
 

جتوانے کپ  اءیشیاکرکٹ ٹیم کو  91انڈر نوجوان فاسٹ بولر نسیم شاہ کاقومی 

 کا عزم

  پبکظتبى کے لیے تیٌوں فبرهیٹ کھیلٌب ہذف ہے، طزفزاس احوذ ًے هشکل وقت هیں

 رہٌوبئی کی

 تیش ثبوًظز کزًے کب هشٍ آتب ہے، شیي ثبًڈ آئیڈیل ثولز ہیں 

 

ء :  9391جوالئی  03الہور،   

 

پبکظتبى ًے دًیبئے کزکٹ هیں ًبهور کھالڑی پیذا کیے۔ خبص طور پز قوهی کزکٹ هیں فبطٹ ثولٌگ کب 

شعجہ ہویشہ طے هضجوط رہب ہے۔ پبکظتبى کزکٹ ثورڈ ثھی ًئے فبطٹ ثولزس کی تزثیت اور تکٌیکی 

 91قوهی اًڈر ًبم ہوا  صالحیتوں هیں ًکھبر الًے پز خبص اہویت دیتب ہے۔ اًہی طتبروں هیں ایک اثھزتب 

کزکٹ هیں الہور ریجي کی ًوبئٌذگی  91کزکٹ ٹین کے فبطٹ ثولز ًظین شبٍ کب ثھی ہے ۔جض ًے اًڈر 

کزکٹ ٹین  91طے اپٌے پزوفیشٌل کیزئیز کب آغبس کیب اور ٹورًبهٌٹ کے ثہتزیي ثولز ثي کز قوهی اًڈر 

 3ٌذگی کب هوقع هال تو کل کی ًوبئ 91هیں هٌتخت ہوگئے۔ دثئی هیں آطٹزیلیب کے خالف قوهی اًڈر 

 91کے ٹورًبهٌٹ طیشى  91۔ًظین شبٍ ًے قوهی اًڈر کھالڑیوں کو آؤٹ کیب 1هیچوں هیں ًظین شبٍ ًے 

کزکٹ ٹین هیں جگہ ثٌب لی۔  91آؤٹ کزکے قوهی اًڈر  72هیچوں هیں ایک روسٍ   

  

ی ک نیکزکٹ ٹ 91اًڈر  یقوه ایشیبء کپ کے دوراى ثٌگلہ دیش هیں یوتھ  فبطٹ ثولز کب کہٌب ہے کہ

 یپز سرع یطے واپظ شی۔ ثٌگلہ دوکٹیں حبصل کیں 1هیچوں هیں  3ًوبئٌذگی کزتے ہوئے ًظین شبٍ ًے 

پبکظتبى کے کب هبًٌب ہے کہ شبٍ  نیًظ کب آغبس کیب ۔فزطٹ کالص کزکٹ  کی جبًت طےثٌک  یبتیتزق

 یپ ںیه چیهدوطزے هگز ے دثبؤ کب شکبر تھ وٍ طے قجل لٌےیکھ ںیه یٹورًبهٌٹ ، قبئذاعظن ٹزاف وئزیپز

 یثہتز کبرکزدگ ذیهش ںیه چوںیآئٌذٍ هاًہوں ًے لوحہ تھب۔  بدگبریحبصل کزًب  ںیوکٹ 2کے خالف  یو یٹ

 پزوگزام کب حصہ ثٌٌب پڑا۔ تیہ یر ںیه یڈهیکزکٹ اک شٌلیکے ثبعث ً یکب عشم کز رکھب تھب هگز اًجز

 یس ک ئٹزیکوئٹہ گالڈ هگز کزطکب ںیًہ ویجیڈ ںیه گیکے ثبعث پبکظتبى طپز ل یاًجزًظین شبٍ ًے کہبکہ 

کے طبتھ  وںیکے ثبوجود ثڑے  کھالڑ یادا کزتب ہوں جٌہوں ًے هجھے اًجز ہیکب شکز ہیاًتظبه

اص هوقع پز کوئٹہ گالڈئٹزس ۔ تھبکب ٹزًٌگ پوائٌٹ  یسًذگ یزیه ہی۔ بیکب هوقع د ٹھٌےیث ںیروم ه ظٌگیڈر

 کظی ثھی کھالڑی شیکہ اًجزطوجھبیب  ثھزپور رہٌوبئی کی۔ اًہوں ًے یزیطزفزاس احوذ ًے هکے کپتبى 

 ںیفور ه لیا ضیا یپاًجزی کے ثبعث  طزفزا احوذ ًے  هجھے کہبکہ ۔ ںیہ یکب حصہ ہوت زیزئیکے ک

طبهٌے آؤ گے۔دًیب کے ثي کز  کھالڑی هضجوط  ذیتن هش ںیه شىیآئٌذٍ طهگز و گےطک لیکھ ںیًہ چیه  

