
 

 کیٹیم 91انڈر  قومیسے  ٹرائلز میں ناکامی پہلے روحیل نذیر کا 

 کا سفر تک قیادت
 

 دئیے تو ناکامی پر بہت مایوس  دوہزار پندرہ میں پہلی بار کرکٹ ٹرائلز

 ، روحیل نذیرہوا
 

 :ء0707جنوری70الہور، 

 

 91سی سی انڈر آئی نذیر روحیل  وکٹ کیپر بیٹسمینرہنے والےسے تعلق اسالم آباد 

 قیادت کریں گے۔میں قومی اسکواڈ کی  0202کرکٹ ورلڈکپ 

 

نے اپنے بڑے بھائی  طاہر نذیر روحیل نذیر ٹیپ بال سے کرکٹ کا آغاز کرنے  والے 

 یکاہل خانہ  کرکٹر نے کہا کہ نوجوانکرکٹ کھیلنا شروع کی۔  دیکھتے ہوئےکو 

کرنا  یںرکاوٹ کا سامنا نہ یبڑ یکس ںیم لیتکم یشوق ک ںیاسپورٹ کے باعث انہ

منتخب نہ کے لیے میں ٹرائلز  0292پروگرام کرکٹ 91پی سی بی پیپسی انڈر پڑاتاہم 

 ۔ ہوگئے تھےلبرداشتہ وہ دہونے پر

 

ٹیم میں شامل کرلیا  91اسالم آباد انڈر  پر روحیل نذیر کوآئندہ سال ٹرائلز میں کامیابی 

میچوں میں  4کے  0291دو روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ 91پی سی بی پیپسی انڈر گیا۔ 

میں  0292رنزبنانے پر روحیل نذیر کو  414کی جانب سے  91اسالم آباد انڈر 

متحدہ عرب امارات  میں شامل کرلیا گیا۔کرکٹ ٹیم  91آسٹریلیا کے خالف قومی انڈر 

میں کھیلی گئی سیریز میں بھی وکٹ کیپر بیٹسمین نے شاندار کارکردگی کا تسلسل 

 برقرار رکھا۔

 

سنچریوں کی مدد سے  0ایک روزہ میچوں میں  4سیریز میں شامل انہوں نے  

رنز اسکور  11بدولتٹی ٹونٹی میچوں میں ایک نصف سنچری کی  4اور 022

 2میں روحیل نذیر نے  0292انٹرریجنل ایک روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ 91انڈر کیے۔

رنز بنائے۔ وکٹ کیپر بیٹسمین نے اسی سال  421کی اوسط سے  67.67میچوں میں 



رنز  222میچوں میں  2انٹرریجنل تین روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ کے  91انڈر 

ونٹ سنچری اسکور کرنے والے روحیل نذیر نے  ای 9نصف سنچریاں اور 4بنائے۔

 ۔اسکور کیےکی اوسط سے  رنز  63.50میں

 

رواں نے  بیٹسمینکالس ڈیبیو کرنے والے نوجوان وکٹ کیپردوہزار اٹھارہ میں فرسٹ 

وکٹ رنز اسکور کیے۔ 402میچوں میں  1سیزن میں قائداعظم ٹرافی کے فائنل سمیت 

 کریں گے۔ میں ملتان سلطانز کی نمائندگی 0202ایچ بی ایل پی ایس ایل کیپر بیٹسمین 

 ۔کا حصہ تھےکے اسکواڈ اسالم آباد یونائیٹڈ  گذشتہ سالوہ 

 

پیٹرنز ٹرافی گریڈ ٹو، قومی ٹی ٹونٹی کپ اور قائداعظم ون ڈے  کپ کھیلنے والے 

کرکٹ ٹیم کا کہنا ہےکہ ڈیبیوفرسٹ کالس میچ میں سنچری  91کپتان قومی انڈر 

انہوں نے گذشتہ سال قائداعظم اسکور کرنا ان کے  کیرئیر کی بہترین اننگز ہے۔ 

ٹرافی میں اسالم آباد ریجن کی نمائندگی کرتے ہوئے ایچ بی ایل کے  خالف اپنے ڈیبیو 

رنز کی اننگز کھیلی تھی۔وکٹ کیپر بیٹسمین کی اننگز  942میچ کی پہلی اننگز میں 

 چھکا شامل تھا۔ 9چوکے اور  92میں

 

 یم نے انہیں ہمیشہ اسپورٹ کیا ،وسقومی کرکٹر عماد  کا کہنا ہے کہروحیل نذیر 

م نہ صرف عماد وسیانہوں نے کہا کہ دونوں کھالڑیوں کا تعلق ایک ہی شہر سے ہے۔ 

کرتے  بھی حوصلہ افزائیہمیشہ عمدہ کارکردگی دکھانے پر ٹپس دیتے بلکہ انہیں اہم 

 ہیں۔

 

اے بی ڈویلیئرز بین االقوامی سطح پر ان کے پسندیدہ کرکٹر  روحیل نذیر نے کہا کہ

انہوں نے کہاکہ کے خواہشمند ہیں۔دکھانے  کارکردگیکی طرح آلراؤنڈ ہیں اور وہ ان 

دوران  روحیل نذیر نے کہا کہقومی سطح پر احمد شہزاد ان کے  آئیڈیل کرکٹر ہیں ۔ 

 ۔ ہےاسٹروک  سندیدہپان کا  بیٹنگ بک فٹ پنچ

 

، آئی سی سی 0292اور  0292ایشیا کپ  91یوتھ انڈر  وکٹ کیپر بیٹسمین اے سی سی

میں پاکستان کی  0291کپ مرجنگیا یس یاے س اور 0292کرکٹ ورلڈکپ91انڈر 

نمائندگی کرچکے ہیں۔ روحیل نذیر نےگذشتہ ماہ اے سی سی ایمرجنگ ایشیا کپ 

 میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔جیت کےفائنل میں شاندار سنچری اسکور کرکے   0291

 

کا کہنا ہےکہ وہ اس سے قبل بھی پاکستان کی جانب سےمیگا ایونٹ میں  روحیل نذیر

شرکت کرچکے ہیں۔ انہوں نےکہا کہ مختلف ایج گروپس کرکٹ میں گذشتہ دو سالوں 



سے بین االقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کرنے کے  باعث ان کے  کھیل میں 

 ماد ہیں۔نکھار آیا ہے اور جنوبی افریقہ روانگی سے قبل وہ پراعت

 

کے لیے منتخب  0202کرکٹ ورلڈکپ  91روحیل نذیر نے کہا کہ آئی سی سی انڈر 

کرکٹ  ٹیم  91کردہ اسکواڈ میں ایسے  کھالڑی ہیں جو اس سے قبل بھی پاکستان انڈر 

کی نمائندگی کرچکے ہیں لٰہذا قومی اسکواڈ ایونٹ میں بہتر کھیل پیش کرے گا۔ انہوں 

حیدر علی اور مجھ پر اہم ذمہ داری ہوگی جس پر پورا ایونٹ کے دوران نے کہا کہ 

 اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔

 

یا اس کے بعد پیدا ہونے والے کھالڑیوں کا انتخاب کیا  0777اسکواڈ)یکم ستمبر 
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