
 

میں اپنے سفر کا اختتام  ورلڈکپ 19آئی  سی سی انڈر پاکستان ،

 جیت سے کرنےکا خواہشمند

 

ایونٹ میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے کے  لیے نیوزی لینڈ کو   •

 شکست دینے  کی کوشش کریں گے، اعجاز احمد
 

 ء:  2020فروری7،بینونی

 

 19آئی سی سی انڈر کرکٹ ٹیم کو  19روحیل نذیر کی  زیرقیادت پاکستان انڈر 

کے پہلے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن بھارت  2020کرکٹ ورلڈکپ 

سےشکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میچ میں ناکامی کے باعث پاکستان تیسری 

دوسری ورلڈکپ جیتنے کا خواب پورا نہیں کرسکا۔ 19مرتبہ آئی سی سی انڈر

نگلہ دیش کے درمیان کھیال  ایونٹ کا دوسرا سیمی فائنل نیوزی لینڈ اور ب جانب 

گیا تھا۔ جمعرات کو کھیلے گئے میچ میں بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کو شکست 

 دے کر فائنل میں رسائی حاصل کی تھی۔ 

 

کے درمیان مقابلہ لٰہذا ایونٹ میں تیسری پوزیشن کے لیےپاکستان اور نیوزی لینڈ 

کے حصول  شنیپوز یسریت  ںیم2020کرکٹ ورلڈکپ   19انڈر  یس  یس  یآئ۔ ہوگا

 جائے گا۔  الیکھ ںیم  ینونیب  ِولو مور پارکبروز ہفتہ کو  یفرور8 چیم  کے لیے

 

لیے ایونٹ میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے کے  کرکٹ ٹیم 19ومی انڈر ق

کھالڑی نیوزی  لینڈ  اسکواڈمیں شامل تمام کے مطابق ٹیم منیجمنٹ  پرعزم ہے۔ 

کے خالف میچ میں کامیابی حاصل کرکے بھارت سے شکست کا غم بھالنا 

ٹیم میں ایک تبدیلی متوقع ہے، کمر کی  19چاہتے ہیں۔میچ کے لیے قومی انڈر 

تکلیف کے باعث فاسٹ باؤلر طاہر حسین نیوزی لینڈ کے خالف میچ میں شرکت 

 نہیں کریں گے۔ 

 

 : ٹیم 19کوچ قومی انڈرہیڈ اعجاز احمد، 

 

نیوزی لینڈ کے کا کہنا ہےکہ  ہیڈ کوچ اعجاز احمدکرکٹ ٹیم کے   19قومی انڈر 

خالف میچ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نےکہاکہ پاکستان ایونٹ میں تیسری 

 پوزیشن حاصل کرنے کے لیے یہ میچ جیتنے کی ہر ممکن کوشش کرے  گا۔ 



 

کھالڑی دباؤ کا  اعجاز احمد نے کہا کہ بھارت سے یکطرفہ شکست کے بعد

نے بھرپور پریکٹس سیشنز تمام کھالڑیوں شکار تھے تاہم ایک روز آرام کے بعد 

جنوری  8۔ ہیڈ کوچ نے  مزید کہا کہ اسکواڈ میں شامل ہر فرد ہے میں شرکت کی

کرنے کا خواہاں کو بینونی میں شیڈول میچ جیت کر ایونٹ کا اختتام جیت سے 

 ہے۔ 

 

ہےکہ ہر دن  کرایا ور بااعجاز احمد کا کہنا ہےکہ ٹیم منیجمنٹ نے کھالڑیوں کو 

ہے اور وہ گذشتہ شکست کو ذہن سے نکال کر آئندہ میچ میں ایک نیا دن ہوتا

انہوں نے کہا کہ مشکل حاالت میں  ۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے توجہ دیں

 ڈویلپمنٹ کا اہم حصہ ہے۔ مایوسی کی بجائے بہترین اختتام بھی کھالڑیوں کی  

 

کے خالف کامیابی حاصل  ٹیم نے کہا کہ نیوزی لینڈ  19ہیڈ کوچ قومی انڈر 

انہوں نے کہا کہ کرکے پاکستان ایونٹ میں تیسری پوزیشن حاصل کرسکتا ہے۔

، سری لنکا اور جنوبی افریقہ جیسی ٹیموں کا سیمی فائنل میں  آسٹریلیاانگلینڈ، 

 سے منفرد بناتا ہے۔  دیگر ٹیموںرسائی حاصل نہ کرپانا بھی ہمیں 

 

کمر میں تکلیف کے باعث نیوزی لینڈ کے اعجاز احمد نے کہا کہ طاہر حسین 

خالف میچ میں حصہ نہیں لے رہے تاہم ان کے متبادل کا فیصلہ میچ کے  روز 

   کیا جائے گا۔

 

کا انتخاب  وںیہونے والے کھالڑ دایاس کے بعد پ ای 2000ستمبر  کمی)اسکواڈ

 جاسکتا  تھا(:  ایک

 

( اور محمد شہزاد  ی)راولپنڈ یعل دری )کوئٹہ(، ح ی:  عبدالواحد بنگلزئاوپنرز

 )ملتان(۔ 

 

( اور محمد عرفان خان الکوٹی)س  رہیآرڈرز: محمد حارث )پشاور(،محمد حر مڈل

 )الہور(۔ 

 

 )کپتان(۔ رینذ  لی : روحپریک  وکٹ

 

 )الہور(، قاسم اکرم )الہور(۔   ری) پشاور(، فہد منی دی: عباس آفرآلراؤنڈرز

 

 (۔ یخان )کراچ ی)الڑکانہ( اور آرش عل ی: عامر علاسپنرز

 

( اور  رستانیوز  ی)شمال ئری جون میباؤلرز: عامر خان )پشاور(، محمد وس  فاسٹ



 )ملتان(۔  نیطاہر حس 

 

 : جمنٹ یمن میٹ

 

(، راؤ افتخار انجم )باؤلنگ کوچ(،  جریکوچ کم من  ڈیاحمد ) ہ اعجاز

تھراپسٹ(، صبور احمد    ویالرسول )فز می)اسسٹنٹ کوچ(، حافظ نعدیعبدالمج

( اورکرنل )ر(عثمان جریمن ایڈی)م  دی(  ،عماد حمنالسٹی ) ای( ، عثمان ہاشمنری )ٹر

 ( ۔ جریمن یکورٹیس )یرفعت انور
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