موسی خان اور نسیم شاہ آسٹریلیا کے خالف
نوجوان فاسٹ باؤلرز
ٰ
قومی ٹیسٹ ٹیم میں شامل
•
•
•
•

اوپنر عابد علی ،اسپنر کاشف بھٹی  ،مڈل آرڈر بیٹسمین افتخار احمد
اور فاسٹ باؤلر عمران خان سینئر کو قومی ٹیسٹ ٹیم میں شامل
کرلیا گیا
موسی خان ،مڈل آرڈر بیٹسمین خوشدل شاہ ،اسپنر عثمان
فاسٹ باؤلر
ٰ
قادر اور دراز قد فاسٹ باؤلر محمد عرفان کوقومی ٹی ٹونٹی ٹیم میں
شامل کرلیا گیا
انجری کا شکار فاسٹ باؤلر حسن علی دورہ آسٹریلیا کا حصہ نہیں
جبکہ فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی قومی ٹیسٹ ٹیم کا حصہ ہیں
ہمارا مقصد ٹیسٹ کی عالمی رینکنگ میں اپنی پوزیشن بہتر کرنے
کے ساتھ ساتھ ورلڈٹیسٹ چیمپئن شپ کا بہترین آغاز کرنا ہے ،چیف
سلیکٹر مصباح الحق

الہور12 ،اکتوبر 1122ء:
پی سی بی نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں شامل آئندہ ماہ شیڈول آسٹریلیا کے خالف
سیریز کے لیے 61رکنی قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعالن کردیا ہے۔ نوجوان فاسٹ
باؤلرزموسی خان اور نسیم شاہ کو قومی اسکواڈ میں شامل کرلیا گیا جبکہ شاہین شاہ
ٰ
آفریدی اور محمد عباس کو قومی ٹیسٹ ٹیم میں برقرار رکھا گیا ہے۔
فاسٹ باؤلر عمران خان سینئر کی قومی ٹیسٹ اسکواڈمیں واپسی ہوئی ہے۔عمران خان
سینئر نےپاکستان کی جانب سے اپنا نواں اور آخری ٹیسٹ میچ آسٹریلیاکے خالف کھیال تھا۔
دونوں ٹیموں کے درمیان سڈنی میں ٹیسٹ میچ جنوری  7162میں کھیال گیا تھا۔
موسی خان  2فرسٹ کالس میچوں میں 62
اسالم آباد سے تعلق رکھنے والے  61سالہ
ٰ
وکٹیں حاصل کرچکے ہیں جبکہ الہور سے تعلق رکھنے والے  61سالہ فاسٹ باؤلر نسیم
شاہ نے  5فرسٹ کالس میچوں میں  62وکٹیں حاصل کررکھی ہیں۔

موسی خان نے  5وکٹیں حاصل کیں جبکہ
قائداعظم ٹرافی  7161-71کے  4میچوں میں
ٰ
نسیم شاہ نے قائداعظم ٹرافی کے پہلے مرحلے میں  3میچوں میں  1وکٹیں حاصل کررکھی
ہیں۔
 645کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گیند کرنے والےدونوں فاسٹ باؤلرزنے ڈومیسٹک
کرکٹ میں اپنی دھاک بٹھارکھی ہے۔ دونوں کھالڑی گذشتہ کافی عرصے سے قومی
جونیئر اسکواڈ کا حصہ ہیں۔
موسی خان کو قومی ٹی ٹونٹی ٹیم میں بھی شامل کرلیا گیا ہے۔ پاکستان اور
فاسٹ باؤلر
ٰ
آسٹریلیا کے درمیان  3ٹی ٹونٹی میچوں پر مشتمل سیریز نومبر کے آغاز میں شیڈول ہے۔
موسی خان کے عالوہ وہاب ریاض ،محمد عامراورمحمد حسنین
ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے
ٰ
بھی قومی ٹی ٹونٹی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔ دراز قد فاسٹ باؤلر محمد عرفان کی بھی قومی
ٹی ٹونٹی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔
چیف سلیکٹر مصباح الحق نے دونوں فارمیٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے
دیگر کھالڑیوں کو قومی اسکواڈ میں شامل کیا ہے۔
بنوں سے تعلق رکھنے والے  74سالہ بلے باز خوشدل شاہ اور  71سالہ اسپنر عثمان قادر
کو قومی ٹی ٹونٹی اسکواڈ میں شامل کرلیاگیا ہے۔ الہور سے تعلق رکھنے والے عثمان
قادر آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ میں پرتھ سکورچرز کی نمائندگی کرچکے ہیں۔
اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں جاری قومی ٹی ٹونٹی کپ میں خیبرپختونخوا کی نمائندگی
کرتے ہوئے بائیں ہاتھ کے بلے باز خوشدل شاہ  611سے زائد اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ
 13رنز بناچکے جبکہ اسپنر عثمان قادر  2سےبھی کم اکانومی ریٹ کے ساتھ  4وکٹیں
حاصل کرچکے ہیں۔
موسی خان اور نسیم شاہ کے عالوہ اوپنر عابد علی
سلیکشن کمیٹی نے قومی ٹیسٹ ٹیم میں
ٰ
کوبھی پہلی بار قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کرلیا ہے۔اوپنر عابد علی اب تک 614
فرسٹ کالس میچوں میں  2111رنز بناچکے ہیں۔ قائداعظم ٹرافی کے پہلے مرحلے میں 7
میچوں میں شرکت کرنے والے عابد علی نے  311رنز بنائے۔ بائیں ہاتھ کے اسپنر کاشف
بھٹی کو بھی قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کرلیا گیا ہے۔  33سالہ اسپنر نے حالیہ سیزن
میں  61وکٹیں حاصل کررکھی ہیں۔ اس کے عالوہ بائیں ہاتھ کے اسپنر  33فرسٹ کالس
میچوں میں  372وکٹیں حاصل کرچکے ہیں۔

