
 

مگر مجھے  ںیدکان پر کام کرتے ہ یتو لنڈے ک یوالد اور بھائ

 بننا ہے، قاسم اکرم نیٹسمیب نیکا بہتر ایدن
 

 یکا آغاز فاسٹ باؤلر ک ریرئیسالہ قاسم اکرم نے اپنے کرکٹ ک71 •

 ایسے ک تیثیح

کے  ٹنگیب یک یکوہل راتیالہور کے قاسم اکرم، بابر اعظم اور و •

 دلدادہ
 

 :ء0404یجنور40 الہور،

 

 یقوم یرکن 71اعالن کردہ  ےیکے ل 0202کرکٹ ورلڈکپ  71انڈر  یس یس یآئ

کھیل  دہیاپنے پسند، قاسم اکرم کا تعلق الہور سے ہےآلراؤنڈر شامل  ںیاسکواڈ م

کے  کھیل بچپن سے  ۔یسے ہوئ تیثیح یبال پکر ک کیا یانٹرمیں ان کی 

 ںیکرکٹ کلب م یمقام کیموجود ا بیقاسم اکرم بالناغہ اپنے گھر کے قر نیشوق

 ۔کرتے تھے ایجا کھنےید کٹسیپر ٹین یک وںینوجوان کھالڑ

 

 ںیکرکٹ کلب کے کوچ نے انہ دیروز کوٹ خواجہ سع کیاکرم نے کہا کہ ا قاسم

 ںیجس سے ان م ،یاجازت دے د یآنے ک ںیسے گراؤنڈ م تیثیح یبال پِکر ک

 ۔یمحبت اور بڑھنے لگ یکرکٹ ک

 

 وںیمگر بھائ یگھر سے  باہر رہنے پر والد نے ڈانٹ ڈپٹ ک رید ادہیاس دوران ز

اکرم کے والد لنڈا  قاسم ۔یاجازت مل گئ یک لنےیکرکٹ کھ قاسم کومداخلت پر یک

۔ ںیفروخت کا کام کرتے ہ یدکان پر پرانے کپڑوں ک  کیواقع ا ںیبازار م

 ۔ںیدکان پر اپنے والد کا ہاتھ بٹاتے ہ یاس یبھ یبھائ نوجوان کرکٹر کے 

 

 ںیتھا مگر اسکواڈ م ڈولیش چیروز کلب کا م کیکرکٹر کا کہنا ہے کہ ا نوجوان

۔ ایگ ایشامل کرل ںیم میٹ ںیکے باعث انہ یابیعدم دست یک یکھالڑ کیشامل ا

کلب  یسے اپن تیثیح یتو وہ فاسٹ باؤلر ک یباؤلنگ ک یاچھ ںیم چیانہوں نے م

 کا مستقل رکن بن گئے۔ میکرکٹ ٹ

 



کا  کٹسیپر ٹنگیپر انہوں نے ب تیہدا یاکرم نے کہا کہ آہستہ آہستہ کوچ ک قاسم

نوجوان چند ماہ بعد ہی  کرنے لگے۔ ٹنگیب ںیاور مڈل آرڈر م بھی آغاز کردیا

بطور  ںیم میکرکٹ ٹ 71بدولت الہور انڈر  یک یکرکٹر کو عمدہ کارکردگ

 ۔ایگ ایشامل کرل نیٹسمیب

 

دو روزہ  71انڈر  یپسیپ یب یس یپالہور کی نمائندگی کرتے ہوئے  انہوں نے

اعلٰی کارکردگی کی   ۔ئےرنز بنا 313 ںیم چوںیم 8کے  0271کرکٹ ٹورنامنٹ 

 سال 0آئندہ  جہاں  گیا شامل کرلیا اسکواڈ میں کرکٹ  71انڈر الہور انہیں بنیاد پر

 کی نمائندگیالہور ںیم ٹسروزہ کرکٹ ٹورنامن نیت 71انڈر  جنلیانہوں نے انٹر ر

 ۔ یک

 

