
 

ی عل دریی اور حعل عامرسے قبل ورلڈکپ  91آئی سی سی انڈر 

 کے عزائم بلند
 

  کرنا خوش آئند ہےکا آغاز ونٹیسے ا ں فتحیم چیاپ م وارمپہلے، 

 زنوجوان کرکٹر

 لنکا کے خالف  یمنگل کو سر چیاپنا دوسرا وارم اپ م پاکستان

 گا ےلیکھ
 

 :ء0202 یجنور 91 ،پریٹوریا

 

 تیپاکستان اپنے سفر کا آغاز ج ںیم0202ورلڈ کپ کرکٹ  91انڈر  یس یس یآئ

 ونٹینے اتوار کے روز ا میکرکٹ ٹ 91انڈر  یقوم ۔ہے رہا ابیکام ںیسے کرنے م

 یمرتبہ ک۔ دویوکٹوں سے شکست د 1کو  ایرینائج ںیم چیکے پہلے وارم اپ م

منگل  ںیم چیدوسرے وارم اپ م نےاپ ںیم ونٹیا میکرکٹ ٹ 91پاکستان انڈر  مپئنیچ

 ۔یمدمقابل آئے گ ںیم ایٹوریلنکا کے خالف پر یکو سر

 

ہاتھ کے اسپنر عامر  ںیکے بائ میکرکٹ ٹ 91انڈر  یقوم ںیم چیوارم اپ م پہلے

عامر   ،ایکا مظاہرہ ک ینے عمدہ کارکردگ یعل دریح اور اوپننگ بیٹسمین یعل

 یک نیلیکو پو وںیکھالڑ 3رنز کے عوض  90 ںیاوورز م 6 ںیم چینے م یعل

 ۔یراہ دکھائ

 

 :یعل عامر

 

 یاپن ںیم چیوارم اپ مپہلے   ہ وہکا کہنا ہے ک یاسپنر عامر عل نوجوان

سے قبل کپتان کے آغاز  چینے کہا کہ م یعامر عل ۔ ںیہ مطمئنسے یکارکردگ

جس پر عمل کرکے انہوں نے بہتر  ایواضح پالن د ںینے انہ رینذ لیروح

 ۔ایک رہکا مظاہ یکارکردگ

 

لنکا  یسر ںیم چیپ مام ردوسرے واٹیم  91قومی انڈر کہ پرامید ہیں ی عل عامر



 کرے گی۔کا مظاہرہ  یبہتر کارکردگ ںیشعبوں م نوںیت کے  کھیل کے خالف

کے دوران  مپیک یتیترب ںیالہور م یڈمیکرکٹ اک شنلینے کہا کہ ن نوجوان اسپنر

 ں۔یاس پر عمل کررہے ہ وہ ےیمشورے دئ دیکوچز نے جو مف

 

 33 یعل دریکے اوپنر ح میکرکٹ ٹ 91انڈر  یقوم ںیرنز کے تعاقب م 992

چوکے اور  3 ںیاننگز م یہوگئے تھے، اوپنر ک ٹائرڈیرنز بنا کر ر 02پر  ندوںیگ

 ۔چھکے شامل تھے 4

 

 :یعل دریح

 

کا کہنا ہے کہ گذشتہ سال  یعل دریکے نائب کپتان ح میکرکٹ ٹ 91انڈر  یقوم

اس خطے  سکواڈ میں شامل بیشتر کھالڑیوں کوکے باعث ا قہیافر یدورہ جنوب

 ںیم چوںیکے آئندہ م ونٹینے کہا کہ وہ انوجوان اوپنر۔ پچز کا اندازہ ہے یک

 دریح ۔ گے ںید حیکرنے کو ترج ٹنگیجارحانہ ب میںمخصوص انداز اپنے  یبھ

 یومکا مظاہرہ کرکے ق یکارکردگ ی  اعلایونٹ کے دوران  کہ وہ  ںیہ دیپرام یعل

 ۔گے ںیاہم کردار ادا کر ںیم وںیابیکام یک میکرکٹ ٹ 91انڈر 

 

یا اس کے بعد پیدا ہونے والے کھالڑیوں کا انتخاب کیا  0222اسکواڈ)یکم ستمبر 
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