
 

دورہ آسٹریلیا، نوجوان  کھالڑیوں کے لیے کارکردگی دکھانے کا بہترین 

 موقع
 

 میری خوبی ہے، وقار یونس اور شعیب اختر کی طرح  رفتار

 دبنگ انٹری دینا چاہتا ہوں، موسٰی خانانٹرنیشنل کرکٹ میں 

  رفتار  آسٹریلیا میںخوابوں کی تعبیر ہے،قومی اسکواڈ میں شمولیت

 بہترین مظاہرہ کروں گا، نسیم شاہکا کے ساتھ سوئنگ 

 آگے لے کر  ہے اور میں اس فن کو میراث گگلی میرے والد کی

 عثمان قادرلیگ اسپنر ، گا جاؤں

 عمدہ کارکردگی کا تسلسل بھی  موقع مال تو انٹرنیشنل کرکٹ میں

 برقرار رکھوں گا، خوشدل شاہ

  کرکٹ اکیڈمی کا موسٰی خان نوجوان کھالڑیوں کی نرسری، نیشنل

 اور نسیم شاہ کی قومی اسکواڈ میں شمولیت میں اہم کردار

 

 ء: 2102 اکتوبر22، الہور

 

اسالم  چند اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اسکواڈ میں قومی  منتخب کردہکے لیے ورہ آسٹریلیا د

اسکواڈ کو قومی ٹی ٹونٹی اور ٹیسٹ  سالہ  موسٰی خان  91آباد سے تعلق رکھنے والے 

 سالہ فاسٹ باؤلر نسیم شاہ 91ہ الہور سے تعلق رکھنے والے میں شامل کرلیا گیا ہے جبکز

 کیا گیا ہے۔ طویل دورانیے کی کرکٹ میں آزمانے کا فیصلہ کو 

 

کی انٹری ہوئی ہے۔ لیگ اسپنر نوجوان کھالڑیوں  2میں بھی  قومی ٹی ٹونٹی اسکواڈ 

اکتوبر کو سڈنی 21وشدل شاہ بابر اعظم کی قیادت میں ر بلے باز خمڈل آرڈ اورعثمان قادر 

 کے  لیے اڑان بھریں گے۔

 

نوجوان کھالڑی نسیم شاہ اور موسٰی خان فاسٹ باؤلرز شاہین شاہ آفریدی اور محمد حسنین 

کی طرح نیشنل کرکٹ اکیڈمی کی پراڈکٹس ہیں۔ دونوں کھالڑیوں کی صالحیتوں اور 

کارکردگی میں نکھار النے کے لیے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے کوچز نے سخت محنت کی۔ 



 ں کی تربیت میں اہم کردار کی ضمانت دیتی ہے۔این سی اے کی نوجوان کھالڑیو جو

 

وں طرز کی کرکٹ کے لیے سلیکٹرز کا اعتماد حاصل کرنے والے طویل اور محدود دون

 3میچوں میں   2سی سی ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ کے گذشتہ سال اے  نے موسٰی خان

کرچکے  حاصل بھی  وکٹیں 97فرسٹ کالس میچوں میں 7فاسٹ باؤلر کیں۔وکٹیں حاصل 

 ۔ہیں

 

ٹی   8۔کیںوکٹیں حاصل  5یں موسٰی خان نے میچوں م 4کے  2291-22قائداعظم ٹرافی  

ایچ بی ایل پی  رواں سالکوموسٰی خان  وکٹیں حاصل کرنے والے 92ٹونٹی میچوں میں 

اس ۔ہے ڈ کی نمائندگی کرنے کا اعزاز حاصلمیچوں میں اسالم آباد یونائیٹ 7ایس ایل کے 

ی کپ کے ایک میچ فیصل آباد میں جاری نیشنل ٹی ٹونٹنےسالہ فاسٹ باؤلر 91کے  عالوہ 

 پویلین کی راہ دکھائی۔ کو کھالڑیوں 4میں 

 

 موسٰی خان:

 

