
 

 ووجوان اور تجربہ کار کھالڑیوں کا حسیه امتزاجسدرن پىجاب، 
  

  عوش صذیق کپتبى شبى هغعود، دمحم حفیظ، صہیت هقصود، عویع اعلن اوس

 ثیٹٌگ الئي اپپش هشتول 

 اوس ثالول ثھٹی عیٌئش دمحم عشفبى  عویذ آصف،  دمحم عجبط، ثبؤلٌگ هیں

 کبعہبسا

  کب  ثبؤلٌگ کے ثبعث ہوبساپبکغتبى کے ثہتشیي فبعٹ ثبؤلشص کی هوجودگی

 کپتبى عذسى پٌجبة شبى هغعود ، هضجوط ہے شعجہ
 

 ء: 2112ستمبر  12 ،کراچی

 

عذسى پٌجبة ۔کی فیوسٹ ٹیووں هیں کیب جبسہب ہےقبئذاعظن ٹشافی کب شوبس عذسى پٌجبة

ٌٹشل پٌجبة کے خالف ع اعٹیڈین الہوس هیںہفتے کو قزافی ٹوسًبهٌٹ هیں اپٌے عفش کب آغبص 

 ۔هیچ عے کشے گب

 

ن کے اوپٌش ٹین کی قیبدت قوهی ٹیغٹ کشکٹ ٹیًوجواى اوس تجشثہ کبس کھالڑیوں پش هشتول 

عے کی اوعظ  33.99فشعٹ کالط هیچوں هیں  111 شبى هغعود شب ى هغعود کشسہے ہیں۔

ًصف  21عٌچشیبں اوس  11اى کے فشعٹ کالط کیشیئش هیں سًض ثٌب چکے ہیں۔ 5111

 عٌچشیبں شبهل ہیں۔ 

 

الہوس عے عبلہ شبى هغعود اوس  18قبئذاعظن ٹشافی هیں عذسى پٌجبة کی اوپٌٌگ جوڑی 

عویع  ۔تعلق سکھٌے والے ثبئیں ہبتھ عے  ثیٹٌگ کشًے والے عویع اعلن پش هشتول ہوگی

فشعٹ کالط  52وٍ اة تک چکے ہیں۔  کھیل یچٹیغٹ ه 12اعلن پبکغتبى کی جبًت عے  

اى کے فشعٹ کالط کیشیئش هیں سًض ثٌب چکے ہیں۔  2478کی اوعظ عے  34.50 هیں هیچض

 ًصف عٌچشیبں شبهل ہیں۔ 14عٌچشیبں اوس  11

 

دمحم حفیظ ثطوس هڈل آسڈس هیچوں هیں پبکغتبى کی  ًوبئٌذگی کشًے والے  اًٹشًیشٌل 251

ڈوهیغٹک دہبئیوں عے  1دمحم حفیظ گزشتہ گے۔ ًوبئٌذگی کشیںکی عذسى پٌجبة ثیٹغویي 



فیصل آثبد، الہوس، کیشیئش هیں کشکٹ وٍ اپٌے ڈوهیغٹک کشکٹ کھیلٌے  هیں هصشوف ہیں۔ 

 عوئی ًبسدسى گیظ کی ًوبئٌذگی کشچکے ہیں۔عشگودھب اوس 

 

ویں ایڈیشي 51قبئذاعظن ٹشافی کے عیف ثذس ثھی اوس صہیت هقصود  ثیٹغویيهڈل آسڈس 

 عذسى  پٌجبة کی ًوبئٌذگی کشیں گے۔ هیں 

 

کی عذسى پٌجبة هوکٌہ طوس پش عیٌئش دمحم عشفبىص دمحم عجبط اوس تجشثہ کبس فبعٹ ثبؤلش

 ثبؤلٌگ کب آغبص کشیں گے۔ جبًت عے 

 

دوساًیئے کی د اوس طویل هحذوعٹ ثبؤلش ثالول ثھٹی اوس آلشاؤًڈس عبهش یبهیي ٹیغٹ فب

 کشکٹ هیں ثہتشیي کبسکشدگی کب هظبہشٍ کشچکے ہیں۔

 

