
 

میں اے سی سی ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ کا عمیر بن یوسف

 نمایاں کارکردگی دکھانے کا عزم
 

 بے خوف کرکٹ کی طرح  ہی پسندیدہ کرکٹر ہیں، ان محمد یوسف

 وجوان بلے باز عمیر بن یوسفنرتا ہوں، کوشش ککھیلنے کی 
 

 ء: 9102نومبر14الہور،

 

قومی اے سی سی ایمرجنگ ٹیمز ایشیا میں شرکت کے لیے بنگلہ دیش میں موجود 

گ کی بیٹن عمیر بن یوسفسالہ نوجوان کرکٹر 20شامل ایمرجنگ اسکواڈ میں 

مؤثر تکنیک کے حامل باصالحیت کرکٹر کا تعلق ہیں۔ ماال مال  سے صالحیتوں

کی نمائندگی کرنے والے قائداعظم ٹرافی میں سندھ کرکٹ ٹیم کراچی سے ہے۔ 

 سال قبل کرکٹ کا باقاعدہ آغاز کیا۔  4اوپنر عمیر بن یوسف نے 

 

لے عمیر بن رنز بنانے وا 489کی اوسط سے 46.85فرسٹ کالس میچوں میں 31 

فرسٹ گذشتہ سال رنز ہے تاہم  379 نگز میں بہترین اسکوریوسف کا ایک ان

رنز  311کرکٹ کے اپنے ڈیبیو میچ میں زرعی ترقیاتی بنک کے خالف کالسٹ 

فرسٹ نوجوان اوپنر کا کہنا ہے کہ لمحہ ہے۔ اننگز ان کے کیرئیر کا یادگار کی

اپنے کیرئیر کے آغاز پر سنچری اسکور کرنا ان کے  اعتماد کالس کرکٹ میں 

فیصد کارکردگی کا میں سو وہ ہر میچ ان کا کہنا ہےکہ میں اضافہ کا سبب بنا۔ 

 مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے  ہیں۔

 

ایمرجنگ ٹیم بنگلہ دیش میں شیڈول ایونٹ  سالہ کرکٹر کو امید ہے  کہ قومی 02

انہوں نے کہا کہ وہ سابق قومی کرکٹر میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرےگی۔ 

اعلٰی محمد یوسف کی بیٹنگ کے مداح ہیں۔نوجوان اوپنر کا کہنا ہےکہ محمد یوسف 

ی طرح بلے بازی کرنے ک وہ بھی اپنے آئیڈیل کرکٹر کیرکٹر تھے، پایہ کے ک

بے خوف کرکٹ کھیلنا ان کی عمیر بن یوسف نے  کہا کہ خواہش رکھتے ہیں۔

 ۔ہوگیکامیابی کی ضمانت 

 

 ۔ہیں بناچکےرنز  317میچوں میں  6کے اپنے لسٹ اے کیرئیر عمیر بن یوسف 



وہ بھرپور فارم میں ہیں اور کوشش میں نوجوان کرکٹر کا کہنا ہے کہ رواں سیزن 

میں کلیدی کردار ادا کرسکیں۔ ایونٹ میں قومی ایمرجنگ ٹیم کی جیت کریں گے 

سے ان کے  کھیل ڈومیسٹک کرکٹ میں معیاری کرکٹ عمیر بن یوسف نے کہا کہ 

قومی کرکٹ ٹیم کی جانب سے کھیلنے جلد سالہ بلے باز نے  02میں نکھار آیا ہے۔ 

 کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔

 

عمیر بن یوسف کا کہنا ہے کہ اےسی سی ایمرجنگ ٹیمز میں شامل دیگر ٹیمیں 

بھی مضبوط اور متوازی ہیں تاہم پاکستان ایونٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ 

اعجاز احمد جیسے نامور کرکٹر کی ٹیم منیجمنٹ وہ کرے گا۔ انہوں نے  کہا کہ 

میں موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ نوجوان کرکٹر نےکہا کہ ہیڈ کوچ اعجاز 

احمد نے  بنگلہ دیش کی کنڈیشنز اور پچز کے حوالے سے مفید مشورے دینے کے 

 کروائیساتھ ساتھ بیٹنگ کی صالحیتوں میں نکھار النے کے لیے بھرپور محنت 

 ہے۔

 

اتوار بچپن میں وہ محلے کے  دیگر لڑکوں کے  ہمراہ نے کہا کہ  نوجوان بلے باز

نوجوان کرکٹر کا کہنا ہے  کہ مختصر  کے روز ٹیپ بال کرکٹ کھیلتے تھے۔

کیرئیر میں ان کی کامیابی کی بڑی وجہ  اہلخانہ کی اسپورٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 

وہ بچپن سے  پڑھائی کےساتھ ساتھ کھیل کو جاری رکھے  ہوئے ہیں۔ اے سی سی 

سالہ کرکٹر کا کہنا ہےکہ ان کے اہلخانہ نے   02اے کی تعلیم حاصل کرنے والے 

 ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ہمیشہ

 

 روحیل نذیر کےعالوہ عمیر بن یوسف اے سی سی ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ میں

 نمائندگی کریں گے۔پاکستان کی حیدر علی بھی ٹاپ آرڈر بیٹنگ میں اور
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