بہت وہ قومی کرکٹ ٹیم میں منتخب ہونے پر کا کہنا ہےکہ موسٰی خان نوجوان فاسٹ باؤلر

میں ان کے ذہن  اورایک بڑا نام ہے میں کرکٹسٹریلیا، آپرجوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 

 تیز رفتار باؤلنگ کا جنون سوار ہے۔اسٹیو سمتھ یا ڈیوڈ وارنر نہیں بلکہ اپنی 

 

 ہے کہ نوجوان  فاسٹ باؤلرکا ماننا کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کرنے والے 945

موسٰی خان کا کہناہے کہ  وقار یونس اور شعیب اختر  تیز رفتار باؤلنگ ان کی خوبی ہے۔

نقش قدم پر وہ بین االقوامی کرکٹ میں ان کے انہوں نے کہا کہ ۔ ان کے آئیڈیل باؤلر ہیں

 گے۔یں دخوف طاری کراپنا چلتے  ہوئے حریف کھالڑیوں پر 

 

سالہ نوجوان  91ہیں۔ نسیم شاہ دوسرے تیز ترین باؤلر اسکواڈ میں شامل  ٹیسٹقومی  

درجہ بدرجہ مختلف ایج گروپ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کے بعد نسیم شاہ کرکٹر 

، ایمرجنگ اور پھر 91، انڈر 91قومی انڈر اعلٰی ترین اسکواڈ میں شامل ہوئےہیں۔ 

نسیم پنے باؤنسرز سے حریف ٹیموں کو خوف کا شکار کرنے والے میں اڈومیسٹک کرکٹ 

 ٹیم میں شامل کیاگیا ہے۔  ٹیسٹشاہ کو دورہ آسٹریلیا کے لیے قومی 

 

سال کی  93نسیم شاہ نے ایک روزہ ٹورنامنٹ کی دریافت 91انڈر اسٹارز پیپسی پی سی بی 

نسیم وکٹیں حاصل کرنے والے  4اپنے پہلے  ہی میچ میں عمر میں ایونٹ میں شرکت کی۔ 

نسیم شاہ نے قومی  ۔کارکردگی کا مظاہرہ کرچکے ہیں اںہر سطح کی کرکٹ میں نمایشاہ 

 3ٹی ٹونٹی میچوں میں  2کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے آسٹریلیا کے خالف  91انڈر 

گذشتہ سال اے  سی سی نسیم شاہ نے باؤلر نوجوان فاسٹ  وکٹیں حاصل کی تھیں۔ 



  کی راہ دکھائی۔کھالڑیوں کو پویلین 1میچوں میں  3ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ کے 

 

نسیم شاہ کی  ڈومیسٹک وکٹیں حاصل کرنے والے 97فرسٹ کالس میچوں میں  5محض 

کھالڑیوں کوآؤٹ کرنا  1رنز کے عوض  51ایک اننگز میں کرکٹ میں بہترین باؤلنگ 

وکٹیں حاصل  1میچوں میں  3انہوں  نے قائداعظم ٹرافی کے پہلے مرحلے میں ہے۔

نسیم شاہ اور مصباح الحق نے  اور ہیڈ کوچکے چیف سلیکٹر قومی کرکٹ ٹیمکررکھی  ہیں۔

 دیا ہے۔جرات مندانہ فیصلہ قرار شمولیت کو دورہ آسٹریلیا میں کیموسٰی خان 

 

 نسیم شاہ:

 

سالہ فاسٹ باؤلر کا کہنا ہے کہ قومی اسکواڈ میں شمولیت ان کے خوابوں کی تعبیر  91

محنت  دن دیکھنے کے لیے ساری زندگی یہ ہر پروفیشنل کرکٹر ہے۔ انہوں نے  کہا کہ

انہوں  نے کہا کہ قومی کرکٹ ٹیم کے باؤلنگ کوچ وقار یونس نےہمیشہ  ۔جاری رکھتا ہے

نسخے پر وہ اسی  میں بھیدورہ آسٹریلیاکی ہدایت کی،انہیں اپنی اسٹرینتھ پر باؤلنگ کرنے 

 عمل کریں گے۔

 

