
 

 91قومی اندر ایشیاء کپ میں لمبی اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہوں، 

 در علیکرکٹر حی

  رًبہدف ضٌچریبں ضکور ک ایوًٹ هیں زیبدٍ کے ضبتھ ریٹ یکئضڑاابہتر

 ہے

 لوبی اًٌگس کھیلٌے کے لیے ضیٌئر کرکٹرز کی ویڈیوز دیکھتب ہوں 

 

 ء: 9191اگست  6الہور، 

 

کب کرکٹ ٹین کے اوپٌٌگ بیٹطویي حیدر ػلی  91قوهی اًڈر اٹک ضے تؼلق رکھٌے والے 

اى کب ۔ کررہے ہیں خود کو ذہٌی طور پر تیبر ے کہٌب ہے کہ وٍ لوبی اًٌگس کھیلٌے کے لی

وکٹ بطور اوپٌر کہ وٍ فبرؽ وقت هیں اًٹرًیشٌل کرکٹرز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔  کہٌب ہے 

جبتب ہے ۔ اوپٌرز کے جلد آؤٹ ہوجبًے ضے پوری ٹین پر دببؤ بڑھ کیوًکہ  بچبًب اہن  ہے

اش  کرکٹ ٹین کے کوچس کب تجربہ 91ًیشٌل کرکٹ اکیڈهی اور اًڈر  حیدر ػلی ًےکہب کہ

ًے دورٍ ضری لٌکب اور کوچس ہے۔  هددگبر ثببت ہورہب اى کے لیے ضیکھٌے هیں کوہٌر 

اًہوں ًے ضوجھبیب کہ اػتوبد ضے کی۔رہٌوبئی  هیری بھرپورجٌوبی افریقہ کے دوراى 

 ضکور بورڈ کو هتحرک رکھو۔ا کھیلتے رہو اور 

 

ہویں ًصف بطور بیٹطویي ًہیں هگر  کوی  ٹیلٌٹپبکطتبى هیں حیدر ػلی کب کہٌب ہے کہ 

اًہوں ًے کہب کہ ہے۔ تبکرًے کب آرٹ ضیکھٌے هیں وقت لگتبدیل ضٌچری کو ضٌچری هیں 

هگردورٍ ضری لٌکب   ًے کئی ًشیب و فراز دیکھےکیرئیرضبلہ ڈوهیطٹک کرکٹ 4ےهیر

کوچس ضے هیری صالحیتوں هیں ًکھبر آیب۔ کرکٹ ٹین هیں شوولیت  91کے لیے قوهی اًڈر 

گر ضیکھبئے اور ی کےهجھے کھیل هیں بہترهیری قببلیت کی ًشبًدہی کرتے ہوئے ًے 

 5اى دورے کے دورهیں هیری کبرکردگی بہتریي رہی۔ دورٍ ضری لٌکب  ہیہی وجہ ہے ک

ًبٹ رًس  19ضبلہ ًوجواى کرکٹر کب بہتریي ضکور  91 ًے والےبٌبرًس 494هیچوں هیں 

 تھب۔آؤٹ 



 

ًصف ضٌچریبں ضکور  9هیچوں هیں  5هیں ًےکہ ضری لٌکب ٹور پر حیدر ػلی ًے کہب  

هیں ًے فریقہ رواًگی ضے قبل جٌوبی ا۔ هگر هجھے ضٌچری ًہ کرًے کب دکھ تھب کیں۔

ویڈیوز  کی بیٹٌگ کرکٹرزشٌل اًٹرًیدور حبضر کے کوچس ضے هشبورت کے ضبتھ ضبتھ 

ًصف ضٌچری کو ضٌچری هیں بدلٌے کب حوصلہ  هجھے جص ضے دیکھٌب شروع کردیں۔

صرف ایک ضٌچری  هیں ًے دوراىکے جٌوبی افریقہ دورٍ ۔ حیدر ػلی ًے کہب کہ هال

ب رٹ پر ػول درآهدکرًے کآے اپٌی اًٌگس کو طول دیٌے کے هجھیہبں ضکور کی هگر 

ضٌچری  9جص هیں ، رًس بٌبئے  997هیچوں هیں  7۔ضیریس هیں حیدر ػلی ًے  هوقغ هال

 ًصف ضٌچریبں شبهل تھیں۔ 4اور 

 

هیں  کرکٹ ٹورًبهٌٹ 91ایشیبء کپ اًڈر رواں ضبل ضبلہ حیدر ػلی کب ػسم ہے کہ  91

هیببی کے لیے ہویں کوچس کے ہوگب تبہن اى کبهبًٌب ہے کہ ایوًٹ هیں کبفبتح  پبکطتبى

وٍ ایوًٹ هیں ٹین کو اچھب اضٹبرٹ کب کہٌب ہے کہ ں پر ػول کرًبہوگب۔ حیدر ػلی هشورو

اى کی کوشش ہوگی کہ وٍ بہتر اضٹرائیک ریٹ برقرار فراہن کرًے کی کوشش کریں گے۔ 

کی خوبی  یہ ہے کہ  ہوبری ٹین  ًے کہب کہ اًہوں رکھتے  ہوئے لوبی اًٌگس کھیلیں۔ 

کھالڑی ایک دوضرے کو ضوجھتے ہیں اور هیداى هیں ایک یوًٹ بي کر کھیلتے ہیں۔ اًہوں 

کرکٹ ٹین کے کیوپ هیں   91ًے کہب کہ ًیشٌل کرکٹ اکیڈهی الہور هیں جبری قوهی اًڈر 

اهید ہے کہ ٹین کھالڑیوں کی فٹٌص، ڈائیٹ اور فیلڈًگ پر خبص توجہ دی جبرہی ہے۔ 

کرکٹ ورلڈکپ هیں بہتر کبرکردگی کب هظبہرٍ کرے   91ایشیبکپ اور آئی ضی ضی اًڈر 

  گی۔
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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 

mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk
http://www.pcb.com.pk/


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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


