
 

بھی بڑے بھائی نسیم شاہ کے  نقش قدم شاہ  نی نحچھوٹے بھائی 
 چلنے لگے پر

 
 ء:2020اکتوبر  15الہور، 

 
 یشاہ بھ نیحن  یشاہ کے چھوٹے بھائ میفاسٹ باؤلر نس  رکٹ ٹیم کے نوجوانک پاکستان

  شنلیفاسٹ باؤلر ن کے  دائیں ہاتھ۔ںینقش قدم پر چلنے لگے ہ  ےک یبڑے  بھائاپنے  
ررہے  ک ینمائندگ یک کرکٹ ٹیم 19انڈر سنٹرل پنجاب ںیشپ م مپئنیون ڈے چ 19انڈر
میں شرکت  زنیس  سٹکیڈوم کسی بھی کے  یب یس  یپ شا نیحنکہ یہ پہلی مرتبہ ۔ ہیں

انہوں نے اپنا پہال میچ  ںیٹورنامنٹ م اکتوبر سے شروع ہونے والے  13کررہے ہیں۔ 
 ۔یوکٹ حاصل ک  کیا  نے انہوں کھیال، جہاں  کے خالفکرکٹ ٹیم  19انڈر سدرن پنجاب 

 
 یک میسطح پر پاکستان کرکٹ ٹ  یاالقوام نیببڑے بھائی کی طرح  یبھنے شاہ  نیحن

۔ نوجوان فاسٹ باؤلر کا کہنا ہے  کہ اپنی آنکھوں میں سجا رکھا ہےکا خواب  ینمائندگ
کرکٹ  ںی ان کے ساتھ گھر کے صحن م یوہ اب بھ  ں،یکرکٹر ہ  لیڈ یشاہ ان کے آئ مینس 
  اپنے بہمرت یپہل صلہیکا ف لنےیباقاعدہ کلب کرکٹ کھ ۔ انہوں نے ںیپسند کرتے ہ  لنای کھ

 ۔ ا یکنے کے بعد کھیہواد لتای کھ ںیشرٹ م یپر پاکستان ک نیاسکر یو یکو ٹ یبڑے بھائ
 

  ں،یہ  تےی ٹپس د دیمف  یفون کرکے باؤلنگ ک ںیشاہ اکثرانہ میکا کہنا ہے کہ نس  حنین شاہ
کرکٹ  کا اپنا تجربہ  یاالقوام نیفون کال کرکے ب  یسے  پہلے خصوص چیم  انہیںوہ 
 ۔ ں یکرنے کے ساتھ ساتھ آؤٹ سوئنگ کے  خاص گر بتاتے ہ ئریش 
 
سال سے  الہور کے  ایک شاہ کا کہنا ہے  کہ وہ گزشتہ  نیحن نیباؤلنگ کے شوق زرفتاریت

  دہیپسند ی۔ انہوں نے کہا کہ  آؤٹ سوئنگ ان کںیرہے ہ  لیکرکٹ کھ  ںیکلب م  یمقام
کوشش کررہے  یبہتر بنانے ک دیہے اوروہ  اس پر خاص محنت کرکے اسے مز  یوری لیڈ
 ۔   ںیہ

 
دونوں  ں،یہ  ںیبہن 2اور  بھائی 5وہ شاہ کا کہنا ہے کہ  میکرکٹر نس  سٹیکے ٹ پاکستان

کرتے  قیشاہ نے تصد میسالہ فاسٹ باؤلر نس سترہ ۔  ںیہ نیکرکٹ کے  شوق یچھوٹے بھائ
  الیبال سے سنگل وکٹ کھ پیٹ ںیاکثر گھر م   دونوں،وہ  اور شاہ  نیہوئے  کہا کہ حن

 ۔ کرتے ہیںفاسٹ باؤلنگ  کی طرح کشنیباؤلنگ ا  کے یانہ ، حنین شاہ بھی کرتے تھے



 
شاہ نے     نیتو حن ںیکا حصہ بنے ہ میشاہ نے کہا کہ جب سے وہ پاکستان کرکٹ ٹ مینس 
 دارانیکلب  کے  عہد  ،یشروع کرد ننگی ٹر ںیکلب م یالہور کے مقام یکھید کھاید یبھ

نے ان سے    نیدن حن کیشاہ نے کہا کہ ا می۔ نس تےہیںکر  ندیزگ یبہت ت   ہیکہ  اینے بتا
  19کہ وہ سنٹرل پنجاب انڈر   یپھر خبر مل ،یمانگ ازتاج یشرکت ک ںیٹرائلز م  19انڈر

 ۔ ںیکا حصہ بن گئے ہ   میکرکٹ ٹ
 
مگر   ںیرہتے  ہ  تےیکو اکثر باؤلنگ ٹپس د  یشاہ نے کہا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائ مینس 

قومی  ۔ںی باؤلنگ کرتے  رہ زرفتاریکے مطابق ت لنٹیٹ یخواہش ہے کہ وہ اپنے قدرت
 کرکٹر نے چھوٹے بھائی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ 

 
 
ABOUT THE PCB 

 

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which 

was established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having 

perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and 

promotion of the game of cricket in Pakistan. 

 

The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the 

development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial 

Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer. 

 

The PCB’s mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its 

winning teams and by providing equal playing opportunities to all. 

 

Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing 

sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and 

pathways framework, inspiring generations through our women’s game, growing and diversifying 

commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan. 

 

The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket 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. 

 



 

 


