
 

عمران خان کے ساتھ  یسابق آلراؤنڈرز اظہر محمود اور عبدالرزاق ک

 خواہش یبنانےک ئریپ میڈر
 

بناتا، موجودہ  ئریپ میعمران خان کے ساتھ ڈر ںیکے کرکٹرز م  یماض •

کےساتھ باؤلنگ اور بابراعظم کے ساتھ   یدیآفر نیشاہ ںیم  وںیکھالڑ

 کرنا چاہوں گا، اظہر محمود  ٹنگیب

  ئریپ میکو اپنا ڈر اندادیم  دیجاو ںیم  ٹنگ یعمران خان اور ب ںیباؤلنگ م  •

 چن رہا ہوں، عبدالرزاق 

  یرائ یزبردست پذ یمہم ک  ئریپ میڈر یک  ی ب یس  یپ یپر جار ا یڈیسوشل م  •

 یجار
 

 ء: 2020یمئ 7الہور،  

 

مہم کو مداحوں، سابقہ اور موجودہ  ئری پ میڈر یک یب یس  یپ یپر جار  ایڈیم سوشل

ہے۔   یمل رہ یرائیجانب سے خوب پذ یاور کرکٹ پنڈتوں ک وںیصحاف تیسم وںی کھالڑ

بجے شروع ہورہا ہے    2دوپہر  یبروز جمعرات ک  یمئ  7مہم کا پانچواں مرحلہ   جٹلیڈ

جارہا  ایآلراؤنڈر کو چننے کا موقع فراہم ک  دہیداپنے پسن  ںیکرکٹ م سٹیجہاں مداحوں کو ٹ

 ۔ ہے

 

کی دہائی کے دومعروف آلراؤنڈرز اظہرمحمود  اور    2000اور  1990اس حوالے سے

 عبدالرزاق بھی پی سی  بی کی اس ڈیجٹل مہم کاحصہ بن گئے ہیں۔ 

 

 

حاصل کرنے والے   ںیوکٹ  39رنز اور  900 ںیم چوںیم سٹیٹ 21جانب سے  یک پاکستان

سے عمران خان کے ہمراہ   ںیم  وںیکھالڑ   میکے عظ  یسابق آلراؤنڈر اظہر محمود نے ماض

  یپہل یک  وی بی ڈ سٹیاپنے ٹ  ںیم  1997ہے۔  یخواہش ظاہر ک یبنانے ک یجوڑ میڈر  یاپن

ناقابل   ںیاننگز م  یاور دوسر یسنچر ناقابل شکست کے  خالف  قہیافر یجنوب ںیاننگز م

حاصل کرنے والے اظہر   وارڈیکا ا چیم  یآف د ئریاسکور کرکے پل  یشکست نصف سنچر

شاہ  نیاور شاہ ٹنگی سے بابراعظم کےساتھ ب ںیمحمود نے عصر حاضر کے  کرکٹرز م

 ہے۔  ایخواہش کا اظہار ک  یبنانے ک  یکے ہمراہ باؤلنگ جوڑ یدیآفر

 



 محمود: اظہر

 

بنانا   ئریپ  میکرکٹر اظہر محمود کا کہنا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ڈر سٹیٹ سابق

  لنےی تو انہوں نے کرکٹ کھ یکر ہ کھیآلراؤنڈر کو د   میکے عظ  یماض ونکہیک  ںیچاہتے ہ

تھے   رویکرکٹر اور ہ   دہیتھا۔سابق کرکٹر نے کہا کہ عمران خان ان کے پسند  ایکا آغاز ک

 یبنانے ک  ئریپ  میموقع کا فائدہ اٹھا کر ان کے  ہمراہ ڈر  نیکے اس بہتر  یب یس  یاور وہ پ

 ۔ ںیخواہش کا اظہار کرتے ہ

 

کا چناؤ کرتے ہوئے اظہر محمود کا کہنا تھا کہ وہ   ئری پ  میسے ڈر ںیکرکٹرز م  موجودہ

۔  ں یکے ساتھ باؤلنگ کرنا چاہتے ہ یدیشاہ آفر نی ہاتھ کے نوجوان فاسٹ باؤلر شاہ ںیبائ

جانتے  یبخوب  ںیاور وہ انہ  ںیکرکٹر ہ  تیبہت باصالح  یدیشاہ آفر نیاہانہوں نے کہا کہ ش 

 ۔ ںیہ

 

سرفہرست بلے باز   ںیم  نکنگیکرکٹ ر یٹونٹ یٹ یس  یس  یمحمد نے کہا کہ وہ آئ  اظہر

  یٹ یگے۔ سابق کرکٹر نے کہا کہ قوم ںیبنانا چاہ  ئری پ ٹنگی ب  میبابراعظم کے ساتھ اپنا ڈر

کے دوران ٹائمنگ الجواب ہے اور وہ سابق باؤلنگ   ٹنگی ب  یکے کپتان ک  میکرکٹ ٹ یٹونٹ