عمران خان سینئر کی طرح مڈل آرڈر بلے باز افتخار احمدکی بھی قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں
واپسی ہوئی ہے۔اس سے قبل افتخار احمد نے پاکستان کی جانب سے واحد ٹیسٹ میچ 7161
میں انگلینڈ کے خالف کھیال تھا۔
مصباح الحق ،چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم:
قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق نے کہا کہ آسٹریلیا میں انہیں
مختلف چیلنجز کا سامنا ہوگا ،اس لیے دونوں فارمیٹ کے لیے متوازی ٹیموں کا انتخاب
کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں مختلف نہیں بلکہ جارحانہ کرکٹ کھیلنی ہے۔
موسی خان اور نسیم شاہ کا انتخاب کرنا ایک جرات
چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ نے کہا کہ
ٰ
مندانہ فیصلہ ہے تاہم ان کی جارحانہ حکمت عملی سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے مثبت
نتائج سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا کی کنڈیشنزاور پچز پر باؤلنگ کرنا دونوں
کھالڑیوں کے لیے مفید تجربہ ہوگا۔دونوں فاسٹ باؤلرز کی موجودگی میں قومی ٹیم
آسٹریلیا کو  7مرتبہ آؤٹ کرکے ٹیسٹ جیتنے کی کوشش کرے گی۔
مصباح الحق پرامید ہیں کہ دونوں فاسٹ باؤلرز اپنی رفتار اور سوئنگ سے حریف ٹیم کو
حیران کردیں گے۔
چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم مصباح الحق نے کہا کہ محمد عباس تجربہ کار
کھالڑی ہیں جبکہ شاہین شاہ آفریدی کی نمایاں کارکردگی سے سب واقف ہیں۔ انہوں نے
کہا کہ عمران خان سینئر کی موجودگی کا فائدہ محمد عباس کو ہوگا۔ عمران خان سینئر کا
شمارنئے گیند سے بہترین باؤلنگ کرنے والےفاسٹ باؤلرز میں ہوتا ہے۔
مصباح الحق نے کہا کہ نوجوان فاسٹ باؤلرز کی موجودگی سے جہاں قومی کرکٹ ٹیم کا
پیس اٹیک مضبوط ہوگا تو وہی یاسر شاہ کے ساتھ کاشف بھٹی کی شمولیت سے اسپن کا
شعبہ بھی مضبوط ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یاسر شاہ کاشمار طویل فارمیٹ کے بہترین
اسپنرز میں ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل ہمارے پاس تجربہ کار بلے باز موجود ہیں جس کے
باعث کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ فخر زمان کی جگہ عابد علی کو ٹیم میں شامل کرلیا گیا ہے
جبکہ مڈل آرڈر بلے باز افتخار احمد کو بھی قومی ٹیسٹ ٹیم کا حصہ بنالیا گیا ہے۔
چیف سلیکٹر نے کہا کہ آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈکپ کو مدنظر رکھتے ہوئے دراز قد

