف متواتر کرکٹ کھ موںیمضبوط ٹ چند

 رینکنگ بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔
 

سے ہمارے  لنےیکے خالف کرکٹ کھ  موں یاور مضبوط ٹ یکہا کہ اچھ د ینے مز انہوں 
 ۔ نکھار آئے گا یبھ  ںیم توں یصالح یک وںیکھالڑ

 



 :ڈولیش
 یبمقام کراچ چی م سٹی پہال ٹ ،یجنور س یتا ت  سیچھب
 یبمقام راولپنڈ  چ یم سٹیدوسرا ٹ ،یفرور آٹھتا  چار

 الہور بمقام    چیم شنلیانٹرن  ی ٹونٹ ی پہال ٹ ،یفرور ارہیگ
 الہور  بمقام چ یم شنلیانٹرن  ی ٹونٹ ی دوسرا ٹ ،یفرور رہیت

 الہور  بمقام چی م شنلیانٹرن یٹونٹ  یٹ  سرایت ،یفرور چودہ
 

 

 

 

 


