
 

  

 

 دورہ جنوبی افریقہ کی تاریخوں کا اعالن کردیاپی سی بی نے 
 

 ء:1212 فروری 21 ،الہور

 

اعالن کیا ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم اپریل میں جنوبی افریقہ کا دورہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 

 ۔کھیلے جائیں گےٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز  4ایک روزہ اور 3دورے میں کرے گی۔

 

آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈکپ سپر لیگ میچز  ون ڈے انٹرنیشنلدورے میں شامل تین  

 کا حصہ ہیں۔

 

تین ون اپریل کو  7اور  4، 6جوہانسبرگ روانہ ہوگی، جہاں مارچ کو  62قومی کرکٹ ٹیم 

 میچ لیشنسیریز کا پہال اور تیسرا ون ڈے انٹرنڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے جائیں گے۔

 ۔کھیال جائے گاپریٹوریا جبکہ دوسرا ون ڈے میچ جوہانسبرگ میں 

 

ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کے بعد دونوں ٹیمیں ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں مدمقابل آئیں گی۔ 

ابتدائی طور پر یہ سیریز تین  ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز پر مشتمل تھی تاہم کرکٹ جنوبی 

گیا ردیا کاضافہ یک ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ کا پر اس سیریز میں اافریقہ کی درخواست 

 ہے۔

 

اگلے دونوں اپریل کو جوہانسبرگ جبکہ  06اور  01ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز  6پہلے 

 میچز پریٹوریا میں کھیلے جائیں گے۔

 

پاکستان کی دوسری سیریز  شامل  یہ آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈکپ سپر لیگ میں

میں زمبابوے کے خالف  6161نومبر پاکستان نے سپرلیگ میں شامل اپنی پہلی سیریز ہے۔

فی الحال قومی ٹیم سے کامیابی حاصل کی تھی۔  6-0کھیلی تھی، جہاں پاکستان نے 

 پوائنٹس ٹیبل پر پانچویں پوزیشن پر موجود ہے۔ورلڈکپ سپر لیگ کے 

 

ٹیموں پر مشتمل  03اس کے برعکس جنوبی افریقہ کی یہ سپر لیگ میں پہلی سیریز ہے۔ 

 کھیلنی ہیں۔ (سیریزاوے 4ہوم اور  4) سیریز  8میں سالہ مدت  6ہر ملک کو اس لیگ میں 

  



 

 01کوویڈ تاہم ں جنوبی افریقہ کا دورہ کرنا تھامی 6161کو اکتوبر ابتدائی طور پر پاکستان 

دورہ یا گیا ہے۔کشیڈول میں  6160کرکے اب اپریل کی عالمی وباء کے باعث اسے ملتوی 

ٹی ٹونٹی  3ٹیسٹ اور  6جنوبی افریقہ کے بعد قومی کرکٹ ٹیم زمبابوے روانہ ہوگی، جہاں 

 اپریل سے شروع ہوگی۔ 07انٹرنیشنل میچوں پر مشتمل سیریز 

 

 ذاکر خان، ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ:

 

کی  پنے ساتھی ملکاہم ڈائریکٹر  انٹرنیشنل کرکٹ پی سی بی ذاکر خان کا کہنا ہے کہ 

ایک کی حیثیت سے  رکن آئی سی سی اور  کرنے پر خوشی محسوس کررہے ہیںمدد

 دوسرے کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔

 

و دونوں بورڈز اس تعلق ک ہیں،تعلقات مضبوط اور دیرپا ستان اور جنوبی افریقہ کے پاک

آسان  ایکبہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لٰہذا ان کی درخواست قبول کرنا ہمارے لیے 

 فیصلہ تھا، ہم ایک کامیاب دورے کے لیے پرامید ہیں۔

 

 ، کرکٹ جنوبی افریقہ:کرکٹڈائریکٹرسمتھ، اگریم 

 

کی  محدود طرزہم  کہ کے ڈائریکٹر کرکٹ گریم اسمتھ کا کہنا ہےکرکٹ جنوبی افریقہ 

کرکٹ کے لیے پاکستان کے دورہ جنوبی افریقہ کی تاریخوں اور شیڈول کو حتمی شکل 

 دینے پر مسرور ہیں۔

 

یف مشکل حرگریم اسمتھ نے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم محدود طرز کی کرکٹ میں ایک 

کہ  ںیامید ہمزید بہتری آئی ہے، پر کےکھیل میں ہے اور حالیہ چند برسوں میں پاکستان 

 ٹف ٹائم دے گی۔پاکستان کرکٹ ٹیم میزبان جنوبی افریقہ کو 

 

انہوں نے مزید کہا کہ دورے میں ایک ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ کے اضافے سے متعلق 

 درخواست قبول کرنے پر بھی ہم پاکستان کرکٹ بورڈ کاشکریہ ادا کرتے ہیں۔
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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. 
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