
 

 ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مقرر کے مصباح الحق قومی کرکٹ ٹیم
 

  آئی عی عی ٹی ٹوًٹی عبلہ کشکٹ کیشیئش هیں   61 اپٌے عبثق کپتبى

اوس ایک سوصٍ سیٌکٌگ چھٹےپہلے ، ٹیغٹ هیں  سیٌکٌگ هیں کشکٹ 

 هیں عبتویں ثہتشیي ثیٹغویي  سٍ چکے

  کی فبتخ قوهی ٹین کے عبتھ  9004 آئی عی عی ٹی ٹوًٹی کشکٹ وسلڈکپ

هیں عیوی فبئٌل اوس  9066آئی عی عی ایک سوصٍ کشکٹ وسلڈکپ عبتھ 

هیں پبکغتبى کشکٹ ٹین کی ًوبئٌذگی هیں کواسٹشفبئٌل  9062وسلڈکپ 

 کشچکے

  ہے عبل کے لیے ثولٌگ کوچ هقشس کشدیب گیب 3وقبس یوًظ کو ثھی 

  ثجے دوپہش قزافی اعٹیڈین هیں واقع فبس  9آج هصجبح الذق کب فوٹو عیؾي

 هیں ہوگبایٌڈ ثلڈًگ 

 هصجبح الذق آج  دوپہش عوا دو ثجے پشیظ کبًفشًظ کشیں گے 

 

 ء: 9102ستمبر 4الہور،

 

عبل کے لیے قوهی کشکٹ ٹین کب  3عبثق کپتبى هصجبح الذق کو  ًےپبکغتبى کشکٹ ثوسڈ

 ہیڈ کوچ هقشس کشدیب ہے۔ 

 

چیف علیکٹش فبفیت اوس ادتغبة کب ًظبم الًے کے لیے هصجبح الذق کو پی عی ثی ًے ؽ

کشکٹ ایغوعی ایؾٌض کے ہیڈ کوچض هصجبح الذق کی  کب عہذٍ ثھی عوًپ دیب ہے۔ چھ 

  عشثشاہی هیں کبم کشًے والی علیکؾي کویٹی کب دصہ ہوں گے۔

 

تھے۔  اًتخبةهتفقہ  سکٌی پیٌل کب 2 قبئن کشدٍپی عی ثی کی جبًت عے هصجبح الذق 

عبثق کپتبى اوس  کوچ اًتخبة عبلن،  ںیه ٌلیپ یسکٌ 2کی تالػ کے لیے قبئن کشدٍ کوچض 

 فیخبى ) چ نی(، وعثی اوجیخبى ) سکي  یخبى، اعذ عل ذیثبص ٹشیعبثق کشکٹش اوس کوٌٹ

 ۔تھے( ؽبهل  پی عی ثی کشکٹ ؾٌلیاًٹشً کٹشی( اوس راکش خبى )ڈائشپی عی ثیکٹویگضیا

 

قوهی کشکٹ ٹین کب ثولٌگ کوچ پی عی ثی ًےوقبس یوًظ کو پش  تجویض کی هصجبح الذق



سہٌے کے  هشتجہ قوهی کشکٹ ٹین کے ہیڈکوچ 9هبضی هیں وقبس یوًظ هقشس کشدیب ہے۔ 

عبل کے لیے  3وقبس یوًظ کو ثھی ہیں۔ ثھی عبتھ آئی عی عی ہبل آف فین کب دصہ عبتھ 

 ثولٌگ کوچ کب کٌٹشیکٹ دیب گیبہے۔

 

کشکٹ ٹین کے لیے هقشس کشدٍ دوًوں کوچض کے ًبهوں کی هٌظوسی چیئشهیي پی قوهی 

 عی ثی  ادغبى هبًی ًے دی ہے۔

 

عشی لٌکب هصجبح الذق اوس وقبس یوًظ کی قوهی کشکٹ ٹین کے  ہوشاٍ پہلی اعبئٌوٌٹ 

 92ٹی ٹوًٹی هیچوں پش هؾتول عیشیض کب  3ایک سوصٍ اوس  3کے خالف عیشیض ہوگی۔ 

وسلڈ ٹیغٹ چیوپئي ؽپ هیں کی دوًوں کوچض اکتوثش تک جبسی سہے گی۔  4عتوجش عے 

کو ًوهجش  92عے 96عیشیض کب پہال ٹیغٹ هیچ ہوگی ۔ پہلی عیشیض آعٹشیلیب کے خالف 

 ڈے ایٌڈ ًبئٹ ہوگب جو عیشیض هیں ؽبهل دوعشا ٹیغٹ هیچثشعجیي  هیں کھیال جبئے گب۔ 

 سہے گب۔جبسی ایڈیلیڈ هیں دعوجش تک  3ًوهجش عے  94

  

