
 

تان میں ایک روزہ میچ کھیلنے پر قومی  کھالڑی پہلی بار پاکس
 پرجوش

 

پاکستان میں اپنا پہال ایک روزہ میچ کھیلنا میرے لیے ڈیبیو کے مترادف  •
 فخر زمان، ہے

، پرجوش ہوںعماد وسیم کے ساتھ باؤلنگ کرنے کے لیے اپنے ملک میں  •
 شاداب خان 

ہوں،پاکستان میں موجود کرکٹ کے دنیا بھر میں لیگ کرکٹ کھیلتا  •
 مداحوں کا نعم البدل کوئی نہیں، محمد نواز

 بیتابی سے انتظار ہے، محمد رضوانمیچ کے آغاز کا  •
 

 ء:2019ستمبر  26 الہور،
 
شامل  رکنی اسکواڈ میں  16سیریز کے لیے اعالن کردہ ایک روزہ الف سری لنکا کے خ 

فخر زمان، شاداب آصف علی،  ۔پاکستان میں اپنا ڈیبیو کریں گےکھالڑی پہلی بار  12
افتخار احمد، محمد رضوان، محمد حسنین، امام الحق، محمد عامر، عماد وسیم،  خان، 

ایک روزہ میچ کھیلیں  اپنے ملک میں پہلی بارنواز اور عابد علی عثمان شنواری، محمد 
ستمبر   27مل ایک روزہ سیریز تپر مش  میچوں  3پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ۔ گے

 گی۔  کھیلی جائےاکتوبر تک کراچی میں  2سے 
 

فخر زمان قومی کرکٹ ٹیم کا  ایک روزہ میچز کھیلنے والے  44پاکستان کی جانب سے 
رنز  1828اپنے ایک روزہ کیریئر میں اب تک بائیں ہاتھ کے بلے باز مستقل رکن ہیں۔ 
کی   45.70۔ بنااکستان کے میدانوں میں نہیں بھی پ رناس میں سے ایک بناچکے ہیں تاہم 

نصف سنچریاں  11سنچریاں اور  4میںکے کیریئر فخر زمان رنز بنانے والے اوسط سے
 شامل ہیں۔ 

 
 بائیں ہاتھ کے اوپنر کا کہنا ہےکہقومی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرنے  والے  سے سال  3

کرکٹ  اپنے کراؤڈ کے سامنے ۔ نے کا دکھ ہوتا ہےکھیل بیرون ملک اپنے ہوم میچز انہیں 
 کسی اعزاز سے کم نہیں۔ کھیلنا 



 
ٹیم میں شامل ہر کھالڑی پرجوش سری لنکا کےخالف ایک روزہ  فخر زمان نے کہا کہ 

نے انفرادی  ایک عرصہ بعد پاکستان میں مکمل سیریز کھیلنے کے لیے ہر کھالڑی ہے۔ 
کے ہم وطنوں  اپنے  اسکواڈ میں شامل ہر کھالڑیاوپنر نے کہا کہ اہداف بنا رکھے ہیں۔ 

     ہترین کارکردگی دکھانے کا عزم رکھتا ہے۔ب سامنے

 
ڈیبیو کے  میںلیے ان کےان میں پہال ایک روزہ میچ پاکست قومی کرکٹر نے کہا کہ 

سیریز  ہوچکا اب تمام تر توجہ اس  حصہورلڈکپ ماضی کاانہوں نے کہا کہ ۔ ہے  مترادف
ہدف  ان کاسری لنکا کے خالف سیریز میں تیز ترین سنچری اسکور کرنا ۔ ہےپر مرکوز  

 ہے۔ 
 

ایک روزہ کیریئر  نمائندگی کرچکے ہیں۔ پاکستان کی  ایک روزہ میچز میں 41شاداب خان
نیشنل   بھی اس سے قبلرنز بناچکے ہیں۔ آلراؤنڈ  337وکٹیں اور  56میں شاداب خان 

