
 

جنوبی کانوجوان کھالڑیوں ورلڈکپ:  91آئی سی سی انڈر 

 دکھانے  کا عزم شاندار کارکردگیافریقہ میں 
 

 پاکستان دو مرتبہ ایونٹ کا چیمپئن اور تین مرتبہ رنرزاپ رہ چکا 

 ہے

  کارکردگی کا مظاہرہ کرکے  متاثر کنایونٹ میں نوجوان کرکٹرز

نمائندگی کرسکتے ہیں، روحیل پاکستان کی اعلٰی سطحی کرکٹ میں 

 نذیر

  کی پروفائل سکواڈ میں شامل نوجوان کھالڑیوں ا91قومی انڈر

 مندرجہ ذیل ہے

  پر  آن الئن میڈیا زونمیچز کی جھلکیاں نان براڈ کاسٹ آئی سی سی

 اپلوڈ کرے گا

  بھی آن الئن میڈیا زون پر دستیاب ہوں  تصویری جھلکیاںایونٹ کی

 گی

 

 ء: 0202جنوری91الہور، 

 

 ںیم 0202کرکٹ ورلڈ کپ  91انڈر  یس یس یآئ یجار ںیم قہیافر یجنوب

اپنے سفر کا آغاز  سال قبل آخری مرتبہ ورلڈکپ جیتنے والی ٹیم( 91)پاکستان

 91 چیم انیکے درم دونوں ٹیموں۔سے کرے گا چیکے خالف م نڈیاسکاٹ ل

اسپورٹس  یورسٹیونی سٹیاسٹروم کے نارتھ و فیبروز اتوار کو پوچ یجنور

 میکرکٹ ٹ 91انڈر  پاکستانشامل  ںیم یگروپ س ۔جائے گا الیکھ ںیمگراؤنڈ  لجیو

، یکے مدمقابل آئے گ شیزمباوے اور بنگلہ د بیلترتاکو ب یجنور 01اور  00

  ۔جائیں گے ہی کھیلے  ںیاسٹروم م فیپوچ یبھ چزیکے خالف م موںیدونوں ٹ

 

کے  ونٹیا میکرکٹ ٹ 91انڈر  یقوم ںیصورت م یٹاپ کرنے ک ںیم یس گروپ

 خالف میدان میں اترے گی۔کے  میرنرزاپ ٹ یک یگروپ ڈ ںیدوسرے مرحلے م

 ںیاسٹروم م فیکو پوچ یجنور 02 چیم سرایکوارٹر فائنل مرحلے کا ت گیسپر ل

https://www.icc-cricket.com/media-zone/
https://www.icc-cricket.com/media-zone/
https://www.icc-cricket.com/media-zone/photos
https://www.icc-cricket.com/media-zone/photos


 ڈران یقوم ںیصورت م یک رنرزاپ رہنے ںیم یگروپ س البتہ جائے گا الیکھ

 یجنور 09نا ہوگاجولیکھ چیسے م میٹ میں ٹاپ کرنے والی یکو گروپ ڈ میٹ 91

 ۔ہوگا ںیم ینونیکو ب

 

اور فائنل بھی پوچیف اسٹروم میں ہی کھیلے جائیں  زایونٹ کے دونوں سیمی فائنل

 1کو جبکہ فائنل  یفرور 6اور  1فائنلز  یمیس گیل پرسشیڈول کے مطابق گے۔

 ہوگا۔کو  یفرور

 

 قہیافر یجنوب ںیم یجوالئجون/ گذشتہ سال میکرکٹ ٹ 91انڈر  یسے قبل قوم اس

 ید بیغرض سے ترت یک وںیاریت یک ونٹیا گایم ۔ہے یدورہ کرچک ابیکا کام

سے   7-2 کے خالف  میٹ زبانینے م میکرکٹ ٹ 91پاکستان انڈر  ںیم زیریس یگئ

سے قبل دو وارم  ونٹیا گاینے م میکرکٹ ٹ 91پاکستان انڈر  ۔تھا ایک پیسوئ نیکل

 یاور سر ایریجینائ ، میکرکٹ ٹ 91انڈر  قومی جہاں ،یشرکت ک ںیم چزیاپ م

 دینے میں کامیاب رہی۔وکٹوں سے شکست  1اور  1 بیلنکا کو بالترت

 

