
 

نسیم شاہ کے ساتھ باؤلنگ کے  شعیب اختر ،نوجوان فاسٹ باؤلر

 خواہاں
 

  خوش قسمتی سمجھتا، عمران خان کے ساتھ باؤلنگ کرنے کا موقع ملتا تو

 شعیب اختر

  شعیب اخترہےمزاج میرے جیسا نسیم شاہ کا موجودہ فاسٹ باؤلرز میں ، 

  ڈریم پیئر چن چکے اس سے قبل لیجنڈری وسیم اکرم بھی نسیم شاہ کو اپنا

 ہیں

 زبردست پذیرائیمہم کی  ا پر جاری پی سی بی کی ڈریم پیئرسوشل میڈی 
 

 ء:0202مئی 4الہور،  

 

کو مداحوں، سابقہ اور موجودہ  مہمکی ڈریم پیئر سوشل میڈیا پر جاری پی سی بی 

 ڈیجٹل مہم کاکھالڑیوں سمیت صحافیوں اور کرکٹ پنڈتوں میں خوب پذیرائی مل رہی ہے۔ 

سے میں  ؤلرز فاسٹ باٹیسٹ کو شروع ہوا جہاں مداحوں کواتوار مئی بروز3تیسرا مرحلہ

 کا موقع دیا گیا۔چننے  اپنی پسندیدہ جوڑی

 

حاصل کرنے والے سابق فاسٹ باؤلر  وکٹیں 871کرکٹ میں  ٹیسٹپاکستان کی جانب سے

بنانے  عمران خان کے ساتھ جوڑیماضی کے عظیم کھالڑیوں میں سے نے  شعیب اختر

قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے موجودہ کھالڑیوں شعیب اختر نے ۔ کی خواہش کا اظہار کیا ہے

 کو اپنے ڈریم پیئر کے لیے چنا ہے۔میں سے نوجوان فاسٹ باؤلر نسیم شاہ 

 

 :شعیب اختر

 

قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ باؤلر شعیب اختر نے کہا کہ وہ ماضی کے فاسٹ باؤلرز 

اگر وہ ۔ انہوں نے کہا کہ کا انتخاب کریں گے کے ساتھ باؤلنگ کرنے میں سے عمران خان

تو ساتھ دوسرے اینڈ سے باؤلنگ کرتے ےکاپنے کیرئیر کے عروج میں عمران خان 

حریف ٹیم کی کوئی وکٹ نہیں ایک ہوتا اور وہ یہ کہ کا مائنڈ سیٹ دونوں کھالڑیوں کی 

 ۔چھوڑنی

 

ان کے ہم مزاج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ کھالڑیوں میں سے ٹیسٹ کرکٹر نسیم شاہ 



ہے لٰہذا وہ  خوف ان کے جیسا ہوسکتانوجوان فاسٹ باؤلر کا غضہ اور کہا کہ انہوں نے 

 نسیم شاہ کو اپنا ڈریم پیئر چنیں گے۔

 

 :نسیم شاہ

 

 ی جانب سےاختر ک بیاکرم کے بعد اب شع میوسقومی ٹیسٹ کرکٹ نسیم شاہ نے  کہا کہ 

اپنے  انہوں نے کہا کہ ۔مشکور ہوں ان کا شامل کرنے پر ںیم ئریپ میمجھے اپنے ڈر

 ۔ہےکسی اعزاز سے کم نہیں ےیل رےیکا حصہ بننا م ئریپ میفاسٹ باؤلرز کے ڈر دہیپسند

 

آج ان کا میرے شروع کی ا لنیکر کرکٹ کھ کھیفاسٹ باؤلرز کو دجن نسیم شاہ نے کہا کہ 

باؤلر کے  فاسٹانہوں نے کہا کہ ساتھ باؤلنگ کی خواہش کرنا میرے لیے فخر کی بات ہے۔

کوشش  یاختر  کے اعتماد پر پورا اترنے ک بیہے، شع یبہت ضرور یجارحانہ مزاج ےیل

 ۔وں گاکر

 

محمد جوڑی میں چن لیا ہے۔ ڈریمٹیسٹ کرکٹر محمد عباس نے حسن علی کو اپنی ادھر 

 وکٹیں حاصل کرچکے ہیں۔ 77ٹیسٹ میچوں  میں  81 عباس

 

 محمد عباس:

 

ماضی کے عظیم باؤلرز قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر محمد عباس کا کہنا ہے کہ 

تاہم وہ  ہوگا انتخابکے لیے ایک مشکل کی فہرست میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ان 

 وسیم اکرم کے ساتھ باؤلنگ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔

 

اکرم کے  میوس سے  ںیم وںیکھالڑ عظیمکے یفاسٹ باؤلر محمد عباس نے کہ وہ ماض

فاسٹ باؤلرز میں سے وہ موجودہ انہوں نے کہا کہ  ۔کررہے ہیںہمراہ باؤلنگ کا انتخاب 

 کریں گے۔ڈریم پیئر بنانے  کی خواہش کے ساتھ  یحسن عل

 

ٹیسٹ وکٹیں رکھا  77کے لیے فاسٹ باؤلرز کے انتخاب کا معیار  چننےسٹ جوڑی ڈریم ٹی

 گیا ہے۔

 

اس سرگرمی کے ذریعےمداحوں کو مختلف ادوار میں پاکستان کی نمائندگی  نے پی سی بی

کا موقع فراہم  کرنے والے اپنے پسندیدہ بلے بازوں اور باؤلرز کو جوڑیوں کی شکل دینے

کی جوڑیوں پر مشتمل مہم جہاں فاسٹ باؤلرز، اوپنرز اور مڈل آرڈر بلے بازوں کیا ہے۔ 

 کو زبردست پذیرائی ملی ہے۔

 

کے عظیم کرکٹرز سعید انور اور عامر کی دہائی  8991 کی مہم میںاوپنرزاس دوران 

دوسری اس مہم میں سعید انور اور ماجد خان کو سہیل پر مشتمل جوڑی مقبول ترین  رہی۔ 



 کا درجہ مال۔مقبول ترین جوڑی 

 

سب سے مقبول یونس خان اور محمد یوسف  مڈل آرڈر بلے بازوں کے ڈریم پیئرز میں

فہرست میں اس جبکہ سابق کپتان  انضمام الحق اور محمد یوسف کی جوڑی  جوڑی رہی

 دوسرے نمبر پر رہی۔

 

فاسٹ باؤلرز کے ڈریم پیئرز پر مشتمل مہم کے بعد دو روز تک جاری رہنے  والی 

 کی مہم کا آغاز کیا جائے  گا۔ر مقبول ترین ٹیسٹ کپتان وکٹ کیپر اوآلراؤنڈرز، اسپنرز، 
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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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