
 

 میں میدان سجنے کے منتظرکھالڑیوں کےاہلخانہ ملتان اور راولپنڈی 
 

 ، بھائی محمد عرفانؤں گاجاکرنے اسٹیڈیم کو اسپورٹ ملتان سلطانز  •

 ، والد ذیشان اشرف  ہیںبرائن الرا کہتے  ذیشان کوسب  گھر میں •

سماں ہوتا ہے، والد  کاگھر میں عید  دناسالم آباد یونائیٹڈ کے میچ والے •

 شاداب خان

 موسٰی خان والد ، جائیں گےپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم اہلخانہ کے  ہمراہ  •

 

 : ء2020 فروری،24، ملتان

 

فروری بروز   26ور و شور سے جاری ہے۔میلہ ز   کا 2020ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ 

ایسا پہلی مرتبہ ہوگا میں منتقل ہوجائیں گے۔  اور راولپنڈی  بدھ سے ایونٹ کے میچز ملتان 

ایچ بی ایل پی ایس ایل کے  میچوں کی میزبانی کریں  زپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم  اورملتان کہ 

 گے۔ 

 

 کا  ولیاءامقامی کھالڑیوں کے  اہلخانہ کرکٹ کے مداح اور  شہروں میں بسنے والے  دونوں 

راولپنڈی میں میدان  جڑواں شہر کہالنے والے   لحکومت کااوفاقی دارشہر، ملتان اور 

مقامی  ملتان سلطانز کےفرنچائز ں شامل لیگ می سجنے کا شدت سے انتظار کررہے ہیں۔

شامل ذیشان اشرف نوجوان بلے باز دراز قد فاسٹ باؤلر محمد عرفان اور   میں  کھالڑیوں

  سے راولپنڈی کے میدانوں میںبچپن بھی نے اسی طرح شاداب خان اور موسٰی خان   ہیں۔

 کرکٹ کھیلی ہے۔  ہی

 

فروری کو ملتان کرکٹ  29اور 28، 26کے تین میچز 2020ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ

کو پنڈی کرکٹ  مارچ   8اور   7، 5، 2فروری ، یکم،  29اور   28، 27میچز   8اسٹیڈیم جبکہ 

   اسٹیڈیم راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔ 

 

ملتان کرکٹ اسٹیڈیم،میں شیڈول تینوں میچوں میں میزبان ٹیم ملتان سلطانزایکشن میں  

دیکھائی دے گی۔ مقامی کھالڑیوں کی ٹیم میں شمولیت پر کرکٹ کے مداحوں کے ساتھ 

 نوں کھالڑیوں کے اہلخانہ بھی بہت پرجوش ہیں۔  ساتھ دو



 

ئیں ہاتھ کے  باملتان سلطانز کے اسکواڈ میں شامل دراز قد فاسٹ باؤلر محمد عرفان اور 

پر کھیلتا دیکھنے کے لیے  کھالڑی کو ہوم گراؤنڈ  لے باز ذیشان اشرف کے اہلخانہ اپنے  ب

 بہت پرجوش ہیں۔ 

 

 محمد عاصم، بھائی محمد عرفان:

 

  ایچ بی ایل  سالرواں بھائی محمد عاصم کا کہنا  ہے خوشی ہے کہ محمد عرفان کے 

محمد  ایونٹ کے دوران تاہم گے   ںیجائ لےی کھ ںیپاکستان م چزیکے تمام م  گیپاکستان سپر ل

 کھیلتا دیکھنے پر یہ خوشی دوگنی ہوجائے گی۔  ںیملتان م   یعنی عرفان کو اپنے ہوم گرأونڈ 

 

اسپورٹ کرنے کا  ملتان سلطانز کو   جا کرکرکٹ اسٹیڈیم ملتان  وہ محمد عاصم نے کہاکہ 

  نیعرفان کو والدمحمد پر اکثر  لنےیکرکٹ کھ ںیم بچپنانہوں نے کہا کہ  ۔رکھتے ہیں ارادہ 

 ہم سبکردیا اور آج  بے بسکو  سب  نےعرفان کے جنون  مگر پھر  یتھ  یسے ڈانٹ پڑت

 ۔ کرتے ہیںمحمد عرفان پر فخر 

 

 والد ذیشان اشرف: محمد اشرف، 

 

ایچ بی ایل پی ایس ایل میں ملتان سلطانز کے اسکواڈ میں شامل مقامی کرکٹر ذیشان اشرف 

  ان کا کہ  ںی بہت خوش ہ  یوالدہ اور بھائ یک  کرکٹر، وہ کے والد محمد اشرف کا کہنا ہےکہ  

ا محنتی ہے اور آج  ٹیب  محمد اشرف نے  کہاکہ ان کے ہے۔ملتان سلطانز کا حصہ بنا ٹا یب

ان  تعالٰی،  رب  کہ گوہیں  دعا  انہوں نے کہا کہ وہ ہے۔  مل رہا ہکا صلاسے اس کی محنت 

پاکستان جلد وہ بطور کرکٹر دے اور  یابیکام  یبھ ںی م  لیا  سیا  یپ  ایچ بی ایل کو ٹےی ب کے