کا جائزہ  یکارکردگ یک موںیٹ بھر کی دنیا کرکٹ میں 91طور پر انڈر  یمجموع

( اور 1) بھارت۔ہوتا ہے ںیم موںیٹ نیجائے تو پاکستان کا شمار چند بہتر ایل

کرکٹ ورلڈ کپ  91( مرتبہ انڈر 0) ادہی( کے بعد پاکستان سب سے ز0) آسٹریلیا

 میکرکٹ ٹ 91 رانڈ یقوم یرکھنے وال کارڈیشاندار ر ںیم یماض ۔چکا ہے تیج

 نمبر پر ہے، اس فہرست سرےیت ںیکرکٹ م ئےدنیا یبھ ںیکے تناسب م تیج

 ۔دوسرے نمبر پر ہے ایلیبھارت پہلے اور آسٹر میں

 

 لیروح نیٹسمیب پریوکٹ ک یکپتان یک میکرکٹ ٹ 91انڈر  یقوم ںیم ونٹیا گایم

 یسنچر ںیم ویبیاپنے فرسٹ کالس ڈ ںیم  0292-91 سیزن وہ ۔ںیکررہے ہ رینذ

لنکا کے خالف  یاور سر قہیافر یگذشتہ سال جنوب ۔ںیاسکور کر چکے ہ

 ںیش مینے بنگلہ د رینذ لیکا مظاہرہ کرنے والے روح یمتاثرکن کارکردگ

بنانے  نیمپئیپاکستان کو چ ںیکپ م ایشیاٹیمز  مرجنگیا اے سی سی گئے لےیکھ

 ۔تھا ایاہم کردار ادا ک ںیم

 

ذمہ  یکے نائب ک رینذ لیروح ںیم 0202کرکٹ ورلڈ کپ  91انڈر  یس یس یآئ

نوجوان اوپنر نے گذشتہ سال دورہ  ۔ںیسرانجام دے رہے ہ یعل دریح یدار

 ۔رنز اسکور کئے تھے 091اور  097 بیبالترت ںیلنکا م یاور سر قہیافر یجنوب

بنانے  رنز 092 ںیم چوںیم 5کے  0291کپ  ایشیا مزیٹ مرجنگیا یس یاے س

 615 ںیم چوںیفرسٹ کالس م  7کے دوران  زنیس گذشتہنے یعل دریوالے ح

 ۔رنز بنائے 



 

کرنے والے  ینمائندگ یپاکستان ک ںیم چوںیروزہ م کیا 052اور  سٹیٹ 62

 ںیم 0202کرکٹ ورلڈ کپ  91انڈر  یس یس یسابق کرکٹر اعجاز احمد آئ

سے  9126ے ہیڈ کوچ کی ذمہ داری نبھارہے ہیں۔ ک میکرکٹ ٹ 91پاکستان انڈر 

کرنے والے اعجاز  ینمائندگ یپاکستان ک ںیکرکٹ م یاالقوام نیتک ب 0229

 6561کل  ںیکرکٹ  مک روزہ یا رنز جبکہ  0095ٹیسٹ کرکٹ میں احمد نے

 ئے۔رنز بنا 

 

 :رینذ لیروح

 

شامل  ںیاسکواڈ مکا کہنا ہے کہ  رینذ لیکے کپتان روح میکرکٹ ٹ 91انڈر  یقوم

کے خالف عمدہ  نڈیاسکاٹ لتوار کے روز ا ،بہت پر جوش ہے یہر کھالڑ

 کرکٹ ٹیم 91پاکستان انڈر انہوں نے کہا کہ   ۔کریں گےکا مظاہرہ  یکارکردگ

 یوں میں مصروف ہے۔اریت یک ونٹیا گایماہ سے م 2گذشتہ 

 

اسکواڈ  91انڈر  یقوم یموجودگ یکوچ اعجاز احمد ک ڈینے کہا کہ ہ رینذ لیروح

 میگانے کہا کہ  میٹ 91انڈر  یقوم کپتانکا سبب ہے۔ حوصلہ افزائیےیکے ل

کا  نوانےکا لوہا م توںیصالح یکو اپن وںیکھالڑ نوجوانشرکت سے ںیم ونٹیا

 ۔موقع ملے گا

 

 قہیافر یجنوب ںیمیٹ(96)تمام  کیشر ںیم ونٹیکا کہنا ہے کہ ا نیٹسمیب پریک وکٹ

باصالحیت کھالڑی ایونٹ میں متاثرکن کارکردگی  ہے دیام ۔ںیہ یپہنچ چک

 کی سینئر ٹیموں میں جگہ بنائیں گے۔دکھاکر اپنے اپنے  ممالک 

 

 گروپس:

 

 لنکا اورجاپان سری بھارت، نیوزی لینڈ،  گروپ اے:

 ویسٹ انڈیز اور نائیجیریاآسٹریلیا، انگلینڈ،  گروپ بی:

 پاکستان، بنگلہ دیش، اسکاٹ لینڈ اور زمباوے گروپ سی :

