
 

اور عماد  یاحسان عل شان مسعود کی میزبانی میں کرکٹرٹیسٹ 

 ویانٹرو یبٹ کا خصوص
 

 ء: 0202یجنور02الہور،

 

رہ گئے  یروز باق 3صرف  ںیکے آغاز م زیریس یٹونٹ یکے خالف ٹ شید بنگلہ

اسکواڈ کا حصہ بننے والے دو نوجوان کرکٹرز  یٹونٹ یٹ ی۔ اس موقع پر قومںیہ

دکھانے کے  یشاندار کارکردگ ںیکرکٹ م یاالقوام نیاور عماد بٹ ب یاحسان عل

 42، 42 چزیم یٹونٹ یٹ نیت انیکے درم شی۔ پاکستان اور بنگلہ دںیپرعزم ہ ےیل

 ہوں گے۔ ںیالہور م میڈیاسٹ یکو قذاف یجنور 42اور 

 

کرکٹر شان مسعود کو  سٹینے ٹ وںیکے آغاز سے قبل دونوں کھالڑ زیریس

سالہ نوجوان بلے باز  42سے تعلق  رکھنے والے کراچی  ۔اید ویانٹرو یخصوص

 یہے کہ انہوں نے اپن ایانکشاف ک اس خصوصی بیٹھک میںنے  یاحسان عل

کے اوپنر  میکرکٹ ٹ سٹیٹ یہے۔ قوم ی"کھانا ترک کردیانیخوراک "بر دہیپسند

 33گذشتہ کہ وہ تھا ہوئے  نوجوان کرکٹر کا کہنا  تےید ویشان مسعود کو انٹرو

 ںیکرنے م ننگیٹر کلیسخت فز ںیالہور م یڈمیکرکٹ اک شنلیروز سے ن

ہے۔ احسان  یآئ یخاطر خواہ بہتر ںیفٹنس م یاور اس دوران ان ک ںیمصروف ہ

پالن اور  ٹیکے دوران ان کے ڈائ ننگیٹر ںیاے م یس نیکہ ا نے کہای عل

 جاسکتا ہے۔ کھایواضح نظم و ضبط د ںیم نیروٹ

 

 یڈمیکرکٹ اک شنلیکلب کرکٹ کےاپنے پرانے اوپننگ پارٹنر شان مسعود کون 

ہوئے نوجوان کرکٹر کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان  تےید ویانٹرو یخصوص ںیالہور م

 بی۔ انہوں نے کہا کہ بابراعظم، شعںیبہت پرجوش ہ ےیکرنے کے ل ینمائندگ یک

کرنا  ئریروم ش سنگینامور کرکٹرز کے ساتھ ڈر سےیج ظیملک اور محمد حف

 کھنایفلم د ںینے کہا کہ وہ فارغ اوقات م یمانند ہے۔ احسان عل یخواب ک کیا

 ۔ںیپسند کرتے ہ

 

سالہ  کرکٹر احسان  42کرنے والے  ینمائندگ یسندھ ک ںیکپ م یٹونٹ یٹ یقوم

رنز بنائے  333کے ساتھ  ٹیر کیکے  اسٹرائ 324842 ںیم چوںیم 2نے  یعل



شرٹ  ی" نمبر ک43کے خالف" شینے بنگلہ د  یتھے۔ نوجوان کرکٹر احسان عل

 یکہا کہ و ہ اپن نےہے۔ انہوں   ایخواہش کا اظہار ک یاترنے ک ںیم دانیپہن کر م

 ۔ںیہ تےید حیشرٹ پہننے کو ترج ی" نمبر ک43خواہش پر شروع سے " یوالدہ ک

 

کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرنے والے احسان علی آئی  32میں پاکستان انڈر  4004

میں پاکستان کی نمائندگی بھی کرچکے  4030کرکٹ ورلڈکپ  31سی سی انڈر 

رنز بنانے   121کے اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ  341ٹی ٹونٹی میچوں میں 23ہیں۔

رنز  3022میچ کھیل کر  34احسان علی اپنے لسٹ  اے کیرئیر میں والے  

سنچری شامل  3نصف سنچریاں اور  2ان کے لسٹ اے کیرئیر میں بناچکے ہیں۔

 ہے۔

 

عماد بٹ کا کہنا ہے کہ سبز  سالہ آلراؤنڈر 42سے تعلق رکھنے والے  الکوٹیس 

لمحہ ہوگا۔  شان مسعود  ادگاریایک  ےیتن کرنا ان کے ل بیشرٹ ز یوال ےستار

مخصوص نمبر  یکہ وہ کس ایکرتے ہوئے آلراؤنڈر  نے واضح ک الیسے تبادلہ خ

 زیریکے خالف س شید ہمگر وہ بنگل ںیہ ںیکے خواہشمند تو نہ نےیشرٹ ل یک

 یاپن یبھ ںیم زنی۔ انہوں  نے کہا کہ وہ آف سںیہ تابیب ےیکرنے کے ل ویبیڈ ںیم

 ۔ںیرکھتے ہ الیفٹنس کا خاص خ

 

کے  شیاور وہ بنگلہ د ںیکرکٹر ہ دہیملک ان کے پسند بیبٹ نے کہا کہ شع عماد

گے۔ آلراؤنڈر کا کہنا  ںیکا بھرپور فائدہ اٹھائ یموجودگ یان ک ںیم زیریخالف س

۔ انہوں ںیبہت پرجوش ہ ےیکرنے کے ل ویبیڈ ںیالہور م میڈیاسٹ یہے کہ وہ قذاف

پر خود کو خوش قسمت  کرنے ویبیکے سامنے ڈکراؤڈنے کہا کہ وہ ہوم 

 ۔ںیسمجھتے ہ

 

کپ  ایشیا مزیٹ مرجنگیا یس یکہ گذشتہ سال اے س ایآلراؤنڈر  نے بتا نوجوان

 ادگاریکا  ریرئیجتوانا اب تک ان کے  ک چیبھارت کے خالف م ںیکے فائنل م

رنز کا  4 ںیاوور م یکے خالف آخر فیحر یتیلمحہ ہے۔ انہوں  نے کہا کہ روا

 ہے۔  یبڑھ یخوداعتماد ںیدفاع کرنے سے ان م

 

دس  ںیم 4031کپ  یٹونٹ یٹ شنلیماہ قبل ن سالہ آلراؤنڈر عماد بٹ  نے چند 42

رنز  40کے ساتھ  ٹیر کیکے اسٹرائ 320حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ  ںیوکٹ

 تھے۔ ےیاسکور ک یبھ

 

کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرنے والےآلراؤنڈر  31میں پاکستان انڈر  32-4033

 21رنز بنانے کے ساتھ ساتھ  322ٹی  ٹونٹی میچوں میں  32عماد بٹ اب تک 



رنزبنانے والے  233میں میچزلسٹ اے  24وکٹیں بھی حاصل کرچکے ہیں۔ 

 وکٹیں بھی اپنے نام کرچکے ہیں۔ 23عماد بٹ 
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