
 

کے گر  لیکو کھ وںیموجودہ کھالڑ عےیلنک کے ذر ویڈیسابق کرکٹرز و

 گے ںیکھائیس
 

 گے ںیکرکٹرز شرکت کر مرجنگیموجودہ اور ا 45ں ُکلیم  شنز یالئن س آن •

  ی اور اجتماع یانفراد یک  وںیشرکت کا منتظر ہوں، کھالڑ ںیم  شنیس •

 دیکروں گا، جاو شیاپنا نقطہ نظر پ ےی النے کے ل یبہتر ںیم  یکارکردگ 

 اندادیم 

ان    ںیم  شنیاپنے س ںیکرنا ہے م  ایبجائے کہ ک  یبتانے ک  ہیکو  وںیکھالڑ •

دوں  حیموجود سواالت اور خدشات کو دور کرنے کو ترج ںیکے ذہنوں م 

   فیگا، راشد لط

  فی حر سےکیکرکٹرز  میجاننے کا موقع ملے گا کہ عظ ہی ںیم  شنز یس ان •

کرتے  ا یک  ریز ں یرفتار اور مہارت سے انہ یکو پرکھنے کے بعد اپن موںیٹ

 شاہ  میتھے، نس
 

 ء: 2020 لیاپر  26الہور،  

 

  عےیلنک کے ذر  ویڈ یکرکٹرز  و  میکے عظ یماض  تیاکرم سم میاور وس  اندادیم دیجاو

کے دوران سابق   شنزیآن الئن س   ۔گے ںیکو ٹپس د  وںیکے موجودہ کھالڑ میپاکستان کرکٹ ٹ 

کرنے والے کرکٹرز    ینمائندگ  یپاکستان ک ںیکرکٹ م یطرز ک  لیکرکٹرز محدود اور طو 

وں کو کورونا وائرس کے باعث الک ڈاؤن کے دوران  یاور ابھرتے ہوئے نوجوان کھالڑ 

 ۔ گے ںیآگاہ کر  یاستعمال کرنے کے حوالے سے بھ  دیاپنے وقت کا مف

 

کے تعاون   شنزیکرکٹ آپر  شنلیکے شعبہ انٹرن یب  یس  یپ جمنٹ،یمن  یک  میکرکٹ ٹ یقوم

کو ان   وںی کھالڑ نیہے، جس کا مقصد مستقبل کے بہتر   یکا انعقاد کررہ نشنزیسے ان س 

 فائدہکے علم سے   وںیکھالڑ میسے جڑے رکھنا اور عظ  لی کھ  ںیحاالت م یرمعمولیغ

 ۔ حاصل کرنا ہے

 

خان، مشتاق احمد،   نیخان، مع ونسی  وسف،یاکرم کے عالوہ محمد  میاور وس  اندادیم دیجاو

کو اپنے   وں یموجودہ کھالڑ  عےیکے ذر شنزیآن الئن س  یاختر بھ  بیاور شع  فیراشد لط

 ۔ گے  ںیتجربات سے آگاہ کر

 



اور  وسفی محمد   انداد،یم  دیکہ جاو سایگے، ج ںیرہ یجار ںیم  زیگریمختلف کٹ  شنزیس  ہی

  میطرح وس   یاس  ۔بلے بازوں سے مخاطب ہوں گے  21 ںیم  شنزیمختلف س  3خان  ونسی

خان اور راشد   نیاسپنرز جبکہ  مع  6فاسٹ باؤلرز، مشتاق احمد  13اختر  بیاکرم اور شع

 ۔ گے ںید کچرزیکو آن الئن ل پرزی وکٹ ک  5 فیلط

 

مشتمل اپنے   پر 1996سے  1975نے  اندادیم  دیکے رکن جاو میہال آف ف یس  یس  یآئ

دوپہر آن   یک  ریرنز بنائے، وہ پ  213ہزار16 ںی م  چوںیم  یاالقوام  نیب 357 ںیم  ریرئ یک

