
 

بہترین آلراؤنڈر بننے کے  ادنیا کمحمد محسن  کٹررکنوجوان 
 خواہاں

 

اور  جارحانہ بلے بازی اپنی  خواب تھا،گرین شرٹ زیب تن کرنا  •
شاندار سے ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ میں بہترین اسپن باؤلنگ 

 آلراؤنڈر محمد محسن،کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں
 

 ء: 2019نومبر13الہور، 
 

مظاہرہ کرنے پر سوات سے تعلق  ڈومیسٹک کرکٹ میں عمدہ کارکردگی کا 
۔  ہے میں شامل کیا گیاقومی ایمرجنگ ٹیم رکھنے والے آلراؤنڈر محمد محسن کو

کی صالحیت لیگ اسپن باؤلنگ  محسن بائیں ہاتھ کے جارحانہ مزاج بلے بازمحمد 
میں 2011بھی رکھتے  ہیں۔ نوجوان آلراؤنڈر نے اپنے کرکٹ کیرئیر کا آغاز 

میں سینئر انٹر ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹ کھیلنے والے  2013کرکٹ سے کیا۔  19انڈر 
 2015میں اپنے فرسٹ کالس کیرئیر کا آغاز محمد محسن نے ڈومیسٹک کرکٹ  

 میں کیا۔ 
 

ر ریجن کی نمائندگی کرتے  ہوئے  محمد گذشتہ سال قائداعظم ٹرافی میں پشاو
رنز بنائے۔ ایونٹ میں واحد   264کی اوسط سے 33میچوں میں 4محسن نے 

۔ رہا سنچری اسکور کرنا نوجوان آلراؤنڈر کے مختصر کیرئیر کا یادگار لمحہ
محمد محسن کا کہنا ہےکہ گذشتہ سال قائداعظم ٹرافی میں اسالم آباد کے خالف 

کرکٹر کی نوجوان آج بھی یاد ہے۔ دوسری اننگز میں  ہیںن رنز کی اننگز ا 140
 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ 5سنچری کی بدولت پشاور نے میچ میں  

 
محمد محسن  آلراؤنڈرحاصل کرنے والے ںیوکٹ 13 ںیم  چوںیم یٹونٹ یٹ 13

کرکٹ ٹورنامنٹ  یٹونٹ یٹ  یجانے والے قوم لےی کھ ںیآباد م صلینےگذشتہ ماہ ف
  تیشمول ںیم  میٹ مرجنگیا  یقوم۔ی ک ینمائندگ یک  برپختونخوایخ ںیم چوںیم 7کے 

تن کرنا ان کا خواب تھا۔ وہ   بیشرٹس ز ن یپر نوجوان آلراؤنڈر کا کہنا ہےکہ گر
 ن یکے  بہتر  ای۔ انہوں نےکہا کہ وہ دن ںیکرکٹ کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتے ہ 

جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم   ۔ محمد محسن نےکہا کہں یآلراؤنڈر بننے کے خواہشمند ہ



  لیڈ یان کے  آئ اور انگلینڈ کے بین اسٹوکسئرزی لی ڈو یاے بکے سابق کپتان 
 ۔ ںیہ  زکرکٹر

 
 الہور یڈمیکرکٹ اک شنلین  قومی ایمرجنگ ٹیم نے سے قبل یروانگگلہ دیش بن
نوجوان کرکٹر کا میں شرکت کی۔ اس موقع پر مپی ک یتی روزہ ترب 3منعقدہ  ںیم

کی ٹیم   جنگ ٹیمز ایشیا کپ میں قومی ایمرجنگاے سی سی ایمر وہ  کہنا ہےکہ
  این سی اے کوچز کی زیرنگرانیانہوں نے کہاکہ نمائندگی کے لیے بے تاب ہیں۔ 

ایونٹ  ش ہے کوش میوں پر قابو پانے کا موقع مال ، اپنی خاانہیں تربیتی کیمپ میں 
پاکستان کی فتح میں کلیدی کردار کرتے ہوئے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ میں 

 ۔ ادا کرنا چاہتا ہوں 
 

۔ وہ کرکٹ کھیلوں کے شوقین تھےبچپن سے ہی وہ محمد محسن کا کہنا ہےکہ 
اسکواش، بیڈمنٹن اور فٹبال کے مقابلوں  سطح پر یاسکول اور کالج ک  کے  عالوہ

گھنٹے  3آج بھی  وہ میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ انہوں نے کہاکہ
کا شوق رکھتے  پریکٹس اور جم ٹریننگ کے بعد اسکواش اور بیڈمنٹن کھیلنے

۔ نوجوان کرکٹر کا کہنا ہےکہ وہ کھیل کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری ہیں
کی  ڈگری  یں انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں بیچلرزرکھے ہوئے اور حال ہی م

 حاصل کی  ہے۔ 
 

آلراؤنڈر حسن   کےعالوہ محسنمحمداے سی سی ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ میں 
 ۔ کررہے ہیں نمائندگیپاکستان کی   محسن بھی ایونٹ میں
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