
 

 ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم کی قیادت کریں  قومی اور بابراعظمٹیسٹ  ہر علیاظ
 

  قص کارکردگی کے باعث سرفراز احمد کے اعتماد میں ناکپتان کی تبدیلی کا فیصلہ

 کے پیش نظر کیا گیاکمی 

   میرے لیے کسی سے کرکٹ کے اہم ترین فارمیٹ میں پاکستان کی قیادت کرنا

 علیاعزاز سے کم نہیں، اظہر 

 ٹی ٹونٹی میں سرفراز احمد کی کامیابیوں کو آگے لے کر چلیں گے، بابر اعظم 

  قذافی اسٹیڈیم میں واقع فار اینڈ بلڈنگ میں پریس بجے  3:30اظہر علی آج سہ پہر

 کانفرنس کریں گے

  بروز پیر اکتوبر  12ٹی ٹونٹی ٹیموں کا اعالن  ٹیسٹ اورآسٹریلیا کے  خالف قومی

 پریس کانفرنس کے ذریعے کیا جائے گابجے فار اینڈ بلڈنگ میں  2:15دوپہر کو 

 

 ء : 9112 توبراک 18، الہور

 

 قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کاکے لیے 1222-12کے سیزن اظہر علی کو ٹیسٹ چیمپئن شپ 

ٹی ٹونٹی ورلڈکپ آسٹریلیا میں ہونے والے قرر کردیا گیا ہے جبکہ بابراعظم کو کپتان م

 ٹونٹی کرکٹ ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے۔تک قومی ٹی  1212

 

 ہٹایا گیا۔سرفراز احمد کو دونوں فارمیٹ میں ناقص کارکردگی کی بنیاد پر کپتانی سے 

 

پانچویں رینک پر براجمان آسٹریلیا عالمی رینکنگ میں ساتویں نمبر پر موجود پاکستان ٹیم 

نومبر  12نومبر سے برسبین اور  12پہال میچ جہاں کھیلے گی۔ ٹیسٹ میچ  1کے خالف 

 ایڈیلیڈ میں کھیال جائے گا۔سے 

 

نومبر سے   3ٹی ٹونٹی میچز پر مشتمل سیریز کا آغاز 3یا کے درمیان آسٹریلپاکستان اور 

ہوگا۔ قومی ٹیم کو آئندہ سال فروری میں بنگلہ دیش کے خالف ٹی ٹونٹی سیریز میں بھی 

 شرکت کرنا ہے۔

 

میں الرڈز کے میدان میں ڈیبیو کرنے والے اظہر علی قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کی   1222

 میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیٹنگ الئن اپ 



 

رنز بنا کر دوسرے بہترین بیٹسمین  333اظہر علی قائداعظم ٹرافی کے پہلے مرحلے میں 

 رہے ہیں۔ 

 

 :اظہر علی

 

کسی کرکٹ کے اہم ترین فارمیٹ میں پاکستان کی قیادت کرنا اظہر علی کا کہنا ہےکہ 

بہترین کارکردگی میں میں ورلڈٹیسٹ چیمپئن شپ انہوں نے کہا کہ اعزاز سے کم نہیں۔ 

  دکھانے کی کوشش کروں گا۔

 

وتجربہ کار کھالڑیوں کانداز میں را ٹیلنٹ سرفراز احمد نے بہترین اظہر علی نے  کہا کہ 

ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ ان تجربہ کار کھالڑیوں سے وہ ں تبدیل کیا ہے۔ انہوں نے کہا می

 کرنے کی کوشش کریں گے۔میں بہترین نتائج حاصل 

 

پی سی بی کی نئی منیجمنٹ کی  وہ قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان اظہر علی نے کہاکہ

لیے  بھرپور محنت قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کی کارکردگی میں بہتری کے موجودگی میں 

 کریں گے۔

 

اس سے قبل آئی سی سی انڈر نمبر ون بیٹسمین بابراعظم ٹی ٹونٹی کی عالمی رینکنگ میں 

سری لنکا کے  بابراعظممیں پاکستان کی قیادت کرچکے  ہیں۔  1221کرکٹ ورلڈکپ  22

میں نیشنل ٹی ٹونٹی کپ  کرچکے ہیں۔ وہ ان دنوںخالف ایک روزہ سیریز میں نائب کپتانی 

 ۔سنٹرل پنجاب کی قیادت کررہے ہیں

 

 :بابراعظم

 

رے کیریئر کا بابراعظم کا کہنا ہےکہ عالمی رینکنگ میں نمبر ون ٹیم کی قیادت کرنا می

انہوں نے کہا کہ میں نئی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے مکمل طور سب سے اہم لمحہ ہوگا۔

 پر تیار ہوں۔

 

کرکٹ کے سب سے محدود فارمیٹ میں بہترین بابراعظم نے کہا کہ سرفراز احمد نے 

انہوں نے کہا کہ وہ سرفراز احمد کی کامیابیوں کو آگے بڑھا انداز میں ٹیم کی قیادت کی۔ 

 ٹی ٹونٹی کرکٹ میں مزید کامیابیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔کر 

 

 سرفراز احمد:

 



بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کی قیادت کرنا اعزاز کی پاکستان سرفراز احمد کا کہنا ہےکہ 

اس سفر میں ساتھ  دینے پر اپنے تمام کوچز، ساتھی کھالڑیوں اور سلیکٹرز کا شکریہ ادا 

کا  ہر علی اوربابراعظم کے  لیے نیک خواہشاتوہ اظسرفرا زاحمد نے  کہا کہ کرتے ہیں۔

 اظہار کرتے ہیں۔

 

 احسان مانی، چیئرمین پی سی بی :

 

وہ اظہر علی اور بابراعظم کے لیے نیک سان مانی نے کہا کہ چیئرمین پی سی بی اح

ہے جو  کرکٹ میں سب سے اہم ذمہ داریانہوں نے کہا کہ یہ تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔

 کے نتیجہ میں مالدونوں کھالڑیوں کو مسلسل نمایاں کارکردگی دکھانے اور انتھک محنت 

 ہے۔

 

انہوں مشکل فیصلہ تھا۔ سرفراز احمد کو قیادت سے ہٹانا چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ 

عمدہ کارکردگی دکھائی تاہم ان کی نے بطور کھالڑی اور کپتان نے کہا کہ سرفراز احمد 

کے باعث یہ فیصلہ کرنا ٹیم کی بہتری کے  لیے کیا ناقص کارکردگی اور اعتماد میں کمی 

 گیا ہے۔

 

مید ہے وہ جلد قومی کرکٹ بہادر کھالڑی ہیں ، ا ن مانی نے کہا کہ سرفراز احمد ایکاحسا

 ں میں رنگے دیکھائی دیں گے۔ٹیم کے رنگو

 

 جلد کردیا جائے گا۔دونوں فارمیٹ میں پاکستان کے نائب کپتان کا فیصلہ 
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ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is 
to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the 
country. 
 
The PCB’s purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering 
excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men’s and 
women’s cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres 
across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series. 
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The PCB is committed to developing ground and facility 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. 

 
 

 

 


