
 

پراظہار  وںیتقرر یخان اور مشتاق احمد ک ونسیکرکٹرز کا  سٹیٹ یقوم 

 مسرت
 

خان کے  تجربے سے  ونسیدباؤ ہوگا،اس دوران  ںیزمیریس یک نڈیانگل •

 میکرکٹ ٹ سٹیٹ یگے، کپتان قوم ںیکوشش کر یبھرپور فائدہ اٹھانے ک

 یاظہر عل

پانا  انیبڑے ناموں کو اپنے درم سےیخان ج ونسیمصباح الحق اور  •

پر مثبت اثرات  رزیرئیسے ہمارے ک یموجودگ یخوش آئند ہے، ان ک

 مرتب ہوں گے، بابراعظم

استاد اور شاگرد واال تعلق رہا ہے، ان کے  شہیخان کے ساتھ ہم ونسی •

پرجوش ہوں، شان  ےیکرنے ل ئریروم ش سنگیبار پھر ڈر کیساتھ ا

 مسعود

پاکستان  ںیم یرہنمائ یموقع مال تو ان ک ں،یہ نٹوریم رےیمشتاق احمد م •

اہم کردار  ںیجتوانے م  زیریس سٹیٹ یپہل ںیم نڈیکے بعد انگل 6991کو 

 شاہ اسریادا کروں گا، 
 

 :ء0202جون11 الہور،

 

خان اور مشتاق احمد  ونسی ےیکے ل نڈیکے  ستاروں نے دورہ انگل میکرکٹ ٹ سٹیٹ یقوم

کے  نڈیانگل زبانیپاکستان کو م ںیستمبر م-ہے۔ اگست ایکا اظہار ک یپر خوش وںیتقرر یک

 ہے۔ یلنیکھ زیریپر مشتمل س چوںیم یٹونٹ یٹ 3اور  سٹیٹ 3خالف 

 

 یکوچ ک ٹنگیب یخان ک ونسیجبکہ  نٹوریبطور اسپن باؤلنگ کوچ اور م یاحمد ک مشتاق

 یہے۔ جہاں پہلے  ہ یبخش تیتقو دیکو مز جمنٹیمن میٹ ینے پاکستان ک یناتیسے تع تیثیح

۔ ںیسے کام کررہے ہ تیثیح یباؤلنگ کوچ ک ونسیکوچ اور وقار  ڈیمصباح الحق بطور ہ

 یروانگ یک وںیکھالڑ 52طور پر  یمجموع ںیم ٹیفارم ںدونو ےیکے ل نڈیدورہ انگل

 متوقع ہے۔

 

ڈرا  زیریدونوں س ہی۔ ایکا دورہ ک نڈیانگل ںیم 5162اور  5161سے قبل پاکستان نے  اس

 تیکو خاص اہم زیریشامل آئندہ س ںیشپ م مپئنیچ سٹیجس کے بعد ورلڈ ٹ ںیتھ یہوئ

 حاصل ہے۔



 

 :میکرکٹ ٹ سٹیٹ یکپتان قوم ،یعل اظہر

 

 5152 ںیاننگز م 82خان کے  ہمراہ  ونسینے  یکے کپتان اظہر عل میکرکٹ ٹ سٹیٹ یقوم

 چوںیم سٹیخان کے ہمراہ متعدد ٹ ونسیوہ  نے کہا کہ  یرنز بنائے۔ اس موقع پر اظہر عل

 میکرکٹ ٹ سٹیٹ ی۔ کپتان قومسمجھتے ہیں یخوش قسمت اپنیکرنا  ینمائندگ یپاکستان ک ںیم

 5جنہوں نے گذشتہ  ںیہ نیٹسمیخان وہ نان انگلش ب ونسی ںیم الیکا کہنا ہے کہ ان کے خ

 مسلسل رنز بنائے۔ ںیم شنزیکنڈ یک نڈیانگل ںیم وںیدہائ

 

صورتحال  یکے دوران ہر لمحہ بدلت چیاور م یپختگ یذہن ک،یتکن نینے کہا کہ بہتر انہوں

 موںیٹ فیکے اندر اور باہر حر دانیخان نے م ونسیکے سبب  تیصالح یک نےیکا جائزہ ل

نوجوان اور  قتیدرحق یتقرر یخان ک ونسیکہا کہ  دی۔ انہوں نے  مزیدھاک بٹھائ یپر اپن

  موقع ہے۔ نینکھار النے کا بہتر ںیم توںیصالح یاپن ےیکے ل وںیابھرتے ہوئے کھالڑ

 

خان کے تجربے  ونسیدباؤ ہوگا، اس دوران وہ  ںیزمیریس یک نڈینے کہا کہ انگل یعل اظہر

طور پر وہ اسے قابل  یگے۔ انہوں نے کہا کہ ذات ںیکوشش کر یسے بھرپور فائدہ اٹھانے ک

مصباح الحق، وقار  ںیروم م سنگیڈر ےیکے ل یرہنمائ یکہ ہمار ںیرشک عمل سمجھتے ہ

کا مشترکہ تجربہ موجود  چوںیم سٹیٹ 335احمد پر مشتمل  اقخان اور مشت ونسیونس،ی

 ہوگا۔

 