 کینیڈا اور متحدہ عرب اماراتافغانستان، جنوبی افریقہ،  گروپ ڈی:

 

 :ڈولیش

 

 نڈی: پاکستان بمقابلہ اسکاٹ ل0202 یجنور91



 : پاکستان بمقابلہ زمباوے0202 یجنور00

 شی: پاکستان بمقابلہ بنگلہ د0202 یجنور01

 : فائنل0202 یفرور9

 

کا انتخاب  وںیہونے والے کھالڑ دایاس کے بعد پ ای 0222ستمبر  کمی)اسکواڈ

 جاسکتا  تھا(: ایک

 

( اور محمد شہزاد ی)راولپنڈ یعل دری)کوئٹہ(، ح ی:  عبدالواحد بنگلزئاوپنرز

 )ملتان(۔

 

( اور محمد عرفان خان الکوٹی)س رہیآرڈرز: محمد حارث )پشاور(،محمد حر مڈل

 )الہور(۔

 

 )کپتان(۔رینذ لی: روحپریک وکٹ

 

 )الہور(، قاسم اکرم )الہور(۔ ری) پشاور(، فہد منیدی: عباس آفرآلراؤنڈرز

 

 (۔یخان )کراچ ی)الڑکانہ( اور آرش عل ی: عامر علاسپنرز

 

( اور رستانیوز ی)شمال ئریجون میباؤلرز: عامر خان )پشاور(، محمد وس فاسٹ

 )ملتان(۔ نیطاہر حس

 

 :جمنٹیمن میٹ

 

(، راؤ افتخار انجم )باؤلنگ کوچ(، جریکوچ کم من ڈیاحمد ) ہ اعجاز

تھراپسٹ(، صبور احمد  ویالرسول )فز می)اسسٹنٹ کوچ(، حافظ نعدیعبدالمج

( اورکرنل )ر(عثمان جریمن ایڈی)م دی(  ،عماد حمنالسٹی) ای( ، عثمان ہاشمنری)ٹر

 ( ۔جریمن یکورٹیس)یرفعت انور

 

 اسکواڈ کے بارے میں جانیئے:

 

 روحیل نذیر)کپتان(:

 

کرکٹ ورلڈکپ میں شرکت کریں 91آئی سی سی انڈر  مرتبہ روحیل نذیر دوسری

اپنے فرسٹ کالس ڈیبیو میں سنچری اسکور کرنے والے  روحیل  قبل  دو سالگے۔ 



کرکٹ  91کے لیے بھی  قومی انڈر 0291ایشیا کپ  91نذیر کواے سی سی انڈر 

ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا تھا۔ دورہ سری لنکا اور جنوبی افریقہ میں نمایاں 

 یمزٹ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے روحیل نذیر نے اے سی سی ایمرجنگ

انہوں نے کےفائنل میں  بھی شاندار سنچری اسکور کی  تھی۔  0291ایشیا کپ 

 رنز بنائے۔ 002فرسٹ کالس میچز میں 6سال گذشتہ 

 

 حیدر علی )نائب کپتان(:

 

رنز بنانے  091اور دورہ سری لنکا پر  097جنوبی افریقہ کے  خالف سیریز میں 

کے   0291ایمرجنگ ایشیا کپ والے حید ر علی نے گذشتہ ماہ اے سی سی 

فرسٹ کالس میچز 7سال گذشتہنے رنزبنائے تھے۔ حیدر علی  092میچوں میں 5

 ۔ئےرنزبنا 615میں

 

 عامر خان:

 

میچوں  5تین روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ کے  91سالہ کرکٹر عامر خان قومی انڈر  92

 وکٹ 9ایک روزہ میچوں میں بھی  0وکٹیں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ 92میں 

میچوں 0حاصل کرچکے ہیں۔انہوں نے قائداعظم ٹرافی سیکنڈ الیون ٹورنامنٹ کے 

 وکٹیں حاصل کیں۔5میں 

 

 عباس آفریدی:

 

میچوں میں  90عباس آفریدی نے جنوبی افریقہ، سری لنکا اور ایشیا کپ کے کل 

تین سال  مسلسلرنز اسکور کیے۔ 901وکٹیں حاصل کرنے کے  ساتھ ساتھ 97

سال گذشتہ ٹورنامنٹس میں شرکت کرنے والے  عباس آفریدی نے  91قومی انڈر 

 ایونٹ میں شرکت نہیں کی۔

 

 عبدالواحد بنگلزئی:

 

سالہ کرکٹر کاقومی ایک روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے 96

بنانے  رنز  016والے کھالڑیوں کی فہرست میں پانچواں نمبر ہے۔ ایونٹ میں 

 076کٹ ٹورنامنٹ میں بھی کر 91والے  عبدالواحد بنگلزئی قومی تین روزہ انڈر 

 ایشیا کپ بھی کھیل چکےہیں۔ 91۔ وہ اے سی سی انڈر رنز بناچکے ہیں

  

