بابراعظم دوسری مرتبہ آئی سی سی ون ڈے ٹیم آف دی ائیر میں شامل
 ساتھی کھالڑیوں اور مداحوں کا مشکور ہوں  ،ان کی اسپورٹ کے بغیر یہ
اعزاز حاصل کرنا ممکن نہیں تھا ،بابراعظم
الہور 51 ،جنوری 0202ء:
بابراعظم کو دوسری مرتبہ آئی سی سی ون ڈے ٹیم آف دی ائیر میں شامل کرلیا گیا
ہے۔دائیں ہاتھ کے بلے باز اس سے قبل  7102میں بھی آئی سی سی ون ڈے ٹیم آف دی
ائیر کا حصہ رہ چکے ہیں۔
بدھ کے روز انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے اعالن کردہ ون ڈے ٹیم آف دی ائیر
میں موجود دیگر کھالڑیوں میں روہت شرما(بھارت) ،شائے ہوپ (ویسٹ انڈیز) ،ویرات
کوہلی ،کپتان (بھارت) ،کین ولیمسن (نیوزی لینڈ) ،بین اسٹوکس (انگلینڈ) ،جوز بٹلر ،وکٹ
کیپر (انگلینڈ) ،مچل اسٹارک (آسٹریلیا) ،ٹرینٹ بولٹ (نیوزی لینڈ) ،محمد شامی (بھارت )
اور کلدیپ یادیو (بھارت) کے نام شامل ہیں۔
کلینڈر ائیر  7102میں بابراعظم نے 71ون ڈے انٹرنیشنل میچوں میں 60.66کی اوسط
اور 92.30کے اسٹرائیک ریٹ سے  0127رنز اسکور کیے۔ اس دوران انہوں نے 3
سنچریاں اور 6نصف سنچریاں اسکور کیں۔ سال  7102میں بابراعظم نے اپنی پہلی
سنچری ٹرینٹ برج میں انگلینڈ کے خالف اسکور کی(001رنز) ،انہوں نے دوسری
سنچری نیوزی لینڈ کے خالف بنائی (010رنز ناٹ آؤٹ) جبکہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں
سری لنکا کے خالف  001رنز کی اننگز بابراعظم کی کلینڈر ائیر میں تیسری سنچری تھی۔
آئی سی سی نے ون ڈے ٹیم آف دی ائیر کے اعزاز کا آغاز  7112میں شروع کیا تھا جہاں
اب تک مختلف ادوار میں  8پاکستانی کرکٹرز یہ اعزاز اپنے نام کرچکے ہیں۔  7111میں
انضمام الحق اور رانا نوید الحسن ،عمر گل  7112اور  7107، 7100میں شاہد آفریدی اور
سعید اجمل 7103 ،میں سعید اجمل 7102 ،میں محمد حفیظ جبکہ  7102میں بابراعظم اور
حسن علی آئی سی سی ایک روزہ ٹیم آف دی ائیر کا حصہ رہ چکےہیں۔

 7102میں پہلی بار آئی سی سی کرکٹ ورلڈکپ میں شرکت کرنے والے بابراعظم222،
رنزبناکر ،میگاایونٹ میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بنانے کا اعزاز بھی
اپنے نام کرچکے ہیں۔ بابراعظم،آئی سی سی ون ڈے پلیئرز رینکنگ میں تیسرے نمبر پر
براجمان ہیں۔
بابراعظم:
بابراعظم کا کہنا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور جیوری کے شکر گزار ہیں جنہوں
نے  7102میں ان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے انہیں ون ڈے ٹیم آف دی ائیر میں
شامل کیا۔
دائیں ہاتھ کے بلے باز نے کہا کہ وہ اپنے ساتھی کھالڑیوں اور مداحوں کے انتہائی
مشکور ہیں جنہوں نے انہیں بھرپور اسپورٹ کیا۔
پچیس سالہ کرکٹر کا کہنا ہے کہ ان اعزازات سے کھالڑیوں کو میدان میں مزید بہتر
کارکردگی دکھانے کا حوصلہ ملتا ہے۔ وہ پرامید ہیں کہ آئندہ سال آئی سی سی کی جانب
سے اعالن کردہ ون ڈے ٹیم آف دی ائیر میں کئی پاکستانی کھالڑی شامل ہوں گے۔
اس موقع پر بابراعظم نے آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ٹیم آف دی ائیر  7102میں جگہ
بنانے پر ندا ڈار کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ ندا ڈار باصالحیت خاتون کرکٹر ہونے
کے ساتھ ساتھ کئی کھالڑیوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت بھی رکھتی ہیں۔ بابراعظم نے
کہاکہ پاکستان میں خواتین کرکٹ کو پذیرائی مل رہی ہے۔
وسیم خان ،چیف ایگزیکٹو پی سی بی:
چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان کا کہنا ہےکہ وہ بابراعظم اور ندا ڈار دونوں کو
مبارکباد پیش کرتےہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں کرکٹرز نہ صرف قومی کرکٹ کا اثاثہ ہیں
بلکہ یہ آئندہ نسلوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔
وسیم خان نے کہا کہ قومی انڈر  02کرکٹ ٹیم اس وقت آئی سی سی انڈر  02کرکٹ
ورلڈکپ  7171کے سلسلے میں جنوبی افریقہ میں موجود ہے ،انہیں امید ہےکہ بابراعظم
کا یہ اعزاز نوجوان کرکٹرز کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنے گا۔
بابراعظم آئی سی سی انڈر  02کرکٹ ورلڈکپ 7101اور  7107میں پاکستان کی نمائندگی
کرچکے ہیں۔ قومی انڈر  02ٹیم  7101میں منعقدہ ایونٹ کی رنرزاپ اور  7107میں ہونے
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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.
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.

