
 

  

 نام بنانے کے خواہشمند ں یم ایدن یاسفند اسپن باؤلنگ ک  یسالہ عل 17
 

 ء: 2022جون  11 الہور،
 

آباد سے تعلق   صلیوجہ ہے کہ ف  یہی پر منحصر ہے  یبلند  یکا حصول عزائم ک یترق
نام بنانے کو اپنا  ں ی بھر م ای دن عےیاسفند نے کرکٹ کے ذر یسالہ عل 17رکھنے والے 

ابھرتے   107ان  یہاتھ سے باؤلنگ کرنے والے اسپنر کا تعلق بھ  ں ی ہدف بنا رکھا ہے۔ بائ 
  ںی م  ری رئی ک  عےی پروگرام کے ذر  زی پاتھ و  یب یس یپ ںیسے ہے جنہ ںی ہوئے ستاروں م 

 گے۔   ںی جائ ےیآگے بڑھنے کے مواقع فراہم ک
 
کرتے ہوئے    ینمائندگ ی ک  وزی پنجاب بل   نٹرلی س  ںی م  زنی س  سٹکی اسفند  نے گزشتہ ڈوم  یعل

حاصل    ںی وکٹ 10 ںیکپ م  19انڈر   شنلی تھا۔ انہوں نے ن  ای کا مظاہرہ ک  یشاندار کارکردگ 
  25 یبھ   ںی شپ م مپئنی چ  19انڈر  شنلی تھا۔ وہ ن   ای حاصل ک وارڈی باؤلر کا ا  نی کرکے بہتر

 باؤلر قرار پائے تھے۔  نی کے دوسرے بہتر نامنٹحاصل کرکے ٹور  ںی وکٹ 
 

نوجوان   عےیپروگرام کے ذر  زی کے پاتھ و  یب   یس یہے کہ پ یسالہ اسپنر کو خوش  17
جائے گا۔ اس  ای اسکالرشپ د ی میاور تعل فہی ہزار روپے ماہوار وظ   30کو  وںیکھالڑ 

اہم   ںی کرنے م  یپر راض نےی اجازت د  یک لنے ی کرکٹ کھ  ںی کو انہ   نی پروگرام نے ان والد
 ہے۔  ای ک کردار ادا

 
کے    نی پر والد لنےی چھوڑ کر کرکٹ کھ یاکثر پڑھائ ںی کرکٹر کا کہنا ہے کہ انہ  نوجوان

حاصل کرکے اپنے    می کہ وہ تعل  یخواہش تھ  یک  نی غضے کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ والد
اپنا  ںی م  لیکھ یان کا جنون کرکٹ تھا اور وہ اس یشروع سے ہ  کنی ل ںی مستقبل کو سنوار 

 رکھے۔ ادی   ںی انہ ای کہ دن  ںی لی کرکٹ کھ ی سی کہ ا  ںی چاہتے ہ  وہ۔ ںی مستقبل بنانا چاہتے ہ
 
اپنا شوق پورا  ںی کو انہ نی پروگرام نے والد زی پاتھ و  یب   یس یاسفند کا کہنا ہے کہ پ  یعل

  ںی م  توںی صالح یکرکٹ ک   یاپن  ںی ہے۔ اس سے نہ صرف انہ ایپر آمادہ ک  نےیکرنے د
  ںی حاصل کرسک  یبھ  فہی اور ماہانہ وظ  می تعل یاری النے کا موقع ملےگا بلکہ وہ مع   یبہتر
 گے۔

  



 
  ی موجودگ  یکوچز ک  یاالقوام نی ب ںی پروگرام م  ز ی پاتھ و  یب یس ینے کہا کہ وہ  پ انہوں

  ںی م  گیل ئریپاکستان جون   ںی بدولت انہ یجس ک   ں،ی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے منتظر ہ
 ملے گا۔ یکے اظہار کا موقع بھ   توںیصالح 

 
  یاور وہ انہ ںیہ  تےیکرکٹر قرار د  دہی کرکٹر ذوالفقار بابر کو اپنا پسند  سٹی اسپنر ٹ نوجوان

مہارت حاصل کرنا چاہتے   ںیاستعمال کے فن م یکے جادوئ  ندیسے گ وںی طرح انگل  یک
 ۔ ںی ہ 

 
کرکٹ،    یطرز ک نوںی اور وہ ت ںی باؤلر ہ لیڈی کاکہنا ہے کہ ذوالفقار بابر ان کے آئ ان

 ۔ںی کے خواہشمند ہ  ینمائندگ  یپاکستان ک   ںی کرکٹ م  سٹی خاص طور پر ٹ
-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 ددددand 
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. 



 
 
 

 

 


