
 

 میہے، وس یضرورا کھیل دیکھنا ک موںیٹ یدوسرےیکے ل رونسیا میگ

 اکرم
 

 لیجنڈری فاسٹ باؤلر کی قومی خواتین کرکٹرزکے ساتھ آن الئن ویڈیو کانفرنس 
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 نیخوات یاکرم نے قوم میکے رکن اور پاکستان کے سابق کپتان وس میہال آف ف یس یس یآئ

 چزیکرکٹ م ادہیسے ز ادہیکے باعث الک ڈاؤن کے دوران ز 91 ڈیکرکٹرز کو کوو

 ۔ہے ایکا مشورہ د کھنےید

 

ورلڈ کپ  9111انہوں نے اکرم کا کہنا تھا کہ  میکو تازہ کرتے ہوئے وس ادوںی یک یماض

 اپنائی۔ عادت کی کھنےید چزیکرکٹ م ی ہدایت پرکے کپتان عمران خان ک میفاتح ٹ یک

 

 ننگیٹر ںیکے دوران وہ صبح کے اوقات م ایلیدورہ آسٹر ایک مرتبہکہ  اکرم نے کہا میوس

 ندین ںیکے سبب انہ ننگیدن گرم موسم اور سخت ٹر کیانہوں نے کہا کہ ا۔ کرتے تھے ایک

ی ہدایت ک کھنےید چیکا م زیانڈ سٹیاور و ایلیآسٹر انہیںنے خان  عمرانمگر  یتھ یآرہ

عمران خان نے میچ کے اختتام پر ان سے سواالت بھی پوچھنے  اکرم نے کہا کہ میوس کی۔

مکمل  ںیتاکہ ان کے بارے م کھوںید لتایکو کھ موںیٹ یدوسر ںیاہتے تھے کہ متھے، وہ چ

 معلومات حاصل کرسکوں۔

 

 یاکرم کا کہنا تھا کہ قوم میہوئے وس تےیپر زور دکو اپنی روش بنانے محنت  انتھک

ہے  یصرف اس امر کتاہم ضرورت  ںینہ یکم یک توںیصالح کے پاس میکرکٹ ٹ نیخوات

انہوں نے بسمہ معروف ۔ ںیتوجہ د یاور فٹنس پر خصوص لڈنگیف یکرکٹرز اپن نیکہ خوات

 ۔یک تیداہ یک محنت  یاضاف ےیرول ماڈل بننے کے ل دیگر کھالڑیوں کے لیےکو 

 

کو متاثر کرنا ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ  میٹ یاکرم نے کہا کہ بطور کپتان آپ کو اپن میوس

 ۔محنت کرتے تھے یگھنٹہ اضاف کیپر ا لڈنگیف یکے دوران اپن یوہ کپتان

 

 ۔ایآگاہ ک بھی ںیکے مختلف اتار چڑھاؤ کے بارے م ئریریاکرم نے اپنے ک میدوران وس اس



باؤلنگ پر  یگزرے وقت کے دوران اپن ںیاکرم نے کہا کہ انہوں نے لنکاشائر م میوس

 ۔ےیمختلف تجربات ک

 

مختلف  نیدوڑھتے وقت کم از کم ت ےیکہ وہ رن اپ کے ل یک تینے باؤلرز کو ہدا انہوں

 ۔ںیرکھا کر ںیذہن م ورزیلیڈ

 

انہوں نے کہا کہ  ۔ہے یسوچنا ضرور ےینے کہا کہ دباؤ کا مقابلہ کرنے کے ل انہوں

 یحکمت عمل ںیرات قبل متوقع مختلف صورتحال کے بارے م کیسے ا چیمکھالڑیوں کو 

 ۔ےیچاہ یکرن اریت
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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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