 ویسٹ انڈیز کے خالف ٹی ٹونٹی سیریز کھیل چکے ہیں۔  کراچی میں   یماسٹیڈ
 

کیریئر کی   ان کےلنکا کے خالف سیریز پاکستان میں  سریشاداب خان کا کہنا ہےکہ 
اپنے ٹیسٹ میچز بھی پاکستان میں  قومی ٹیم  جلدامید ہے۔  ہوگیپہلی ایک روزہ سیریز

 ۔ کھیلے گی 
 

جب نیشنل   ٹی ٹونٹی سیریز میں میں ویسٹ انڈیز کے خالف 2018آلراؤنڈرنے کہا کہ 
بھرے ہوئے  تماشائیوں سے کھچاکھچ انکلوژرزمیدان میں اترے تو  کےاسٹیڈیم  کراچی 

انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ سری لنکا کے خالف ایک روزہ سیریز کے تمام میچز ۔ تھے
 ۔ اسٹیڈیم کا رخ کرے گیں شائقین کرکٹ کی ایک بڑی تعدا د می
 

شاداب خان نے کہا کہ  سری لنکا کے خالف سیریز میں بہترین  کارکردگی کا عزم لیے 
تمام کھالڑی ہوم کراؤڈ کے سامنے ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کرنا اصل ہدف ہے۔  

 بہترین نتائج دینا چاہتے ہیں۔ 
 

قومی کرکٹ ٹیم کے باؤلر عماد وسیم آئی سی سی ٹی ٹونٹی رینکنگ میں دوسرے جبکہ 
عماد وسیم کے ہمراہ انہیں  نے کہا کہآلراؤنڈر شاداب خان تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔ 

میں  میچ کے دوران وکٹوں کے حصول کے لیے ہم دونوں  نے کا مزہ آتا ہے۔ باؤلنگ کر
 بہترین ربط ہوتا ہے۔ 

 
محمد نواز بھی پہلی بار ایک روزہ میچز کھیلنے والے  14پاکستان کی جانب سے 

آلراؤنڈر نے اب تک اپنے کیریئر میں پاکستان میں ایک روزہ کرکٹ میچ کھیلیں گے۔ 



کی   22.11محمد نواز وکٹیں حاصل کررکھی ہیں۔  16کے اکانومی ریٹ سے   5.18
 رنز بھی بنا چکے ہیں۔ 199اوسط سے 

 
پہلی بار پاکستان میں ایک   وہ صرف ٹیم میں واپسی  ہی  نہیں بلکہ محمد نواز نے کہا کہ 

۔ انہوں نے کہا کہ وہ دنیا بھر میں لیگ ہیںروز ہ سیریز کھیلنے کے  لیے بہت پرجوش 
۔آلراؤنڈر نے نہیں مال کہیں بھی کرکٹ کھیل چکے ہیں مگر پاکستانی کراؤڈ کا نعم البدل

دوباال ہوجاتا کہا کہ پی ایس ایل میں کھچا کھچ بھرے میدانوں میں باؤلنگ کرنے کا مزہ 
نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں سری لنکا کے خالف سیریز کے لیے بھی  امید ہےکہ تھا۔

 شائقین کرکٹ کی ایک بڑی تعداد دونوں ٹیموں کو سپورٹ کرنے میدان میں آئے گی۔ 
 

میں پاکستان کی نمائندگی کرچکے  زایک روزہ میچ 32بیٹسمین محمد رضوان وکٹ کیپر 
 3سنچریاں اور  2رنز بناچکے ہیں۔  705کی اوسط سے  33.57وکٹ کیپر بیٹسمین ہیں۔  

نصف سنچریاں اسکور کرنے والے محمد رضوان کا ایک روزہ کرکٹ میں بہترین  
 رنز ہے۔ 115اسکور 

 
ٹیم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئےمحمد  پاکستان آمد پر سری لنکا کرکٹ 

رضوان نے کہا  سیریز کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ انتظار صرف اس لمحے کا ہے جب 
کےسامنے کھیلنے   کراؤڈ میچ شروع ہوا۔ انہوں نے کہا جوش و لولہ سے بھرپور ہوم  

 ۔  گاسے ٹیم کا مورال بلند ہو 
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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. 
 

mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk
http://www.pcb.com.pk/


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. 

 

 


