
 

 

  

  دکھایا، راستہ کا  کرکٹ االقوامی بین  نے پروگرام  زیو پاتھ یب یس یپ

 اکرم  فیصل
 

 ء: 2022 یمئ 26 الہور،

 

  نوجوان ہے۔ سے ملتان یدھرت یک  اءی اول تعلق  کا اکرم صلی ف  سالہ 18 نیم چائنہ آرم فٹی ل

  کے ٹرزی ب فیحر  ںی م  کرکٹ  پاکستان سے برسوں   تین  گزشتہ یںندیگ  یگھومت  یک  اسپنر

  نوجوان اس والے رکھنے تعلق سے طبقے متوسط  مگر  ہے  یرہ  بن  سبب کا مشکالت ےی ل

 ۔ سنے بھی  طعنے  کے  کرنے تالش روزگار کرکے  چھوڑ  کرکٹ  سے اہلخانہ اپنے نے

 

  یپ کردہ اعالن ےیل کے  بہبود و   فالح یک  ستاروں روشن کے کرکٹ پاکستان ں ی م سےی ا

  ۔اپنےیا ال اںی خوش  ںی م  یزندگ  یک  گھر  اس کے  ملتان پروگرام  کرکٹ  زی و پاتھ  یب  یس

  حاصل عبور پر باؤلنگ اسپن  ںی م  عمر یس  یچھوٹ  طرح  یک  احمد مشتاق  کرکٹر  دہی پسند

  تےی د  تی ثی ح یک  لیم  سنگ اہم ںیم  لی تکم  یک   شوق اسےاپنے یبھ  اکرم صلی ف الےو  کرنے

 ۔ ںی ہ 

 

  نی م  چائنہ کو  اکرم صل ی ف والے  رکھنے قدم  ںی م  ڈھانچے کرکٹ یقوم  سے 16 انڈر ملتان

  ۔حالیتھ   یہوگئ  شروع ملنا  شہرت یہ  سے آغاز کے  ریرئ ی ک  اپنے  باعث کے ہونے اسپنر

  انڈر شنلی ن اور نو  ں ی م  چزی م  چار  کے 2021-22 کپ  19 انڈر شنل ی ن نے  انہوں ںی م  یہ 

 ۔ںیک  حاصل  ںی وکٹ 26 ںیم  چزیم  پانچ  کے 2021-22 شپ مپئنی چ 19

 

 اکرم: صلیف

 

 پروگرام کرکٹ  زی و پاتھ  یب   یس یپ  انہیں  کہ ہے کہنا کا اکرم صلی ف اسپنر نوجوان

  ی خوش  بہت کر  کھی د  نام اپنا ںی م فہرست یک   وںی کھالڑ  100 والے  ہونے منتخب  تحتکے

  ۔یتھ   یدن ی د یبھ   یخوش یک  اہلخانہ کے ان پر موقع  اس ۔یہوئ 

 

  



  کرکٹر ہی  ہے۔ اقدام نیبہتر کیا کا یب یس یپ  پروگرام  زکرکٹی و   پاتھ  کہ کہا نے  انہوں

  کرکٹ جب گا۔  کرے  معاونت یمال یک  اہلخانہ کے نوجوانوں والے  سجانے خواب کا  بننے

  پروگرام کرکٹ ز ی و   پاتھ اب مگر تھا  نہیں  حاصل تعلق  کا گھروالوں   تو   یک  شروع

   ۔ںی ہ   کررہے  سپورٹا بھرپور ںی انہ وہ بعد کے کےاعالن

 

 کا  یکارکردگ عمدہ  ں ی م  مپی ک   پرفارمنس یہائ  شنلی ن   نے انہوں کہاکہ نے  اکرم صلی ف

  عرصے لیطو  اور ی نمائندگ یک  ملک  اپنے  انہیں کہ  ہیں پرامید وہ ۔ ہے یک  کرنے  مظاہرہ

 گا۔  ملے موقع کا لنے ی کھ   کرکٹ  تک

 

  نے  انہوں ۔ںی ہ متاثر  بہت  سے توںی صالح یک  اکرم صلی ف یبھ   احمد مشتاق  اسپنر یجنڈری ل

  توںیصالح  یک اکرم صلی ف  ںی م  مپی ک  شنگی کنڈ یجار  ںی م  نٹری س  پرفارمنس  یہائ   شنلی ن 

 ۔ کی  کوشش ممکن ہر   یک  النے نکھار  ںی م

 

   احمد: مشتاق

 

  متعدد  ساتھ کے ان  وہ  اور ںی ہ اسپنر یمسٹر    اکرم صلی ف کہ ہے  کہنا  کا احمد مشتاق

  ی کھالڑ  یمحنت  اور تی باصالح بہت  اسپنر نوجوان  ۔ںی ہ کرچکے کام  ںی م  مپیک  یتی ترب

  ہے۔ جارہا ای ک  کام پر  یمضبوط  یجسمان  اور  ذہنی یک  ان الحال یف ں،ی ہ 

   

  کی ا وہ  ہے۔ ایک   متاثر  بہت ں ی انہ نے اکرم  صلی ف کوچ  تی ث یبح   کہ کہا دی مز  نے  انہوں

  باؤلنگ  یاپن  اکرم صلی ف ۔ںی ہ   رکھتے  ںیت یصالح  تمام  یک بننے باؤلر ونر چ ی م  مکمل

 شائستہ کی ا وہ ۔ ۔ںیہ تےی د  چکمادے یبھ  ٹرزکوی ب  نئریس ںی م  شنزیس ٹی ن سے توںیصالح 

 ہے۔  کررہا  محنت  بھرپور  جو   ںی ہ نوجوان مزاج

 
 

-ENDS- 
 

 
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. 

 

 
 
 
 