اور    کیکے ا میہال آف ف یس  یس  یدھر آئاُ ۔ گے ںیکے اس سلسلے کا آغاز کر شنزیالئن س 

حاصل  ںی وکٹ  916طور پر   یمجموع  ںیم چوںیم   یاالقوام  نیب  460 ُکل اکرم میرکن وس 

جس کے  ،گے ںیسے خطاب کر شنیوہ منگل کو فاسٹ باؤلرز کے آن الئن س   ں،یکرچکے ہ

اور اسپنرز کے   پرزی وکٹ ک  بیاور مشتاق احمد بدھ اور جمعرات کو بالترت  فیبعد راشد لط

 ۔ گے  ںیشرکت کر ںیم شنزیس 

 

 : میکرکٹ ٹ یکوچ قوم ڈیاور ہ کٹریسل  فی الحق، چ مصباح

 

مصباح الحق کا کہنا ہے کہ وہ ان تمام معتبر   کٹریسل  فیکوچ اور چ ڈیکے ہ   میکرکٹ ٹ یقوم

کو اپنے تجربات سے آگاہ کرنے پر    وںیجنہوں نے نوجوان کھالڑ  ںیکرکٹرز کے مشکور ہ 

موجودہ کرکٹرز کے   اںیکہان یک  وںیکھالڑ میانہوں نے کہا کہ ان عظ ۔ہے  یظاہر ک یآمادگ

تجربہ  ثابت   نیبہتر  ےیکے ل وںیوان کھالڑ جو نوج یگ ئی کا سبب بنیںحوصلہ افزا  ےیل

  ۔ہے  ایگ ایک  میتقس  ںیپر مختلف حصوں م  اد یبن یک اتیکو خصوص  شنزیان س   ۔ہوگا

 

  یکرن یاریت یرکھتے ہوئے اپن میں کو ذہن  زیری س  نڈی انگل یںالحق نے کہا کہ ہم  مصباح

کا   وںیاب یکام یپاکستان ک ںیم  نڈیانگل  تیاکثر یک وںیکھالڑ   میانہوں نے کہا کہ ان عظ ۔ہے

کارگر  ںی م یاریت  یک  زیریس  ےیلٰہذا ان کا تجربہ موجودہ کرکٹرز کے ل   ۔ہے یحصہ رہ

 ۔ ثابت ہوگا

 

بحث  ریز  ںیم شنزینے کہا کہ آن الئن س  میکرکٹ ٹ یکوچ قوم  ڈیاور ہ کٹریسل فیچ

  یدباؤ ک کٹس،یپر  ،ی منصوبہ بند ،یتک رسائ لی کھ تھکس،ی ورک ا ںیموضوعات م

  یک وںیپروفائل کھالڑ یکار اور ہائ  قہیکا مظاہرہ کرنے کا طر یکارکردگ ںیصورتحال م 

 ۔ سے نمٹنا شامل ہے لنجزیسے چ تیثیح

 

  ںیرہ ںیکرکٹرز تک محدود نہ سابق یصرف انہ شنزیآن الئن س  ہیالحق نے کہا کہ   مصباح

ی وسعت کا مزید  نظر رکھ کر اس ک شی کو پ یابیدست یکرکٹرز ک گریگے بلکہ وہ چند د 

 ۔ گے کریں  صلہیف

 

 سابق کرکٹر:  انداد،یم دیجاو

 



کے رکن   میفاتح پاکستان کرکٹ ٹ ںیم  زیریس  سٹیکے خالف ٹ نڈی انگل ںیم  1992اور  1987