  



ًظین شبٍ کب کہٌب ہے کہ اًجزی کے ثبعث پی ایض ایل، ایوزجٌگ ایشیبء کپ اور پبکظتبى کپ هیں عذم 

شزکت کب دکھ هجھے طبری عوز رہے گب۔ تبہن اص دوراى طٌیئز  کزکٹزس ًےهیزی  ثہت ہوت 

کزکٹز عثوبى شٌواری طویت  کوئٹہ گالڈیئٹزس  ثٌذھبئی۔جي هیں ڈائزیکٹز اکیڈهیش  هذثز ًذر اور  قوهی

کے هیٌٹور ویو رچزڈس  اور کوچ هعیي خبى کے ًبم شبهل ہیں۔ ًظین شبٍ کب کہٌب تھب کہ کوز کی تکلیف 

کے ثبعث ًیشٌل کزکٹ اکیڈهی هیں ری ہیت پزوگزام کے دوراى قوهی کزکٹ ٹین کے فبطٹ ثولز عثوبى 

ثتبیب کہ هجھے ثھی کوز هیں تکلیف کے ثبعث چٌذ هبٍ قوهی  شٌواری ًے هیزی ثہت هذد کی۔ اًہوں ًے

طکواڈ طے دور رہٌب پڑا۔هگز اًجزی طے صحتیبثی کے ثعذ اى کی کبرکزدگی هیں حیزت اًگیش طور پز 

 هثجت تجذیلیبں آئیں ہیں۔

 

طبل ہےهگز اى کے پبص ہز و ٍ  91ًظین شبٍ کی عوز هحض  کزکٹ ٹین کے  فبطٹ ثولز 91قوهی اًڈر 

یت هوجود ہےجو کظی ثھی فبطٹ ثولز کو درکبر ہوتی ہے۔ ٹیپ ثبل کزکٹ طے اپٌے طفز کب آغبس صالح

کزًے والے ًظین شبٍ ًے صزف اپٌے شوق کی خبطز الہور هیں طکوًت اختیبر کی۔ًظین شبٍ کب کہٌب 

 91ہےکہ هیزا اصل ہذف تیٌوں فبرهیٹ هیں قوهی کزکٹ ٹین کی ًوبئٌذگی کزًب ہےجض کے لیے اًڈر 

۔ٹ ٹین ثہتزیي پلیٹ فبرم ثبثت ہوگیزکک  

 

ًظین شبٍ کب کہٌب ہےکہ دورٍ جٌوثی افزیقہ طے قجل کپتبى  روحیل ًذیز ًے هجھے اعتوبد دیب۔ فبطٹ ثولز 

 91دوطزا ثہتزیي ثولز ثٌب ۔ اة ایشیبء کپ اًڈر  هیں طیزیش کبوکٹیں حبصل کزکے 97اص طیزیش هیں 

۔هیزی خواہش ہے کہ ایوًٹ کب ثہتزیي ثولز ثي کز ٹین کی ںرہب ہوکزکٹ ٹورًبهٌٹ کے لیے تیبری کز

اًجزی کے دوراى ًیشٌل کزکٹ اکیڈهی هیں ری ہیت پزوگزام کوز کی جیت هیں اہن کزدار ادا کزطکوں۔

اپٌی فٹٌض کب هجھے ثطور فبطٹ ثولز  کہ جبًتب ہوںهیں هیں اضبفہ ہوا ہے۔  پیضکے  ًیتجے هیں هیزی 

ڈائیٹ اور ٹزیٌٌگ پزخصوصی توجہ دے رہب ہوں۔ ی طلظلے هیں اپٌیے اور اطخبص خیبل رکھٌب ہ  

 

ًظین شبٍ کبکہٌب ہےکہ هیزے آئیڈل ثولز شیي ثبًڈ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ هیزا ثولٌگ ایکشي ثھی اى طے 

هلتب ہے۔ هجھے حزیف ثیٹظویي کو تیش ثبؤًظز کزًے کب هشٍ آتب ہے۔ فبطٹ ثولز ًظین شبٍ ًے کہب کہ 

ت کب  ثھی ادراک ہے گزاص روٹ لیول پز کھالڑیوں کو اپٌی تکٌیک هیں ثہتزی کب هوقع هلتب ہے۔ اص ثب

ایشیبء کپ کے  هیں کہ ثطور فبطٹ ثولز هجھے ورائٹیشاور ویزیشیٌش پز کبم کزًب ہے۔ یہی وجہ  ہےکہ 

کزکٹزس کے کیوپ کے دوراى هیں اپٌی اى اور آؤٹ طوئٌگ ڈلیوری پز   91لیے قبئن کزدٍ قوهی اًڈر 

 کبم کزرہب ہوں۔ 
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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. 

 

  

 