 ۔ یں کی نمائندگی کر

 

  دیکھیں گے چزیکے م  شانیذ ں بیٹھ کریگھر م   ایک تمام اہلخانہمحمد اشرف کا کہنا ہے کہ  

لگا کر  نیاسکر  یبڑ ںیم  دانیم ایک سب وہ ہے کہ ررکھا کے دوستوں نے پالن ک اس جبکہ

 ۔ اٹھائیں گے کا لطف  چزیان م

 

کہ   کہنا تھانوجوان کرکٹر سے متعلق پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے محمد اشرف کا 

فرمائش   اہلخانہ کیبڑے کرکٹرز کے اسٹائل نقل کرنے کا شوق تھا اور   ںیکو بچپن م  شانیذ

کرکے   ٹنگیب  ںیکے انداز م   لیعامر سہ  یبرائن الرا تو کبھ  یانور، کبھ دیسع یکبھ  وہپر

 ۔ ہ کر پکارتے ہیںالرا کہپیار سے کو  شانیذ گھر میں سبانہوں نے  کہا کہ  ،دکھاتے تھے 

 

میں   کی فہرستکی پہچان سمجھے جانے والے چند نمایاں کرکٹرزایچ بی ایل پی ایس ایل 

راولپنڈی سے ہے۔ اسالم آبایونائیٹڈ کی نمائندگی کرنے  شاداب خان کا تعلق شامل لیگ اسپنر 

چ  ایمیں کرکٹ کھیل کر ہی گزرا ہے۔ جڑواں شہر کے میدانوں والے شاداب خان کا بچپن 



بلے بازوں کو تگنی کا ناچ کے نامور لی سے دنیا بھر بی ایل پی ایس ایل میں اپنی گگ 

گھومتی  گیندوں  نوجوان اسپنر کی کے اہلخانہ رواں ایڈیشن میں   شاداب خاننچانے والے 

 کو دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم کا رخ کریں گے۔  

 

 عزیزہللا خان، والد شاداب خان: 

 

یٹا آج پاکستان انہیں فخر ہے کہ ان کا ب  شاداب خان کے  والد عزیزہللا خان کاکہنا ہےکہ 

ہی تھی جہاں شاداب انہوں نے  کہا کہ یہ ایچ بی ایل پی ایس ایل  کرکٹ ٹیم کا اہم رکن ہے۔ 

اپنی طرف مبذول  سلیکٹرز اور کرکٹ پنڈتوں کی توجہ کی محنت اور عمدہ باؤلنگ  نے 

 ۔ کروائی

 

ایچ بی ایل پی  وہ مداح ہیں اور   بہت بڑے  کےعزیزہللا خان نے  کہاکہ وہ اسالم آباد یونائیٹڈ 

انہوں نے کہاکہ اسالم آباد  ۔ کا ہر میچ دیکھتے ہیںاپنی پسندیدہ ٹیم  دوران ایس ایل کے 

اور شاداب کے گھر میں عید کا سماں ہوتا ہے، جہاں اہل محلہ والے دن ان  میچیونائیٹڈ کے 

 ٹی وی  اسکرین کے سامنے بیٹھ  کر میچ کا لطف اٹھاتے  ہیں۔ کے اہل خانہ مل کر 

 

  8ایچ بی ایل پی ایس ایل کے میں  کہ رواں ایڈیشن  عزیزہللا خان نے کہا انہیں خوشی ہے

اہل محلہ  انہوں نے کہاکہ وہ میچز پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں کھیلے جارہے ہیں۔ 

 چند میچز دیکھنے اسٹیڈیم جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کے ہمراہ 

 

 سعید خان ، و الد موسٰی خان:

 

بیٹے کوپنڈی کرکٹ  لد سعید خان کاکہنا ہےکہ وہ اپنے اس حوالے سےموسٰی خان کے وا 

افراد  خاندان کے  دیگر انہوں نے کہا کہ وہ ے بیتاب ہیں۔  اسٹیڈیم میں کھیلتا دیکھنے کے لی

 کا رخ کریں گے۔ اسالم آباد یونائیٹڈ کی ٹیم کو اسپورٹ کرنے کے لیے  میدان ہمراہ  کے 

 

ڈرتے کی گیند سے بچپن میں کرکٹ موسٰی خان کے والد نے بتایاکہ نوجوان فاسٹ باؤلر 

گراؤنڈ بھیجا تو وہ    ٹنگ کے لیےبیموسٰی خان کو بال تھما کر ایک روز انہوں نے     ،تھے

 تھے۔   کترا رہےفاسٹ باؤلر کو کھیلنے  سے 

 

موسٰی خان ایچ سعید خان نے کہاکہ آج انہیں اپنے بیٹے پر فخر ہے، ان کی خواہش ہے کہ  

ََ پنڈی کرک ََ َ یں شاندار ٹ اسٹیڈیم م بی ایل پی ایس ایل کے  تمام وینیوز خصوصا

 ۔ کارکردگی کا مظاہرہ کریں 

 
– 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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