
 

کا  کی باؤلنگ الئن اپ کرکٹ ٹیم19آفریدی، پاکستان انڈر  عباس
 مؤثر ہتھیار

 

خوش ہوں، تسلسل  سے ورلڈکپ میں اپنی کارکردگی اب تک •
 برقرار رکھنے  کی کوشش کروں گا، عباس آفریدی

 
 ء: 2020یجنور26،پوچیف اسٹروم 

 
 عباس آفریدی، ،ورلڈکپ کے  گروپ مرحلےکے  اختتام پر  19انڈر آئی سی سی 
کی جانب سے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے باؤلر  19پاکستان انڈر 

میگا میں جاری جنوبی افریقہ ،آلراؤنڈر فاٹا سے تعلق رکھنے والے نوجوان  ہیں۔
 وکٹیں حاصل کرچکے ہیں۔  8ایونٹ میں اب تک 

 
نے اسکواڈ میں دائیں ہاتھ سے باؤلنگ کرنے والے  میڈیم پیسر، عباس آفریدی 

اسکاٹ لینڈ، زمباوے محمد وسیم اور عامر خان کے ہمراہ شامل طاہر حسین، 
 شاندار باؤلنگ کا مظاہرہ کیا۔ اور بنگلہ دیش  کے  خالف  

 
کی جانب سے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل   19انڈر اب تک ایونٹ میں پاکستان
کرنے کی قابلیت بھی انہیں دیگر کھالڑیوں  کی بیٹنگکرنے والے عباس آفریدی 

 75ایونٹ کے پہلے  میچ میں پاکستان نے اسکاٹ  لینڈ کو سے منفرد بناتی ہے۔
 ۔ں تھی وکٹیں حاصل کی2عباس آفریدی نے پر ڈھیر کردیا تھا اس میچ میں رنز 

 
ویں اوور میں یکے بعد 39میچ کے  نوجوان آلراؤنڈر نے زمباوے کے خالف 

اوور کے  ۔میچ کاپانسہ پلٹ دیا تھاکھالڑیوں کو پویلین کی راہ دکھا کر  2دیگر 
رنز درکار تھے۔  88گیندوں پر  72ے آغاز سے قبل حریف ٹیم کو جیت کے لی

یدی نے میچ میں  عباس آفروکٹیں بھی باقی تھیں۔ 7اس موقع پر زمباوے کی 
 وکٹیں حاصل کی تھیں۔  3مجموعی طور پر 

 
عباس آفریدی نے آخری گروپ میچ میں بھی عمدہ باؤلنگ کا مظاہرہ کیا تھا۔  

محض کرتے ہوئے انہوں نے فاسٹ باؤلر عامر خان کے ہمراہ نپی تلی باؤلنگ 



کھالڑیوں کو پویلین واپس  9رنز پر حریف ٹیم کے  106اوورز میں  25
 ذر بارش کی ن بھجوادیا تھا تاہم بارش کے باعث میچ مکمل نہیں ہوسکا تھا۔ 

وکٹیں 3رنز دے کر 20اوورز میں 7ہونے والے میچ میں عباس آفریدی نے
 حاصل کی  تھیں۔ 

 
 عباس آفریدی: 

 
 19آئی سی سی انڈر تاحال وہ نوجوان آلراؤنڈر عباس آفریدی کا کہنا ہے کہ 

انہوں نے  کہاکہ وہ ،خوش ہیںمیں اپنی کارکردگی سے2020ورلڈکپ  کرکٹ
 ۔ سل برقرار رکھنے  کی کوشش کریں گے تسلایونٹ میں عمدہ کارکردگی کا 

 
کرکٹ ٹیم کی  19پاکستان انڈر ایونٹ میں عباس آفریدی نےکہا کہ وہ اب تک 

یں تاہم ان کا ہدف جانب سے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے باؤلر ہ
باؤلنگ اوربیٹنگ دونوں سے   اپنی ایونٹ کا بہترین آلراونڈر بننا ہے تاکہ وہ