وسیم اکرم، وقار یونس اور شعیب اختر کی ویڈیوز دیکھ کر انہیں نسیم شاہ کاکہنا ہے کہ 

طویل ،رکھتے ہیںعبور وہ رفتار کے ساتھ سوئنگ پر انہوں نے کہا کہ ہے۔ ملتا حوصلہ 

 ٹف ٹائم دیں گے۔فارمیٹ میں آسٹریلیا کو ان کے ہوم گراؤنڈ میں 

 

کرکٹ ٹیم کے  قومیسے  کی جارحانہ حکمت عملی ان شاہ کا کہنا ہے کہنسیم فاسٹ باؤلر 

لیے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا کی کنڈیشنزاور پچز پر باؤلنگ 

 کے لیے مفید تجربہ ہوگا۔ انکرنا 

 

گیا میں ایک نیا اضافہ کیا قومی ٹی ٹونٹی اسکواڈ  کے لیے کی مضبوطیاسپن ڈیپارٹمنٹ 

سالہ اسپنر عثمان قادر کو قومی   21 مرحوم لیجنڈری کرکٹر عبدالقادر کے صاحبزادےہے۔

ٹی ٹونٹی اسکواڈ میں شامل کرلیاگیا ہے۔ الہور سے تعلق رکھنے والے عثمان قادر آسٹریلیا 

 سکورچرز کی نمائندگی کرچکے ہیں۔ اکی بگ بیش لیگ میں پرتھ 

 

سےبھی کم  7اسپنر عثمان قادر نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں جاری 

 وکٹیں حاصل کرچکے ہیں۔  4انومی ریٹ کے ساتھ اک

 

 عثمان قادر:

 

بہت خوش ہیں۔ میں شمولیت پر  اسکواڈ  عثمان قادر کاکہنا ہے کہ وہ قومی ٹی ٹونٹی



عثمان قادر کا سکورچرز کی نمائندگی کرنے والے اپرتھ آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ میں 

وہ سلیکشن کمیٹی اور ہیڈ کوچ  اندازہ ہے،پچز کا انہیں آسٹریلوی کنڈیشنز اور کہنا ہے کہ 

 کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔

 

 جائیںے والد کی ایجاد ہے اور وہ اس فن کو آگے لے کر گگلی ان کلیگ اسپنر نے کہا کہ 

کچھ سیکھا اب وہ سب ڈیلیور کرنے جومان قادر نے کہا کہ انہوں نےاپنے والد سے عثگے۔ 

عثمان قادر نے کہا کہ جب وہ سب چھوڑ کر آسٹریلیا جارہے تھےتو ان کے کا وقت ہے۔

آج قومی ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم کی  تلقین کی، کی حاصل کرنے کیپانہیں سبز والد نے 

 لیے فخر کی بات ہے۔ ان کے شمولیت 

 

وی عبور حاصل ہے۔ آسٹریل خاصفلپر پرر گگلی اولیگ اسپن،  انہیں نے کہا کہ عثمان قادر

 ۔وں کے لیے مشکالت کا باعث بنیں گیحریف کھالڑی یںسرزمین پر یہ تین گیند

 

سالہ بلے باز خوشدل شاہ اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں  24بنوں سے تعلق رکھنے والے 

سے زائد  912جاری قومی ٹی ٹونٹی کپ  میں خیبرپختونخوا کی نمائندگی کرتے ہوئے 

ڈومیسٹک کرکٹ میں چھکوں کی برسات ہیں۔ رنز بناچکے 13اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ 

 21ٹی ٹونٹی کرکٹ میں اور  82لسٹ اے کیرئیر میں  اپنےخوشدل شاہ کرنے والے 

چوکے  43اور  959وہ لسٹ اے اور ٹی ٹونٹی کرکٹ میں بالترتیب چھکے جڑچکے ہیں۔

 بھی لگاچکے ہیں۔

 

بلے باز خوشدل شاہ جارحانہ مزاج آسٹریلیا کے  خالف قومی ٹی ٹونٹی اسکواڈ میں شامل 

رنزبناچکے ہیں۔  132نصف سنچریوں کی مدد سے  5میچوں میں  33ٹی ٹونٹی کرکٹ کے 

 رنز ہے۔15سب سے زیادہ اسکور میں  کا ٹی ٹونٹی کرکٹ مڈل آرڈر بلے باز

 

