
 

 کا موقع بنانے جوڑیاںاپنے خوابوں کی داحوں کے لیے مکے  کرکٹ
 

  میں پاکستان مختلف ادوار مداحوں کو ریعےکے ذ سرگرمیپی سی بی اس

 و جوڑیوںبلے بازوں اور باؤلرز ک پسندیدہاپنے  کی نمائندگی کرنے والے

 ہےکا موقع فراہم کررہا  شکل دینےکی 
 

 ء:9292 اپریل92، الہور

 

جہاں کررہا ہے مہم کا آغاز  پرجوشایک ایسی پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے مداحوں کے لیے 

یہ بنانے کا موقع فراہم کیا جارہا ہے۔  اںشائقیِن کرکٹ کو اپنے خوابوں کی پسندیدہ جوڑی

 سے شروع ہوگی۔بجے  9اپریل بروز بدھ دوپہر  92مہم 

 

باؤلنگ ) فاسٹ باؤلر  اور(زرڈرمڈل آبیٹنگ )اوپنرزاور مداحوں کو اس مہم کے تحت 

جو  کے انتخاب کا موقع دیا جارہا ہے،جوڑیوں  ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی پسندیدہاور اسپنرز(ز

 حصہ بن سکتےبناکر اس مہم کا جوڑیاں اپنی پسندیدہ فیس بک، ٹوئیٹر اور انسٹاگرام پر 

کیپر کے انتخاب کا مداحوں کو ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے پسندیدہ  وکٹ مہم کے اختتام پر  ۔ہے

 موقع بھی دیا جائے گا۔

 

پاکستان نے بہت سے عظیم ستارے میں  )ٹیسٹ کرکٹ(فارمیٹعتبرم کے سب  سے کھیل

ان ایک مخصوص پوزیشن پر م اس حوالے سے کھالڑیوں کے نااور لیجنڈز پیدا کیے ہیں۔

 گئے ہیں۔شارٹ لسٹ کیے کی بنیاد پر کے رنز بنانے اور وکٹیں حاصل کرنے کی تعداد 

 

 اس حوالے سے مزید تفصیالت مندرجہ ذیل ہیں:

 

  ( اوپننگ بیٹسمین )بطور رنز  ٹیسٹکے لیے ایک ہزارپہلی اور دوسری پوزیشنز

 اوپنرز

 )رنز  کے لیے اڑھائی ہزار ٹیسٹمڈل آرڈر بیٹسمین ) تیسری سے ساتویں پوزیشنز

 بطور مڈل آرڈر بیٹسمین

  ٹیسٹ وکٹیں 57کے لیے کم از کم فاسٹ باؤلرز 

  ٹیسٹ وکٹیں 57اسپنرز کے لیے کم از کم 

  شکار 75وکٹ کیپرز کے لیے ٹیسٹ کرکٹ میں کم از کم 

 



 سابق ٹیسٹ کرکٹر:محمد یوسف، 

 

سنچریاں بنانے والے  92بلے باز اور  عمدہکرنے والے نمائندگیکی پاکستان میں  ماضی

ایک گیا  اٹھایاکی جانب سےیہ پی سی بی سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد یوسف کا کہنا ہے کہ 

کھیل کے لیجنڈز سے آگاہی کے  نوجوان اور پرجوش مداحوں کو  ہمارےجوہے قدم شاندار

فراہم موقع ایک کا مصروفیت گھروں میں رہتے ہوئے  میںاوقات آزمائشی ان ساتھ  ساتھ 

 کررہا ہے۔

 

 بابراعظم، ٹیسٹ کرکٹر:

 

قومی ٹیسٹ کرکٹر تینوں ٹیسٹ میچوں میں سنچری بنانے والے پاکستان میں کھیلے گئے 

ٹیسٹ بلے باز پیدا کیے پاکستان نے ماضی میں بہت سے ایسے کا کہنا ہے کہ بابراعظم 

باؤلنگ کے دونوں طرح کی پیس اور اسپن سے قطع نظر، ہوم اینڈ اوے کنڈیشنز ہیں جو 

 سامنے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے تھے۔

 

جوڑی ان کی  پر مشتملبابراعظم نے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ میں محمد یوسف اور یونس خان 

 ی کےبھائجبکہ یونس اور کالس یوسف بھائی کی اسکلز انہوں نے کہاکہ ۔ ہے پسندیدہ

سے ہمارے جیسے کرکٹرز نے بہت کچھ سیکھا  مائنڈ سیٹ ے والےکبھی بھی ہار نہ مانن

 سے سیکھنے کا یہ عمل جاری رہے گا۔تجربے کےدونوں سابق کرکٹرز اور

 

 سعید اجمل، سابق ٹیسٹ کرکٹر:

 

دالنے والے  کامیابیاںمتعدد ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کو سے اپنی شاندار اسپن باؤلنگ 

جوڑیوں کی صورت اجمل کا کہنا ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ باؤلرز  بق کرکٹر سعیدسا

انہیں انہوں نے کہاکہ ہم نے میدان میں ایسا دیکھا بھی ہے۔ میں شکار کرتے ہیں اور 

وہ ان کے ساتھ مال اور پاکستان کے چند بہترین اسپنرز کے ساتھ  باؤلنگ کرنے کا موقع 

 رہے۔ بھی کامیابدالنے میں فتوحات مل کر پاکستان کو

 

مرحوم عبدالقادر لیجنڈری باؤلر سابق ٹیسٹ اسپنر نے کہاکہ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ 

انہوں نے  کہا کہ عبدالقادر مرحوم ایک عظیم لیگ باؤلنگ کرنا پسند کرتے۔  کے ساتھ

، لٰہذا یہ جوڑی میرے پاس دوسرا جیسا ہتھیار تھا اورکی گگلی شاندار تھی  ے جناسپنر تھ

 بہترین ہوتی۔
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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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