 ۔ ںیچکے ہ کھیکر د  ٹھیب  ںیروم م سنگیاننگز ڈر شتریب  یسے ان ک تیثی ح یکوچ ک

 

پر کھڑے رہ کر پاکستان کو   زیمنٹ کر  346بھارت کے خالف  ںیم  2005 سٹیٹ  یموہال

  یشکست سے بچانے والے آلراؤنڈر عبدالرزاق نے عمران خان کے ہمراہ باؤلنگ ک ینیقی

حاصل کرنے   ںیوکٹ  100رنز اور  1946 ںیم چوںیم سٹیٹ  46ہے۔  ایخواہش کا اظہار ک

کو اپنے   اندادیم  دیسابق کپتان جاو ےیکے ل   ٹنگیب ں یم  دانیوالے آلراؤنڈر عبدالرزاق نے م 

 ہے۔  یواہش ظاہر کخ یشامل کرنے ک ںیم  ئری پ میڈر

 

 :عبدالرزاق

 

  یادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پ ہیکرکٹر عبدالرزاق نے پاکستان کرکٹ بورڈ کا شکر سابق

کرنے کا  شی پ نیکو خراج تحس   وںیاپنے سابقہ کھالڑ عےی مہم کے ذر جٹلیکا اس ڈ یب یس 

 یکے دوران  بڑے نام  ریرئیانداز قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے کرکٹ ک ہی

تاہم ان کا خواب تھا   ںیپر فخر محسوس کرتے ہ  لنےیکے ساتھ کرکٹ کھ  وںی کھالڑ  یگرام

 ۔ ںیکہ وہ عمران خان کے ہمراہ باؤلنگ کرسک

 

سے   نڈیسے وہ اور دوسرے ا نڈیا  کینے کہا وہ چاہتے تھے کہ گراؤنڈ کے ا  عبدالرزاق

کے ساتھ   اندادیم  دیجاو ںیم  ٹنگی عمران خان باؤلنگ کررہے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ب

کرکٹرز   میدو عظ ہیکے  یکرنے کا خواب سجاتے تھے۔ عبدالرزاق نے کہا کہ ماض  ٹنگیب

 ۔ ی بات ہوگ  یاعزاز ک  ےیبنانا ان کے ل یجوڑساتھ    کےتھے جن  جنڈزیپاکستان کے ل 

 



 یپاکستان ک ںیمداحوں کو مختلف ادوار م  عےیکے ذر  ینے اس سرگرم یب یس  یپ

کا   نےیشکل د یک وںی بلے بازوں اور باؤلرز کو جوڑ دہیکرنے والے اپنے پسند  ینمائندگ

آلراؤنڈر کے چناؤ سے قبل اسپنرز، فاسٹ باؤلرز، اوپنرز اور مڈل   ہاںیہے۔   ایموقع فراہم ک 

 ہے۔ یچک یمل  یرائیمشتمل مہم کو زبردست پذ  رپ وںی جوڑ یآرڈر بلے بازوں ک

 

انور اور عامر   دیکرکٹرز سع میکے عظ  یدہائ یک   1990 ںیمہم م یدوران اوپنرز ک اس

  یانور اور ماجد خان کو دوسر  دیسع ںی۔ اس مہم م یرہ   نیمقبول تر یپر مشتمل جوڑ لیسہ

 کا درجہ مال۔  یجوڑ نیمقبول تر 

 

سب سے مقبول   وسفیخان اور محمد   ونسی ںی م  ئرزی پ  میآرڈر بلے بازوں کے ڈر مڈل

 ںیاس فہرست م  یجوڑ یک وسفیجبکہ سابق کپتان  انضمام الحق اور محمد   یرہ یجوڑ

 ۔ یدوسرے نمبر پر رہ

 

کے  تمام گذشتہ   تینے مقبول یجوڑ یک وزی ٹوڈبل   ںیم ئرزی پ میباؤلرز کے ڈر فاسٹ

  ںیاس فہرست م یجوڑ یتصورات  یاکرم اور محمد  آصف ک  می۔ وس ے یتوڑدئ کارڈزیر

 ۔ یدسرے نمبر پر رہ

 

  نیماسٹر مرحوم عبدالقادر اور دوسرا کے موجد ثقل یجادوگر اسپنر اور گگل ںیم  اسپنرز

مشتاق   نی ہے جبکہ مشتاق احمد اور ثقل یسب سے مقبول رہ یجوڑ یتصورات یمشتاق ک

 دوسرا نمبر ہے۔  ںیکا فہرست م یمشہور جوڑ یک

 

  پریاس مہم  کے بعد وکٹ ک   یآلراؤنڈر کے چناؤ ک  دہیپسند  یرہنے  وال یروز تک جار دو

 جائے  گا۔ ایمہم کا آغاز ک  یکپتان ک سٹیٹ  نیاور مقبول تر
– 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 
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provision for officials and coaches. 
 

 

 

 


