
 

 ےیل ئرزچنیپ میاحمد اور مشتاق احمدنے اپنے ڈر فیاسپنرزتوص
 

سابقہ پارٹنر    ا،ید قرار   ئریپ میاحمد نے مشتاق احمد کو اپنا ڈر فیتوص •

 یظاہر کرد یخواہش بھ  یبار پھر باؤلنگ ک  کیاقبال قاسم کے ہمراہ ا

ں ی مشتاق اور دورحاضر م  نیثقل ںیاسپنرز م   ماضی کےمشتاق احمد نے  •

 ا یچن ل ںیم  ئر یپ میکو اپنے ڈر اسرشاہی

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

 یجار
 

 ء: 2020یمئ 6الہور، 

 

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

مہم کا   جٹلی ہے۔ ڈ   یمل رہ یرائیخوب پذ ںیاور کرکٹ پنڈتوں م وںیصحاف تیسم وںی کھالڑ

ی  اپن  پر مشتملاسپنرز  سٹیبروزمنگل کو شروع ہوا جہاں مداحوں کوٹ یمئ5چوتھا مرحلہ 

 ہے۔  ای گ  ایچننے کا موقع د یاںجوڑدو  دہیپسند

 

فاتح  یک سٹیبنگلور ٹ1987مد نے اپنے سابقہ پارٹنر اوراح  فیآف اسپنر توص سٹیٹ سابق

ہے۔ اس   یخواہش ظاہر ک  یبار پھر باؤلنگ ک کی کے اہم رکن اقبال قاسم کے ساتھ ا  میٹ

 ہے۔ ایقرار د ئری پ  میماسٹر مشتاق احمد کو اپنا ڈر  یاحمد نے گگل فیموقع پر توص 

 

 : توصیف احمد

 

اپنے کیرئیر   خوش قسمت تھے کہ انہیں نے کہاوہتوصیف احمد سابق آف سپنرپاکستان کے 

کھالڑیوں کے ساتھ باؤلنگ کرنے کا  جیسےعبدالقادر اور اقبال قاسم  کے  دوران مرحوم

اقبال قاسم کا نام لیں گے جن کے  تاہم انہیں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو وہ  موقع مال

بنگلور ٹیسٹ کی فتح میں اہم کردار ادا کیا   1987بھارت کے خالف انہوں نے  ساتھ 

توصیف احمد نے کہا کہ اس ٹیسٹ میچ میں ہم دونوں نے یادگار کارکردگی کا مظاہرہ  تھا۔

 شپ پر اقبال قاسم کے مشکور ہیں۔ مینٹورکیرئیر کےدوران انہوں نے کہا کہ وہ کیا تھا۔

 

مشتاق احمد کے ساتھ زیادہ دیر باؤلنگ کرنے  کا موقع    توصیف احمد نے کہا گوکہ انہیں

مشتاق   انہوں نے کہا کہ ۔گے اپنا ڈریم پیئر چننا چاہیں    نہیں مال مگر وہ گگلی ماسٹر کو



توصیف احمد  باؤلرتھے جو کسی خوف کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ احمد ایک جارحانہ مزاج

وہ ان کے   حریف کھالڑیوں کے  خالف دلیری  کی وجہ سے مشتاق احمد کی  نے  کہا کہ  

 معترف رہیں گے۔ 

 

توصیف احمد کا شکریہ ادا کیا سابق آف اسپنر اپنا ڈریم پیئر چننے پر اُدھر مشتاق احمد نے 

ہے۔سابق لیگ اسپنر نے اپنے  سابقہ پارٹنر ثقلین مشتاق اور موجودہ کرکٹر یاسر شاہ 

 کےساتھ باؤلنگ کی خواہش ظاہر کی ہے۔

 

 :مشتاق احمد

 

وہ سابق آف  سابق کرکٹر مشتاق احمد نے توصیف احمد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ 

ور اپنے  کیرئیر کے   ایل کے لیے اکٹھے کرکٹ کھیل چکے ہیں ااسپنر کے ساتھ یو بی 

 بہت مدد کی۔ کی  آغاز میں توصیف احمد نے ان 

 

وہ لیجنڈری کرکٹر مرحوم عبدالقادر کے  ہمراہ بھی کرکٹ کھیل  سابق کرکٹر نےکہا گو کہ 

اگر وہ ماضی کے کسی اسپنر   ہم دونوں کی ورائٹیز ایک جیسی تھی لٰہذاچکے ہیں مگر 

 گے۔ ہوں  کے  ساتھ جوڑی بنانے کی خواہش کرتے ہیں تو وہ ثقلین مشتاق 

 

شتاق ایک ساتھ باؤلنگ کرچکے ہیں، جس کی وجہ  کہا کہ وہ اور ثقلین ممشتاق احمد نے 

سے وہ ایک دوسرے کی باؤلنگ کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ 

نے پاکستان کو ملک اور بیرون ملک کئی میچز جتوانے میں اہم  دونوں کی شراکت داری  

 ادا کیا ۔ بھی کردار 

 

سے  بہت متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں   دہ اسپنرز میں یاسر شاہمشتاق احمد نے کہا کہ وہ موجو

ٹیسٹ وکٹیں حاصل کرنے  والے  یاسر شاہ کئی ریکارڈز اپنے    200نے  کہا کہ تیز ترین 

کو اعزاز سمجھیں جوڑی بنانے   ڈریم لیگ اسپنر کے  ساتھ اپنینام  کرچکے ہیں اور وہ  

 گے۔ 

 

ٹیسٹ وکٹیں رکھا گیا   75کے انتخاب کا معیار  اسپنرزکے لیے   چننےسٹ جوڑی ڈریم ٹی

 ہے۔ 

 

اس سرگرمی کے ذریعےمداحوں کو مختلف ادوار میں پاکستان کی نمائندگی   نے پی سی بی

کا موقع فراہم   کرنے والے اپنے پسندیدہ بلے بازوں اور باؤلرز کو جوڑیوں کی شکل دینے

کی جوڑیوں  فاسٹ باؤلرز، اوپنرز اور مڈل آرڈر بلے بازوں   کیا ہے۔ یہاں اسپنرز سے قبل

 ملی ہے۔ کو زبردست پذیرائی پر مشتمل مہم 

 

کے عظیم کرکٹرز سعید انور اور عامر کی دہائی   1990 کی مہم میںاوپنرز اس دوران 



دوسری  اس مہم میں سعید انور اور ماجد خان کو سہیل پر مشتمل جوڑی مقبول ترین  رہی۔ 

 کا درجہ مال۔ مقبول ترین جوڑی 

 

سب سے مقبول  یونس خان اور محمد یوسف  مڈل آرڈر بلے بازوں کے ڈریم پیئرز میں

فہرست میں اس جبکہ سابق کپتان  انضمام الحق اور محمد یوسف کی جوڑی   جوڑی رہی

 دوسرے نمبر پر رہی۔ 

 

نے مقبولیت کے  تمام گذشتہ فاسٹ باؤلرز کے ڈریم پیئرز میں ٹوڈبلیوز کی جوڑی 

تصوراتی جوڑی اس فہرست میں  ور محمد  آصف کی  وسیم اکرم ا توڑدئیے۔ ریکارڈز 

 دسرے نمبر پر رہی۔ 

 

آلراؤنڈرز،  یم پیئرز پر مشتمل مہم کے بعد  کے ڈر اسپنرزدو روز تک جاری رہنے  والی 

 کی مہم کا آغاز کیا جائے  گا۔ ر مقبول ترین ٹیسٹ کپتان  وکٹ کیپر او
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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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