رنز  012 ںیم چوںیم 1روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ کے  نیت 71انڈر  یسال قوم رواں

سب  ںیم 0271روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ  کیا 71انڈر  یبنانے والے قاسم اکرم قوم

 نمبر پر رہے۔ دوسرے ںیفہرست م یک وںیرنز بنانے  والے کھالڑ ادہیسے ز

 0 ںیم ونٹیرنز بنائے۔ ا 011اوسط سے  یک 17 ںیم چوںیانہوں نے پانچ م

 رنز تھا۔ 737اسکور  نیاسکور کرنے والے بلے باز کا بہتر اںیسنچر

 

کپ  ایشیا 71انڈر  یس یاے س تیلنکا سم یاور سر قہیافر یوہ دورہ جنوب 

 ۔ںیکرچکے ہ ینمائندگ یک میکرکٹ ٹ 71انڈر  یقوم یبھ  ںیم 0271

 

خواہش رکھتے  یبلے باز بننے ک نیکا بہتر ایکرکٹر کا کہنا ہےکہ وہ دن نوجوان

ان  ،یکوہل راتیبابراعظم اور و ن،یٹسمیب نیکرکٹ کے دو بہتر ائےیاور دن ںیہ

 ںیم یکارکردگ یک وںی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں کھالڑںیکرکٹر ہ دہیکے پسند

 ضمانت ہے۔ یک یابیکام یتسلسل ان ک

 

کرکٹ ورلڈکپ  71انڈر  یس یس یکرکٹر کا کہنا ہے کہ پاکستان نے آئ نوجوان

 ڈیکے ہ میکرکٹ  ٹ 71انڈر  یہے۔ قوم یکر رکھ یاریبھرپور ت ےیکے ل 0202

 مفیدبہت  ےیشامل بلے بازوں کے ل ںیاسکواڈ م ،یموجودگ یکوچ اعجاز احمد ک

 لیعمدہ کھ ںیم شنزیکنڈ یک قہیافر یوہ جنوب آلراؤنڈرانہوں نے کہا کہ بطور ے۔ہ

 گے۔ ںیکوشش کر یکردار ادا کرنے ک یدیکل ںیم تیج یک میکرکے ٹ شیپ

 

کا انتخاب  وںیہونے والے کھالڑ دایاس کے بعد پ ای 0444ستمبر  کمی)اسکواڈ

 جاسکتا  تھا(: ایک

 

( اور محمد شہزاد ی)راولپنڈ یعل دری)کوئٹہ(، ح ی:  عبدالواحد بنگلزئاوپنرز



 )ملتان(۔

 

( اور محمد عرفان خان الکوٹی)س رہیآرڈرز: محمد حارث )پشاور(،محمد حر مڈل

 )الہور(۔

 

 )کپتان(۔رینذ لی: روحپریک وکٹ

 

 )الہور(، قاسم اکرم )الہور(۔ ری) پشاور(، فہد منیدی: عباس آفرآلراؤنڈرز

 

 (۔یخان )کراچ ی)الڑکانہ( اور آرش عل ی: عامر علاسپنرز

 

( اور رستانیوز ی)شمال ئریجون میباؤلرز: عامر خان )پشاور(، محمد وس فاسٹ

 )ملتان(۔ نیطاہر حس

 

 :جمنٹیمن میٹ

 

(، راؤ افتخار انجم )باؤلنگ کوچ(، جریکوچ کم من ڈیاحمد ) ہ اعجاز

تھراپسٹ(، صبور احمد  ویالرسول )فز می)اسسٹنٹ کوچ(، حافظ نعدیعبدالمج

( اورکرنل )ر(عثمان جریمن ایڈی)م دی(  ،عماد حمنالسٹی) ای( ، عثمان ہاشمنری)ٹر

 ( ۔جریمن یکورٹیس)یرفعت انور

 

 :ڈولیش
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