عویذ آصف قبئذاعظن ٹشافی پشبوس صلوی کے هغتقل سکي ایچ ثی ایل پبکغتبى عپش لیگ هیں 

 168هیں  فشعٹ کالط هیچض 44عویذ آصف عذسى پٌجبة کی ًوبئٌذگی کشیں گے۔ هیں 

 وکٹیں حبصل کشچکے ہیں۔

 

صاہذ هحوود لیگ اعپٌش  ثبؤلٌگ کے شعجے هیں ثبئیں ہبتھ کے ثبؤلش دمحم عشفبى اوس اعپي 

 کی ًوبئٌذگی کشیں گے۔عذسى پٌجبة 

 

قوهی ٹیغٹ کشکٹش عذًبى اکول وکٹ کیپشص،  1کے اعکواڈ هیں  کشکٹ ٹین  عذسى پٌجبة

ایچ ثی ایل پی شبهل ہیں۔ عوش صذیق  ،ں ہبتھ عے ثیٹٌگ کشًے والے عوش صذیقثبئیاوس 

هیں هلتبى علطبًض کی جبًت عے ثطوس اوپٌٌگ ثیٹغویي اًٌگ کب آغبص ثھی  ایظ ایل 

 چکے ہیں۔کش

 

 :کپتان شان مسعود 

 

ہے۔ شبى اپ پش ثھشوعہ  عذسى پٌجبة کے کپتبى شبى هغعود کو اپٌی ثبؤلٌگ الئي

 ہے۔ وجودهالئي اپ ثبؤلٌگ  هضجوط هغعودعوجھتے ہیں کہ اى کے پبط

 

 ٌٹ هیں شبهل توبم ٹیویں هتواصی ہیں۔ٹوسًبهشبى هغعود کبکہٌب ہےکہ 

 

 دمحم عجبط،  ہوبسے پبط  اًہوں ًے کہب کہ۔ ثبؤلٌگ ہوبسی طبقت ہےشبى هغعود ًے کہب کہ 

هیں  صوستکی  عبهش یبهیي اوس ، ساحت علیدمحم عشفبى عیٌئش، عویذ آصف، ثالول ثھٹی 

  هلک کے ثہتشیي فبعٹ ثبؤلشص هوجود ہیں۔

  



بؤلشصکب ثہتشیي اعتعوبل کشیں ہن اپٌے ثعذسى پٌجبة کشکٹ ٹین کے کپتبى کب کہٌب ہے کہ 

صیبدٍ ثوجھ ًہ گےاوس جت ضشوست ہوگی اًہیں آسام دیب جبئے  گب تبکہ کھالڑیوں پش 

 ۔پڑھے

 

وکٹیں حبصل ایغے ثبؤلشص هوجود ہیں جو ًہ صشف شبى هغعود ًے کہب کہ ہوبسے پبط 

 کشتے ہیں ثلکہ حشیف ٹین پش دثبؤ ثڑھبًےکی ثھی صالحیت سکھتے ہیں۔

 

عپٌشص هوجود ہیں۔ شبى  هغعود کب کہٌب ہےکہ فبعٹ ثبؤلشص کے عالوٍ ہوبسے پبط ثہتشیي ا

عشفبى اوس دمحم اعپٌشص ڈوهیغٹک کشکٹ هیں ثہتشیي کبسکشدگی کب هظبہشٍ کشًے  والے  

 صاہذ هحوود قوهی کشکٹ ٹین کے دسواصے پش دعتک دے سہے ہیں۔

 

عوش صذیق، عویع شبهل ہیں۔ ثلے ثبص ثھیےاعکواڈ هیں ثہتشیي وبسہکپتبى کب کہٌب ہے کہ 

ے ًوجواى ثلے ثبص رهہ داسی کب هظبہشٍ جیغصیي عجبط اوس عوشاى سفیق اعلن، عیف ثذس، 

 کب حصہ ثي جبئیں گے۔جلذ قوهی کشکٹ ٹین کشتے ہیں تو وٍ 

 