دوعشے کے عبتھ هل هصجبح الذق اوس وقبس یوًظ کی جوڑی اط عے قجل ثھی ایک 

قوهی تک  هصجبح ا لذق  9061عے اپشیل  9062هئی کشرهہ داسیبں ًجھبتی سہی ہے۔ 

 وس وقبس یوًظ ہیڈ کوچ سٍ چکے ہیں۔کشکٹ ٹین کے کپتبى ا

 

 :مصباح الحق، ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم

 

عبلہ هصجبح الذق  کب  22اًٹشًیؾٌل کشکٹ عے سیٹبئشهٌٹ لیٌے والے هیں  9062هئی 

پبکغتبى پبکغتبى کشکٹ ٹین کی کوچٌگ کشًب هیشے لیے اعضاص کی ثبت ہے۔ کہٌب ہے کہ 

هیشے لیے فخش کب لے ثہتشیي ًبهوں کی فہشعت هیں ؽبهل ہوًب کی کوچٌگ کشًے وا

ین کی کوچٌگ ثہت ثڑی رهہ داسی ہے کیوًکہ ٹاًہوں ًے کہب کہ قوهی کشکٹ ثبعث ہے۔

 پبکغتبًیوں ک دھڑکٌیں کشکٹ کے عبتھ دھڑکتی ہیں۔

 

هصجبح الذق ًے کہب ک خود عے واثغتہ توقعبت پش پوسا اتشًے کی ہش هوکي کوؽؼ 

عبثق کپتبى ًے کہب کہ اگش هیں اط اہن رهہ داسی کو ًجھبًے کے لیے تیبس ًہ کشوں گب۔ 

 عہذے کے لیے دسخواعت ًہ دیتب۔ہوتب تو کجھی ثھی اط 

 

هیں اى  پبکغتبى هیں ٹیلٌٹ کی کوی ًہیں ہے۔  عبثق کپتبى هصجبح الذق ًے کہب کہ

 کشوں گب۔  کوؽؼثھشپوس پشجوػ کشکٹشص کی صالدیتوں هیں ًکھبس الًے کے لیے 

 

صشف ثہتشیي کبسکشدگی کب هظبہشٍ کشًے ہویں عوجھٌب ہوگب کہ  الذق ًے کہب کہ هصجبح

هیں ًے اعی عوچ کے عبتھ اپٌے هوقع هلے گب۔ہی ٹین هیں ؽوولیت کب والے کھالڑیوں کو 



 ًئے سول هیں ثھی ًظش آؤں گب۔ عوچ کے عبتھ اعی اوس کشکٹ کھیلی ہے کیشیئش هیں 

 

تجشثے عے فبئذٍ اٹھبًے کی ایک هشتجہ پھش وقبس یوًظ کے عبثق کپتبى ًے کہب کہ 

وقبس یوًظ عے ثہتش کوئی ًوجواى قوهی کشکٹشص کی تشثیت کے لیے کوؽؼ کشوں گب۔ 

 ثولٌگ کوچ ًہیں ہوعکتب ۔

 

جبح الذق ًے  کہب کہ هیں اط ًئے سول هیں قغوت آصهبئی عے قجل اپٌے اہلخبًہ، هص

ہ ادا فشًچبئض کب ؽکشیعبثق کشکٹشص، پی عی ثی ، اپٌے کلت، ڈیپبسٹوٌٹ اوس دوعتوں، 

  کشتب ہوں۔

 

 :وسیم خان، چیف ایگزیکٹو پی سی بی

 

قبئذاًہ پبکغتبى کشکٹ ثوسڈ کے چیف ایگضیکٹو وعین  خبى کب کہٌب ہے کہ اط هوقع پش 

کے دبهل هصجبح الذق کو قوهی کشکٹ ٹین  کے ہیڈ کوچ کی رهہ داسی دیٌب صالدیتوں 

اط هوقع پش هیں اط عہذے کے لیے دسخواعت دیٌے خوؽی کب ثبعث ہے۔ ہوبسے لیے 

توبم فبسهیٹ هیں ثیي االقواهی کوچض کب هؾکوس ہوں تبہن پیٌل ًے والے توبم هقبهی اوس 

 کے اًتخبة کب هتفقہ فیصلہ کیب۔ول علن سکھٌے والے هصجبح الذق هکثہتشیي تجشثہ اوس 

 

