
 

 کاظم حسین کی داستان ےڑیوں کی خوراک کا خیال رکھنے والکھال
 

 ہےپسندا پاست ںیملک کو کھانے م بیشع 

  محتاط رہتے ہیں خوراک کے انتخاب میںامام الحق 

  کی وزیراعظم عمران خان کو اپنے ہاتھوں سے بنا کھانا کھالنے

 خواہش ہے

 کی پرلطف گفتگوکاظم حسین  یب یس یپ فیش کٹویگزیا 
 

 ء:9191تمبر س 91، الہور

 

سال سے بطور  31گذشتہ  ںیم یڈمیکرکٹ اک شنلیالہور سے متصل ن میڈیاسٹ یقذاف

زندہ ہے۔ بھی اسی شہر سےکا تعلق  نینبھانے والے کاظم حس اںیذمہ دار فیش کٹویگزیا

ے بھی بنانے ک اکھان نیمگر کاظم حس ںیہ نیکھانے کے شوق تو یالہور کے باس دالن  

سالہ کاظم 85۔ کھانا پکاتے دیکھ کر پیدا ہوا  والدہ کواپنی شوق  ہیکو نیکاظم حس۔ یںہماہر

والدہ کا ہاتھ  ںیپر کھانا بنانے م یکالج سے واپسزمانہ طالب علمی میں  نیحس

باقاعدہ  بطور شیف میں 3991اور  ےیمختلف کورسز ک شوق بڑھنے لگا تو تھے۔ےبٹات

 ۔ایمالزمت کا آغاز کرد

 

 کی اکثریتمیں رہائش اختیار کرنے والے قومی کرکٹرز  دوران نجی ہوٹل ہوم سیریز کے

کا  پی سی بیایگزیکٹو شیف کی فرمائش کرتی ہے۔ پکوان کاظم حسین کے ہاتھ سے بنے

۔ پاستا بہت پسند ہےکھانےمیں ملک کو  بیکےسابق کپتان شع میکرکٹ ٹ یقوم کہنا ہے کہ 

شعیب   کہنے کہا انہوں ۔ ہےپیش کیا جاتاا سے بنا پاست یچل نیگر کی فرمائش پر انہیں ان

این سی اے میں  کہ نے کہاکاظم حسین ۔کے معترف ہیں میں تیار پکواناین سی اے ملک

 کیے اریت مخصوص کھانے بھی فرمائش پر یان کےیکوچز کے ل یرملکیغموجود 

ن نے ی۔کاظم حسںیہوتے ہ نیکھانے کے شوق ااور پاست ہیلزانوہ ۔ عام طور پر جاتےہیں

سمیت  ٹسیڈریکاربوہائ ن،یپروٹ ےیکے ل وںیکھالڑ ںیم یاریت یخوراک ک واضح کیا کہ 

 کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔کی خاص مقدار  اجزاء یضرور دیگر

 

کا  ٹیڈائ یتاہم امام الحق اپن ںیدراز قد محمد عرفان خوش خوراک ہ کاظم حسین نےکہا کہ 



ہر دوپکے اوپنر امام الحق  میکرکٹ ٹ یکہا کہ قوم ۔ انہوں نےںیرکھتے ہ الیخاص خ

نتخاب نے کہاکہ وہ  ا نیکاظم حس ۔اکتفاء کرتے ہیں ہی پر یپھل اور دہکےکھانے میں 

انا کھال نامور کرکٹرز کو کھ یکئ تیسم فیسرفراز نواز اور راشد لط ،یبار میعالم، وس

 کوانارپیپاکستان عمران خان کواپنے ہاتھ سے ت راعظمیخواہش وز  یمگر ان کیں چکا ہ

 ینے ککو کھانے کھال یب یس یپ فیان چ ٹرنی۔ انہوں نےکہا کہ پہے یکرنے ک شیپ

۔یرہے گ شہیخواہش ہم  

 

میں ذمہ داریاں  کے کچن کے ہمراہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی اراکین 9دیگر  نیحس کاظم

پی سی بی کے پکوان سے متعلق نیشنل کرکٹ اکیڈمی، قذافی اسٹیڈیم اور  ۔ نبھارہے ہیں

 ان کی ٹیم میں شامل تمام اظم حسین کو یقین ہے کہمعماالت دیکھنے والے کدیگر تمام 

ایگزیکٹو شیف پی سی بی نے  ان کے جانشین بننے کی مکمل صالحیت رکھتے ہیں۔اراکین 

کے  اریمع یعالمیہاں جس کی مدد سے موجود ہے۔ ینریمش دیجدواضح کیا کہ ان کے پاس 

 نٹلیفاسٹ فوڈ اور کانٹ ںیانہ نے کہا کہ  نیکاظم حس ۔ںیہ یے جاتےک اریمطابق پکوان ت

۔ انہوں ںیشوق سے کھاتے ہ یمہارت حاصل ہے۔ وہ اپنے کھانے خود بھ ںیپکوان بنانے م

 ہے۔  یضرور ینفاست بھ یظاہر یاس ک ےیبنانے کے ل بینے کہاکہ پکوان دلفر

 

کرکٹ  شنلین ںیم 6002نے  نیکرنے والے کاظم حس ںیملک مالزمت رونیاور ب ملک 

 کے لیےایگزیکٹو شیف کی تعیناتی ۔اید ویسے انٹرو تیثیح یک فیش کٹویگزیکے ا یڈمیاک

 9 تیخان ا ور ذاکر خان سم اریشہر یب یس یپ نیئرمیکوچ باب وولمر، سابق چ یآنجہان

 ےینے ٹرائل دئ دواروںیسے زائد ام 00 عہدے کے لیے ۔دیا گیا تھاتشکیل بورڈ  یرکن

 تھے۔
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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. 
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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. 

 
 

 

 