 خوشدل شاہ:

 

مولیت ان ے باز خوشدل شاہ کا کہنا ہےکہ قومی ٹی ٹونٹی اسکواڈ میں شبائیں ہاتھ کے بل

رکھنے والے کے لیے فخر کا باعث ہے۔ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار کارکردگی کاریکارڈ 

وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں عمدہ کارکردگی کا مڈل آرڈر بلے باز خوشدل شاہ کا کہنا ہے کہ 

 تسلسل برقرار رکھیں گے۔

 

سوچ کے اسی کھیل ہے اور وہ تی جارحانہ بلے بازی ان کا قدرخوشدل شاہ کا کہنا ہےکہ 

وہ ڈومیسٹک کرکٹ نے کہا کہ مڈل آرڈر بیٹسمین میں اتریں گے۔ میدانوں  آسٹریلوی ساتھ

انہوں ۔ کھیلتے ہیںایک ہی ٹیم میں کے ساتھ  فخر زمانمحمد رضوان، افتخار احمد اور میں 

کرکٹ اب انٹرنیشنل  بعدڈومیسٹک کےوہ کی بھرپور رہنمائی کے ساتھ سینئرز  کہ نے کہا 



 گے۔روانہ ہوں بہترین کارکردگی کا عزم لیے سڈنی  بھی میں

 

 اسکواڈز:

 

 :میٹکرکٹ  ٹی ٹونٹی یقوم یرکن 06

 

(، برپختونخوای)ناردرن(، فخر زمان )خ یبابراعظم )کپتان( )سنٹرل پنجاب(، آصف عل

 می(، عماد وسبرپختونخوای(، افتخار احمد )خمحمد حسنین )سندھ)بلوچستان(،  لیحارث سہ

عامر )ناردرن(،  حمدم خوشدل شاہ )خیبرپختونخوا(،  (،بلوچستان) امام الحق)ناردرن(، 

موسٰی خان (،خیبرپختونخوا))وکٹ کیپر(  محمد رضوان(، سدرن پنجاب)عرفانمحمد

)سدرن  اضی( اور وہاب رسنٹرل پنجاب) عثمان قادرشاداب خان )ناردرن(،  )ناردرن(، 

 پنجاب(۔

 

 :میٹکرکٹ  ٹیسٹ یقوم یرکن 06

 

 اسد شفیقعابد علی )سندھ(، بابراعظم )سنٹرل پنجاب(، اظہر علی )کپتان( )سنٹرل پنجاب(، 

 عمران خان سینئر(، برپختونخوای)بلوچستان(، افتخار احمد )خ لی(، حارث سہسندھ)

(، سدرن پنجاب) عباسحمدم  سندھ(،) کاشف بھٹی (،بلوچستان)امام الحق (، )خیبرپختونخوا

سنٹرل ) نسیم شاہ موسٰی خان )ناردرن(، (،خیبرپختونخوا) )وکٹ کیپر( رضوانمحمد 

 یاسر شاہاور  ، شان مسعود )سدرن پنجاب((ناردرن) شاہین شاہ آفریدی(، پنجاب

 (۔بلوچستان)

 

 

 :ڈولیش

 کرکٹ آسٹریلیاالیون کے خالف ٹی ٹونٹی ورام اپ میچاکتوبر:  10

 سڈنیبمقام  چیم یٹونٹ یپہال ٹ :رنومب 1

 ا چیم یٹونٹ یدوسرا ٹ  :نومبر 5

  چیم یٹونٹ یٹ سرایت :نومبر 8

 میچ  اپ تین روزہ وارم :نومبر13تا 11

 دوروزہ وارم اپ میچ :نومبر06تا 05

 میچ پہال ٹیسٹ  :نومبر25تا 20

 )ڈے اینڈ نائٹ( میچ ٹیسٹدوسرا :دسمبر 1نومبر تا  22
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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 
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. 
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