فاسٹ باؤلر محمد عرفان کو قومی اسکواڈ میں شامل کرلیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فاسٹ
باؤلر محمد عرفان آسٹریلوی کنڈیشنز میں مفید ثابت ہوں گے۔
مصباح الحق نے کہا کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے
بلے باز خوشدل شاہ کو قومی ٹی ٹونٹی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جبکہ آسٹریلیا میں بگ
بیش لیگ کھیلنے والے اسپنر عثمان قادر کی قومی ٹی ٹونٹی ٹیم میں شمولیت کا فائدہ
شاداب خان کو ہوگا۔
قومی ٹی ٹونٹی کپ میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر آصف علی ٹیم میں جگہ
برقرار رکھا گیا ہے ۔ افتخار احمد بھی مڈل آرڈر میں ان کی مدد کریں گے۔ کمر کی انجری
کا شکار حسن علی ری ہیب پروگرام میں شرکت کررہے ہیں ،جس کے باعث ان کا انتخاب
نہیں کیا گیا تاہم ڈینگی وائرس سے نجات پانے والے شاہین شاہ آفریدی کو قومی ٹیسٹ ٹیم
میں شامل کرلیا گیا ۔ مستقبل کی حکمت عملی کے پیش نظر محمد حفیظ اور شعیب ملک
کا نام زیر غور نہیں آیا۔
قومی ٹی ٹونٹی ٹیم سیریز میں شرکت کے لیے  71اکتوبر کو سڈنی روانہ ہوگی جبکہ ٹیسٹ
اسکواڈقائداعظم ٹرافی کے پانچویں راؤنڈ میں شرکت کے بعد نومبر کے پہلے ہفتے میں
پرتھ کے لیے اڑان بھرے گا۔
اسکواڈز:
 26رکنی قومی ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم:
بابراعظم (کپتان) (سنٹرل پنجاب) ،آصف علی (ناردرن) ،فخر زمان (خیبرپختونخوا)،
حارث سہیل (بلوچستان) ،محمد حسنین (سندھ) ،افتخار احمد (خیبرپختونخوا) ،عماد وسیم
(ناردرن) ،امام الحق (بلوچستان) ،خوشدل شاہ (خیبرپختونخوا) ،محمد عامر (ناردرن)،
موسی خان
محمدعرفان(سدرن پنجاب) ،محمد رضوان (وکٹ کیپر) (خیبرپختونخوا)،
ٰ
(ناردرن) ،شاداب خان (ناردرن) ،عثمان قادر (سنٹرل پنجاب) اور وہاب ریاض (سدرن
پنجاب)۔
 26رکنی قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم:
اظہر علی (کپتان) (سنٹرل پنجاب) ،بابراعظم (سنٹرل پنجاب) ،عابد علی (سندھ) ،اسد شفیق
(سندھ) ،حارث سہیل (بلوچستان) ،افتخار احمد (خیبرپختونخوا) ،عمران خان سینئر
(خیبرپختونخوا) ،امام الحق (بلوچستان) ،کاشف بھٹی (سندھ) ،محمدعباس (سدرن پنجاب)،

 نسیم شاہ (سنٹرل،)موسی خان (ناردرن
،)محمد رضوان (وکٹ کیپر) (خیبرپختونخوا
ٰ
 شان مسعود (سدرن پنجاب) اور یاسر شاہ،) شاہین شاہ آفریدی (ناردرن،)پنجاب
(بلوچستان)۔
:شیڈول
 کرکٹ آسٹریلیاالیون کے خالف ٹی ٹونٹی ورام اپ میچ: اکتوبر12
 پہال ٹی ٹونٹی میچ بمقام سڈنی: نومبر1
 دوسرا ٹی ٹونٹی میچ ا: نومبر5
 تیسرا ٹی ٹونٹی میچ: نومبر8
 تین روزہ وارم اپ میچ:نومبر13 تا11
 دوروزہ وارم اپ میچ:نومبر26 تا25
 پہال ٹیسٹ میچ:نومبر15 تا12
) دوسراٹیسٹ میچ (ڈے اینڈ نائٹ: دسمبر1  نومبر تا12
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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.