ثطوس عیٌئش کھالڑی دمحمحفیظ کے وعیع تجشثے کب فبئذٍ ہوگب۔ٹین کو شبى هغعود ًے کہب کہ 

اًہوں ًے کہبکہ یہ ٹوسًبهٌٹ کو رهہ داسی کب هظبہشٍ کشًب ہوگب۔هجھے اوس صہیت هقصود 

کشکٹ قوهی اوس ثیي االقواهی ہن اًتہبئی اہن ہوگب جہبں هیشے اوس صہیت هقصود کے لیے 

 فبئذٍ اٹھبًے  کی کوشش کشیں گے۔ عےتجشثے  اپٌے هیں

 

قوهی ٹیغٹ کشکٹ ٹین کے اوپٌش شبى هغعود کبکہٌب ہےکہ ٹیغٹ کشکٹشعذًبى اکول اوس 

ہوبسے اًہوں ًے کہب کہ هوجودگی کب فبئذٍ ہوگب۔ٹین هیں  کیعوش صذیق ًوجواى وکٹ کیپش 

 پبط ایک هتواصی اعکواڈ هوجود ہے۔

 

 سیکىڈ الیون:سدرن پىجاب 

 

قبئذاعظن ٹشافی کے عیکٌڈ الیوى ٹوسًبهٌٹ هیں عذسى پٌجبة کی قیبدت ًویذ یبعیي کشیں 

کی ًبئت کپتبًی کشیں سوصٍ کشکٹ ٹوسًبهٌٹ هیں عذسى پٌجبة  2گےججکہ علوبى علی آغب 

 وٍلیفٹ آسم اعپٌش روالفقبس ثبثش ٹین هیں ثطوس هیٌٹوس کھالڑی ششکت کشیں گے۔  گے۔ 

وکٹیں حبصل  43کی اوعظ عے 39.42ٹیغٹ هیچوں هیں  14کی جبًت عے پبکغتبى 

 وکٹیں حبصل کشًب ثھی شبهل ہے۔ 4هشتجہ ایک اًٌگ هیں  1کشچکے ہیں جظ هیں 

 

وکٹیں حبصل کشچکے ہیں۔ روالقفبسثبثش  416فشعٹ کالط هیچض هیں 116عبلہ اعپٌش  31

هٌفشد اعضاص ثھی  وکٹیں حبصل کشًے کب 11فشعٹ کالط کشکٹ کی ایک اًٌگ هیں 

 سکھتے ہیں۔



 

ٹی ٹوًٹی هیچض کھیلٌے والے هختبس احوذ ثھی عیکٌڈ الیوى  کب  5پبکغتبى کی جبًت عے 

 13فشعٹ کالط وکٹیں حبصل کشًے والے  185فشعٹ کالط هیچض هیں  48حصہ ہیں۔ 

عبلہ فبعٹ ثبؤلش ضیبء الحق ثھی عیکٌڈ الیوى ٹوسًبهٌٹ هیں عذسى پٌجبة کی ًوبئٌذگی 

 یں گے۔کش

 

ضیبء الحق هوکٌہ طوس پش فبعٹ ثبؤلش دمحم عشفبى جوًیئش کے عبتھ ثبؤلٌگ کب آغبص کشیں 

وکٹیں حبصل کشچکے ہیں۔ وٍ ایچ  64فشعٹ کالط هیچض هیں  11گے۔ دمحم عشفبى جوًیئش 

ثی ایل پی ایظ ایل هیں کشاچی کٌگض، کوئٹہ گالڈیئٹشص اوس  هلتبى علطبًض کی ًوبئٌذگی 

 کشچکے ہیں۔

 

عذسى پٌجبة عیکٌڈ الیوى کشکٹ ٹین اپٌب پہال هیچ عٌٹشل پٌجبة کے خالف کھیلے گی۔ 

 عتوجش کو فیصل آثبد کے اقجبل اعٹیڈین هیں ہوگب۔ 13دوًوں ٹیووں کے دسهیبى هقبثلہ 
– ENDS – 
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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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