کی رهہ داسی تھ عبتھ چیف علیکٹش ہیڈ کوچ کے عبهصجبح الذق کو وعین خبى ًے کہب کہ

عبتھ اًہیں پی عی ثی کے عبهٌے جواثذٍ ثھی ب اى کے اختیبسات ثڑھبًے کے عبتھ دیٌ

 ثٌبئے گب۔ 

 

ہیڈ کوچض هصجبح توبم کشکٹ ایغوعی ایؾٌض کے چیف ایگضیکٹو پی عی ثی کب کہٌب ہے کہ 

کو ڈوهیغٹک اساکیي  هصجبح الذق  1یہ الذق کی علیکؾي کویٹی کے سکي ہوں گے۔ 

 بسکشدگی دکھبًے والے کھالڑیوں کے ثبسے هیں آگبٍ کشیں گے۔کشکٹ هیں ثہتشیي ک

 

قوهی ٹین کو وسلڈ آئٌذٍ چٌذ هبٍ پبکغتبى کشکٹ لیے ثہت اہن ہیں۔ وعین خبى ًے کہبکہ 

اوس آئی عی عی ٹی ٹوًٹی وسلڈکپظ  ایؾیب کپ ٹی ٹوًٹی، آئٌذٍ عبل ٹیغٹ چیوپئي ؽپ 

اًہوں ًے کہبکہ پی عی ثی پشاعتوبد ہے کہ هیں ؽشکت کشًی ہے۔ 9096اوس  9090

هصجبح الذق کی صیشًگشاًی قوهی کشکٹ ٹین آئٌذٍ عبلوں هیں ثہتشیي کبسکشدگی کب هظبہش 

 ٍ کشے گی۔

 

 ریکارڈ: کھالڑیمصباح الحق کا بطور

 

 ثیٹغویي سہےثہتشیي چھٹے سیٌکٌگ هیں  کشکٹ آئی عی عی ٹیغٹ 



 آئی عی عی ایک سوصٍ کشکٹ سیٌکٌگ هیں عبتویں ثہتشیي ثیٹغویي سہے 

 آئی عی عی ٹی ٹوًٹی سیٌکٌگ هیں پہلےثہتشیي ثیٹغویي سہے 

 عٌچشی ثٌبًے والے کشکٹش ًصف ٹیغٹ کشکٹ هیں تیض تشیي 

  عٌچشی ثٌبًے والے کشکٹشاعی اًٌگ هیں 

  اعکوس کشًے والے کشکٹش 44هشتجہ ٹیغٹ کشکٹ هیں تیي 

  سًض ثٌبًے والے کشکٹش2699ایک سوصٍ کشکٹ هیں عٌچشی ثٌبئے ثغیش 

  کشکٹ وسلڈکپ هیں ًوبئٌذگی کشًے والے کشکٹشتیي آئی عی عی ٹی ٹوًٹی 

 9004 وسلڈکپ کی فبتخ قوهی کشکٹ ٹین کب دصہ سہے 

  ًوبئٌذگی کشچکےهیں پبکغتبى کی  9062اوس  9066آئی عی عی کشکٹ وسلڈکپظ 

 

 کامیابیاں:

 

  ٍیں قوهی کشک ٹین کی کپتبًی کشًبٹیغٹ هیچوں ه 21عت عے صیبد 

  ٹیغٹ عیشیض جیتٌے والے وادذ پبکغتبًی کپتبىویغٹ اًڈیض هیں 

  ٍٹیغٹ هیچ جیتٌے والے کپتبى 91پبکغتبى کی جبًت عے عت عے صیبد 

  پہلے  سیٌکٌگ هیںکوکشکٹ ٹین قوهی هیں  9061آئی عی عی ٹیغٹ چیوپئي ؽپ

 ًوجش پش الًب

  ٹی ٹوًٹی هیچ جیتے 1هیں عے  3ثطوس کپتبى 

  هیں کبهیبثی 22ایک سوصٍ هیچوں هیں عے  32ثطوس کپتبى 

 9061  آئی عی عی عپشٹ آف کشکٹ ایواسڈ جیتبهیں 

 ثطوس کپتبى اعالم آثبدیوًبئیٹڈ کو پہلی ایچ ثی ایل پی ایظ ایل هیں فبتخ ثٌبیب 
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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 
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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. 

 
 

 

 