 ٹیم کو فتح دالسکیں۔  19انڈرپاکستان 
 

باؤلنگ کرنا پسند کرتے آلراؤنڈر نے  کہا کہ وہ سیمی نیو بال سے  نوجوان
عباس کی کوشش کرتے ہیں۔  وہ باؤلنگ میں ورائیٹی النےانہوں نے  کہا کہ ں۔ ہی

کرنے کی صالحیت رکھتے دگین سیم کے ساتھ ساتھ سلوآفریدی نے کہا کہ وہ 
 گذشتہ تینوں میچوں میں دیکھے جاسکتے  ہیں۔  جس کے نتائج ہیں
 

بینونی میں جنوری کو  31ایونٹ کے سپر لیگ کوارٹر فائنل مرحلے میں 
وئے نوجوان آلراؤنڈر نےکہا کہ افغانستان سے شیڈول میچ پر تبصرہ کرتے ہ

رنز پر ڈھیر  160ٹیم اس سے قبل ایشیا کپ میں حریف ٹیم کو  19پاکستان انڈر 
ٹیم کو   19کرچکی ہے، انہیں امیدہےکہ میگا ایونٹ میں بھی وہ افغانستان انڈر 

 ۔ رکھیں گےکم اسکور تک محدود 
 

۔ پاکستان سینئر کرکٹ  ٹیم کی نمائندگی کرنےکے خواہشمند ہیں ،عباس آفریدی 
احمد اور باؤلنگ کوچ راؤ  ٹیم کےہیڈ کوچ اعجاز  19انہوں نےکہاکہ قومی انڈر 

کی گئی محنت کے نتائج سب کے  کے ساتھ کھالڑیوں جانب سے کیافتخار
پاکستان آئندہ میچ میں   آلراؤنڈر نے امید ظاہر کی ہےکہ نوجوانسامنےہیں۔ 

 افغانستان کو شکست دے کر سیمی فائنل میں رسائی حاصل کرلے گا۔ 
 

۔ ہوئیٹیم اتوار کےروز پوچیف اسٹروم سے جوہانسبرگ روانہ  19قومی انڈر 
اسکواڈ پیر سے  جوہانسبرگ میں ٹریننگ کا باقاعدہ آغاز کرے  19قومی انڈر 



 گا۔ 
 
میچ  ٹیم کےخالف  19ٹیم، افغانستان انڈر 19مرتبہ کی چیمپئن پاکستان انڈر  2

 جنوری بروز جمعہ کو بینونی میں کھیلے گی۔  31
 

کا انتخاب  وںیہونے والے کھالڑ دایاس کے بعد پ ای 2000ستمبر  کمی)اسکواڈ
 جاسکتا  تھا(:  ایک
 

( اور محمد شہزاد  ی )راولپنڈ یعل دری )کوئٹہ(، ح ی:  عبدالواحد بنگلزئاوپنرز
 )ملتان(۔ 

 
( اور محمد عرفان خان الکوٹی)س  رہیآرڈرز: محمد حارث )پشاور(،محمد حر مڈل

 )الہور(۔ 
 

 )کپتان(۔ رینذ  لی: روحپریک  وکٹ
 

 )الہور(، قاسم اکرم )الہور(۔  ری) پشاور(، فہد منیدی: عباس آفرآلراؤنڈرز
 

 (۔ یخان )کراچ ی)الڑکانہ( اور آرش عل ی: عامر علاسپنرز
 

( اور رستانیوز ی)شمال ئریجون میباؤلرز: عامر خان )پشاور(، محمد وس  فاسٹ
 )ملتان(۔  نیطاہر حس 

 
 : جمنٹیمن میٹ
 

(، راؤ افتخار انجم )باؤلنگ کوچ(،  جریکوچ کم من  ڈیاحمد ) ہ اعجاز
تھراپسٹ(، صبور احمد   ویالرسول )فز  می)اسسٹنٹ کوچ(، حافظ نعدیعبدالمج

( اورکرنل )ر(عثمان جریمن  ایڈ ی)م دی(  ،عماد حمنالسٹی ) ای( ، عثمان ہاشمنری )ٹر
 ( ۔ جریمن  یکورٹیس )یرفعت انور
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