
 

  

 

قومی    کی  چیئرمین پی سی بیجنوبی افریقہ کے خالف سیریز جیتنے پر

 مبارکباد کرکٹ ٹیم کو
 

 ہے، احسان مانی  ثمر ور مشترکہ محنت کا پاکستان کی کامیابی ٹیم ورک ا  •

دنیا  بہترین انتظامات نے اور کی براڈکاسٹ کوریج اعلٰی معیار  سیریز کے دوران  •

     ساکھ میں مزید اضافہ کیا ہے، چیئرمین پی سی بیکی بھر میں پاکستان کرکٹ 

 

 ء: 2021 فروری 14 ،الہور

 

پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی نے جنوبی افریقہ کے خالف ٹیسٹ اور ٹی  

 کرکٹ ٹیم کو مبارکباد پیش کی ہے۔  قومی سیریز جیتنے پر ٹونٹی انٹرنیشنل 

 

کراچی ٹیسٹ  پاکستان نے وکٹیں گنوانے کے باوجود  4رنز کے عوض  24پہلی اننگز میں 

راولپنڈی میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ   حاصل کی تھی۔  کامیابیوکٹوں سے  7 میں 

وکٹیں محض    7دس اوورز میں جنوبی افریقہ کی آخری پاکستان نے دوسری اننگز میں میں 

سال   18پاکستان کی یہ جنوبی افریقہ کے خالف رنز پر گرا کر کامیابی حاصل کی تھی۔ 33

بدولت پاکستان نے عالمی  سیریز میں کلین سوئیپ کی تھی۔  پہلی فتحیسٹ سیریز میں بعد ٹ

 درجے ترقی پائی تھی۔ 2گ میں ٹیسٹ رینکن 

 

کی بدولت   کارکردگی ٹی ٹونٹی سیریز میں وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان کی شاندار 

سیریز میں کامیابی کی بدولت پاکستان   ۔ یسے شکست د 2-1پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 

  پوائنٹس  ریٹنگاپنے  رہتے ہوئے  چوتھی پوزیشن برقرار  عالمی ٹی ٹونٹی رینکنگ میںنے 

 مزید بہتر کرلیے ہیں۔

 

ٹیسٹ سیریز میں کامیابی دراصل بابر اعظم کی ٹیسٹ کپتان کی  جنوبی افریقہ کے خالف 

یہ  بھی  کوچ   /مصباح الحق کی بطور کپتانہے۔   بھی اپنے سفر کا کامیاب آغازحیثیت سے 

 ۔ ہیں رہے وہ ناقابل شکست    جہاں، بارہویں ہوم ٹیسٹ سیریز ہےمسلسل 

 

  



 احسان مانی، چیئرمین پی سی بی: 

 

وہ جنوبی افریقہ کے خالف  پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی کا کہنا ہے کہ 

تمام کھالڑیوں اور  پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل   پرٹیسٹ اور ٹی ٹونٹی سیریز جیتنے  

 کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔   اسپورٹ اسٹاف

 

انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ کے خالف سیریز میں شکست کے باوجود جس طرح پاکستان  

  ََ َ کرکٹ ٹیم نے کم بیک کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کو ہوم سیریز میں شکست دی وہ یقینا

 صالحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان کی 

 

  خوشکو   ٹیم کی اس کارکردگی نے مداحوںچیئرمین پی سی بی نے کہا کہ قومی کرکٹ  

اور اس سے جڑے ستاروں   پاکستان کرکٹکرکٹ فینز کی حیثیت سےبرانڈ  ایک،   کردیا ہے

 ہیں۔  توقع رکھتے کارکردگی کی   ہی   ایسی  ملک کے اندر اور باہرسے

 

احسان مانی نے کہا کہ اس سیریز میں قومی کھالڑیوں کی کارکردگی سے واضح ہوتا ہے  

ہ ان کی  کی صالحیت رکھتے ہیں بلکوہ نہ صرف عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے  کہ

جنوبی افریقہ کے خالف کامیابی  وہ پرامید ہیں کہ    ، ہےکارکردگی میں تسلسل بھی واضح 

مستقبل میں پاکستان  سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اعتماد میں اضافہ ہوگا اور یہ کارکردگی 

 کی بنیاد بنے گی۔  فتوحاتکے لیے مزید 

 

   ثمرکا  تمام کھالڑیوں کی مشترکہ محنت   ٹیم ورک اور  کہا کہ یہ کامیابی نے مزید انہوں  

 ہے۔

 

کی  یریز میں محمد رضوان، حسن علی اور نعمان علی اس ساحسان مانی نے کہا کہ وہ 

کارکردگی سے بہت خوش ہیں، جہاں محمد رضوان نے اپنی کارکردگی سے مداحوں کے  

حسن علی اور نعمان علی کی طویل طرز کی کرکٹ میں عمدہ  تو وہیں  جیتے ہیں دل 

معیاری اور میرٹ کی  ڈومیسٹک اسٹرکچر   کا نیاپاکستان  کہ واضح ہوتا ہےکارکردگی سے 

 ضمانت ہے۔

 

آئندہ  کی بدولت ڈومیسٹک اسٹرکچر نئے   اس چیئرمین پی سی بی احسان مانی نےکہا کہ 

  کیپاکستان کرکٹ بورڈ  وہ   ، گےکرکٹرز ملیں مزید باصالحیت  میں پاکستان کوچند سالوں 

س  اہم  سراہنا چاہتے ہیں کہ جن کی انتھک محنت کی بدولت بھی کو   منیجمنٹ کی کاوشوں 

بہترین     اس دوران ، میں منعقد کروانے میں کامیاب ہوئے کو ایک محفوظ ماحول  سیریز 

 اہتمام کیا گیا۔ بھی  کوریج کا میڈیا  کاسٹ اور الجسٹک، براڈ 



 

وں کے تعاون  صوبائی حکومتسیکورٹی ایجنسیز، وفاقی اور یہ انتظامات  انہوں نے کہا کہ  

وہ آخر میں پاکستان کا دورہ کرنے  کے بغیر ممکن نہ تھے۔ چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ  

گوار یادیں واپس لے  امید ہے کہ وہ اپنے ساتھ خوشہیں،جنوبی افریقہ کے مشکور پر  

 ۔کرجارہے ہیں

 
 
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. 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 