 عامر علی:



 

سال فرسٹ کالس ڈیبیو میں ایک  گذشتہسالہ عامر علی نے 97بائیں ہاتھ کے اسپنر 

وکٹیں حاصل  90وکٹ حاصل کی تھی۔اس سے  قبل وہ دورہ جنوبی افریقہ میں 

ایشیا کپ  91انڈر کرکے  ایونٹ کے  بہترین باؤلر قرار پائے تھے۔ اے سی سی

ایک روزہ  91وکٹیں حاصل کرنے والے عامر علی  قومی انڈر 1میچوں میں 0کے 

 02تین روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ میں  91قومی انڈر اور  7کرکٹ ٹورنامنٹ میں 

 وکٹیں حاصل کرچکے ہیں۔

 

 آر ش علی خان:

 

کرکٹ  91وکٹیں حاصل کرکے قومی ایک روزہ انڈر  95رش علی خانگذشتہ ساآل

 02وہ تین روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ میں ر پائے  ،ٹورنامنٹ کے  بہترین باؤلر قرا

وکٹیں حاصل کرکے  ایونٹ کےدوسرے بہترین باؤلر رہے۔آرش علی خان پہلی بار 

 کرکٹ ٹیم کا حصہ بنے ہیں۔ 91قومی انڈر 

 

 فہد منیر:

 

وکٹیں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ 5فہد منیر نے دورہ جنو بی افریقہ میں سالہ 97

ٹورنامنٹس میں شرکت نہیں  91ی انڈر رنز بنائے تھے۔ وہ اس سال قوم 972

 کرسکے۔

 

 محمد حارث:

 

رنز  16ایشیا کپ میں  91اے سی سی انڈر جبکہ  075دورہ جنوبی افریقہ میں 

 اسکور کرنے والے محمد حارث کا تعلق پشاور سے ہے۔ 

 

 محمد حریرہ:

 

رنزبنانے  010ایک روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ  91قومی انڈر 

رنز اسکورکرکے  052محمد حریرہ تین روزہ کرکٹ ٹورنامنٹ میں بھی والے 

 تیسرے بہترین بلے باز قرار پائے تھے۔

 

 محمد عرفان خان:

 

ایشیا کپ میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنز  91اے سی سی انڈر 



بنانے  والے  بلے  بازوں میں تیسرے  نمبر پر رہنے والے محمد عرفان خان دورہ 

نان فرسٹ کالس میچز میں  92کلاور قائداعظم ٹرافی کے 022 میںی افریقہ جنوب

 رنز بناچکے ہیں۔175

 

 محمد شہزاد:

 

کرکٹ  96سالہ محمد شہزاد نے بنگلہ دیش کے خالف  سیریز میں قومی انڈر  95

۔ انہوں نے  بنگلہ دیش میں کھیلے جانے والے تین میچوں تھی ٹیم کی نمائندگی کی

 رنزبنائے تھے۔ 70پاکستان میں کھیلے  جانے والے تین میچوں میں جبکہ  06میں 

 

 قاسم اکرم:

 

رنز  016کرکٹ ٹورنامنٹ میں  91سالہ قاسم اکرم قومی ایک روزہ انڈر  97

وکٹیں حاصل کرچکے  ہیں۔ انہوں نے قومی تین 0اسکور کرنے کے ساتھ ساتھ 

ساتھ ساتھ  رنز اسکور کرنے کے 062کرکٹ ٹورنامنٹ میں 91روزہ انڈر 

رنز اسکور کرنےوالے آلراؤنڈر نے 02ایشیا کپ میں 91وکٹیں حاصل کیں۔انڈر 95

وکٹیں بھی اپنے نام کیں۔انہوں نے جنوبی افریقہ اور سری لنکا کے خالف سیریز 1

 رنزبنائیں۔ 901اور  77میں بالترتیب 

 

 :محمد وسیم جونیئر

 

 91ر کا تعلق شمالی وزیراستان سے ہے، وہ اے سی سی انڈر سالہ فاسٹ باؤل92

انہوں نے  وکٹیں حاصل کرچکے  ہیں۔ 0،0ایشیا کپ اور دورہ جنوبی افریقہ میں 

 کھالڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی تھی۔ 7دورہ سری لنکا میں 

 

 طاہر حسین:

 

رکٹ ک 91طاہر حسین نے قومی ایک روزہ انڈر بائیں ہاتھ کے فاسٹ باؤلر 

 وکٹیں حاصل کیں۔6ٹورنامنٹ میں 
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