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  0202ورلڈکپکرکٹ  91آئی سی سی انڈر موجودہ اسکواڈ 

 جیتنے کی صالحیت رکھتا ہے،سرفراز احمد
 

 :ء0000جنوری 06الہور،

 

نیشنل کرکٹ اکیڈمی الہور میں  پیر کے روز نے قومی کرکٹر سرفراز احمد 

اس موقع پر کٹ ٹیم کے کھالڑیوں سے مالقات کی۔ کر 91قومی انڈر 

 دئیے۔ بھیسرفراز احمد نے نوجوان کھالڑیوں کو مفید مشورے

 

قومی انڈر  کی تیاریوں کے لیے 0202کرکٹ ورلڈکپ  91آئی سی سی انڈر 

این سی اے میں جاری  ہے۔ جنوری سے یکم کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ  91

نوری دس جاسکواڈ  91قومی انڈر بعد  روزہ تربیتی کیمپ میں شرکت کے 1

 گا۔ہوجنوری سے  91میگا ایونٹ کا آغاز جہاں  گاکو جنوبی افریقہ روانہ ہو

 

۔ جیت چکا ہے کرکٹ ورلڈکپ  91انڈر و مرتبہ دپاکستان اس سے قبل 

، دوہزار چھ کرکٹ ورلڈکپ  91پاکستان نے آخری مرتبہ آئی سی سی انڈر 

کرکٹ ٹیم کی قیادت سرفراز احمد نے کی  91قومی انڈر  ، جہاںجیتا تھامیں 

فائنل میں  میں پاکستان نے ایونٹ کےکی قیادت تھی۔ وکٹ کیپر بیٹسمین 

شکست دی  رنز سے 83روایتی حریف بھارت کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد

 تھی۔

 

کرکٹ ٹیم  91قومی انڈر میں کے فائنل  ایونٹکولمبو میں کھیلے جانے والے 

، جس کے باوجود آؤٹ ہوگئی تھیرنز پر  921پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 

کی عمدہ باؤلنگ کی بدولت  فاسٹ باؤلرزسرفراز احمد کی شاندار قیادت اور 

 رنز پر ڈھیر کردیا تھا۔ 19کرکٹ ٹیم نے بھارت کو محض  91پاکستان انڈر 

 



 سرفراز احمد:

 

کرکٹ ٹیم کےتربیتی کیمپ کا دورہ کرتے ہوئے  91قومی انڈر اس موقع پر 

کے لیےمنتخب  0202آئی سی سی کرکٹ ورلڈکپ نے کہا کہ سرفراز احمد 

ہیں  صالحیتوں کے مالک میں شامل تمام کھالڑی بہترینقومی اسکواڈ کردہ 

 ۔رکھتا ہے اہلیتورلڈکپ جیتنے کی مکمل اسکواڈاور یہ 

 

ٹ ٹیم کی کرک 91گذشتہ  سال قومی انڈر وکٹ کیپر بیٹسمین نے کہاکہ 

کامیابی  میںبی افریقہ جنوسری لنکا اور  دورہ کارکردگی میں تسلسل رہا،

ں اسکواڈ می۔ انہوں نے کہا کہ مورال بلند ہے کھالڑیوں کا نوجوان باعثکے 

شامل تھی شامل کھالڑیوں کی اکثریت جنوبی افریقہ کے خالف سیریز میں 

کنڈیشنز سے ہم آہنگی کے لیے زیادہ وقت درکار نہیں انہیں  جس کے باعث

 ۔ہوگا

 

 ی ہیںھالڑک اچھےوحیل نذیر رکہا کہ سرفراز احمد نےاس موقع پر 

انڈر  ہیں جس کا فائدہ قومی میں بطور وکٹ کیپر بیٹسمین وہ  بہترین فارماور

 ٹیم کو ہوگا۔ کرکٹ 91

 

کرکٹ ، نوجوان کھالڑیوں  91بیٹسمین کا کہنا ہےکہ انڈر  سالہ وکٹ کیپر 80

قومی اسکواڈ میں شمولیت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کے لیے 

میں اعلٰی کارکردگی دکھانے 0202ڈکپ کرکٹ ورل 91آئی سی سی انڈر کہ 

والے کھالڑیوں کے لیے قومی ٹیم میں جگہ بنانے کے امکانات روشن ہوں 

 گے۔

 

، شاہین شاہ آفریدی اور نسیم شاہ سمیت  وہ خود ے کہا کہسرفراز احمد ن

کرکٹ ٹیم کے ذریعے ہی پاکستان کرکٹ  ٹیم  91قومی انڈر بیشتر کھالڑی 

ٹیم کے  موجودہ اسکواڈ میں  91قومی انڈر ۔ انہوں نے کہا کہ کا حصہ بنے

اہلیت  جو جلد قومی ٹیم کا حصہ بننے کی بھی کئی کھالڑی ایسے ہیں 

 رکھتے ہیں۔

 

دوہزار چھ میں کامیابی کے سفر کو یاد کرتے ہوئے کپتان سرفراز احمد 

کاکہنا تھاکہ وہ ورلڈکپ یادگار تھا، انہوں نے کہا کہ فائنل میں روایتی حریف 

 ۔بڑی فتح تھیلو اسکورنگ میچ میں کامیابی حاصل کرنا بھارت کے خالف 



 

پیدا ہونے والے کھالڑیوں کا یا اس کے بعد  0000اسکواڈ)یکم ستمبر 

 انتخاب کیا جاسکتا  تھا(:
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