 االتیکرکٹ سے متعلق اپنے خ شہیکا کہنا ہے کہ وہ ہم  اندادیم  دیاور سابق کرکٹر جاو

  یصرف کتاب نے   ںیانہوں نے کہا کہ م  ۔ںیکوشش کرتے رہتے ہ  یدوسروں تک پہنچانے ک

بھی   اںیابیکام اس میں ہوئے  تےی کا سہارا ل قیاور تحق  ربےبلکہ تج  یلیکھ   ںینہ  یکرکٹ ہ

 ۔ ںیحاصل ک

 

 یک وںیکھالڑ جہاں وہ   ں،یشرکت کے منتظر ہ  ںیم شنینے کہا کہ وہ س  اندادیم دیجاو

  ۔گے ںیکر  شیاپنا نقطہ نظر پ  ےیالنے کے ل یبہتر  ںیم  یکارکردگ یاور اجتماع  یانفراد

وہ    ےیکے ل یبہتر  یاور ان کہیں   یاور پاکستان کے کھالڑ میٹ  یہمار ہیانہوں نے کہا کہ  

 ۔ گے ںیرہ  ابیدست شہیہم ےیہر ممکن مدد کے ل

 

 سابق کرکٹر:   ف،یلط راشد

 

،  ہوچکا ہےکا کردار اہم   پرزی وکٹ ک  ںیدور م دیکا کہنا ہے کہ جد فیکرکٹر راشد لط  سابق

وہ اور  ، کردار ہیہے اور  یجات یک  دیام یک یبہتر کارکردگ  یبھ ںیم  ٹنگی اب ان سے ب

اس کے   نا  یقیانہوں نے کہا کہ  ۔ں یسے ادا کرتے رہے ہ یابیکام  ںیم یدہائ یک 90خان  نیمع

اور گلووز کے   ٹیاور مہارت کے عالوہ ب کٹسیپر  ادہیسے ز ادہیز ،ی پختگ یذہن ےیل

 ۔ ہے یاور مثبت توازن برقرار رکھنا ضرور نیبہتر انیدرم

 

 شنیکرنا ہے وہ اپنے س  ایبجائے کہ ک یبتانے ک  ہیکو    وںینے کہا کہ کھالڑ  فیلط راشد

انہوں   ۔گے ںی د حیموجود سواالت اور خدشات کو دور کرنے کو ترج ںیان کے ذہنوں م ںیم

 ۔ ںیشرکت کے منتظر ہ  ںیہوگا اور وہ اس م  شنیدلچسپ س  کیا  ہینے کہا کہ  

 

 شاہ، نوجوان فاسٹ باؤلر:  مینس

 

شاہ  میٹرک کرنے والے سب سے کم عمر فاسٹ باؤلر نس  ٹیہ  ںیم  خیتار یکرکٹ ک سٹیٹ

ان  پورا ہفتہ صرف کی انہوں نے کہا کہ وہ ا۔بہت دلچسپ قدم ہے کی ا ہیکا کہنا ہے کہ  

ہم  کرکٹرز   ہ یفاسٹ باؤلر نے کہا کہ   ۔ںیکر گزار سکتے ہی کہانیاں سن ک وںی کھالڑ میعظ

 ۔ ںیکے رول ماڈل ہ  تیاکثر میں سے

 

انہوں نے   دی۔قرار ہ سہاگ پہسونے   یموجودگ یک شعیب اختر اکرم اور  میشاہ نے وس  مینس 

 فیحر  ےیس کرکٹرز نے ک میجاننے کا موقع ملے گا کہ ان عظ  ہی  ںیم  شنزیکہا کہ ان س 

 ۔ ایک  ریز ںیرفتار اور مہارت سے انہ یکو پرکھنے کے بعد اپن موںیٹ

 

وقار  میوس  اور اب ہے  یبہت مدد ک ینے ان ک  ونسیشاہ نے کہا کہ باؤلنک کوچ وقار  مینس 

 ۔ وگاہ  دیبہت مف  ےیسے ان کے تجربات سننا ان کے ل  تیثیح یک یجوڑ
– ENDS – 
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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. 
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