 :میٹ یٹونٹ یروزہ اور ٹ کیا یکپتان قوم بابراعظم،

 

 2۔ انہوں نے گذشتہ ںیہ ںیفارم م نیکے نائب کپتان بابر اعظم بہتر میکرکٹ ٹ سٹیٹ یقوم

ان  ںیم 5162 لیسے  رنز بنائے۔ اپر ٹیر کیسے زائد کے اسٹرائ 615 ںیم چوںیم سٹیٹ

 نقش ہے۔ ںیمداحوں کے ذہنوں م یشراکت آج بھ یرنز ک 636خان کے ہمراہ  ونسی یک

 

 کیخان ا ونسیبابراعظم کا کہنا ہے کہ  میکرکٹ ٹ یٹونٹ یروزہ اور ٹ کیا یقوم کپتان

خصوصاً جس  ںیکے معترف ہ توںیصالح یخان ک نسوی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ںیہ جنڈیل

  کرتے تھے  ۔ ایک یمنصوبہ بند ےیکے ل نےیاننگز کو طوالت د یطرح وہ اپن

 

 ںیکھیسے بہت کچھ س یکہا کہ وہ ان کے عزم، مزاحمت اور تحمل مزاج دینے مز انہوں

بہت سے  کارنامے سرانجام  ےیخان نے پاکستان کے ل ونسیگے۔ بابراعظم نے کہا کہ 

  ۔ںیکرنے کو اعزاز سمجھتے ہ ئریروم ش سنگیخان کے ساتھ ڈر ونسیاور وہ  ںیہ ےیدئ

 

پر مشتمل  وںیکے کپتان نے کہا کہ نوجوان کھالڑ میکرکٹ ٹ یٹونٹ یروزہ اور ٹ کیا یقوم

بڑے ناموں کو اپنے ہمراہ   سےیخان ج ونسیسے مصباح الحق اور  تیثیح یگروپ ک

 خوش آئند ہے جو ہمارے مستقبل پر مثبت اثرات مرتب کرے  گا۔ کھناید



 

 :اوپنر سٹیمسعود، ٹ شان

 

 یسنچر یپہل یاپن ںیکرکٹ م سٹیکے  اوپنر شان مسعود نے ٹ میکرکٹ ٹ سٹیٹ یقوم

مضبوط شراکت نے   کیا انیخان کے درم ونسیجہاں ان کے اور  یداغ ںیم کلےیپال

  تھا۔ ایاہم کردار ادا ک ںیپاکستان کو فتح دالنے م

 

اور  ںیپر بہت پرجوش ہ یناتیکوچ تع ٹنگیبطور ب یخان ک ونسیمسعود نے کہا کہ وہ  شان

۔ ںیہ تےیانداز قرار د نیبہتر کیخدمات کے حصول کا ا یک ینامور کھالڑ کیوہ اسے ا

استاد اور شاگرد واال تعلق رہا ہے، وہ ان کے  شہیخان کے ساتھ ہم ونسیانہوں نے کہا کہ 

 اور اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ںیپرجوش ہ ےیکرنے کے ل ئریروم ش سنگیساتھ ڈر

 

 ےیمدد کے ل یک وںیاپنے ساتھ یکے دوران بھ ریرئیخان ک ونسیمسعود نے کہا کہ  شان

 ںیکرنے ممدد  یک وںیدوسرے کھالڑ ادہیرہتے تھے، وہ اکثر خود سے ز اریہمہ وقت ت

کا مطلب  کھنےید ںیخان کو اس نئے کردار م ونسیوقت گزارتے تھے۔ انہوں نے  کہا کہ 

 معلومات کا خزانہ ملنا ہے، جس سے بہت فائدہ ہوگا۔

 

 :شاہ، اسپنر اسری

 

 کارڈیحاصل کرنے کا ر ںیوکٹ 511 نیتر زیت ںیکرکٹ م سٹیشاہ ٹ اسریاسپنر  گیل

 تیثیح یک نٹوریم کیا ےیشاہ کا کہنا ہے کہ مشتاق احمد ان کے ل اسری۔ ںیرکھتے ہ

 ہے۔ یمدد ک یسے بہت سے اسپنرز ک تیثیح یانہوں نے اسپن باؤلنگ کوچ ک ں،یرکھتے ہ

 

توقعات  یکارکردگ یان ک ںیم چوںیم سٹیٹ ہیادراک ہےکہ حال ںیشاہ نے کہا کہ انہ اسری

کا بھرپور  یموجودگ یموقع ملتا ہے تو وہ مشتاق احمد ک ںیتاہم انہ یتھ ںیکے مطابق نہ

 یگے۔ انہوں نے کہا کہ اگرموقع مال تو وہ مشتاق احمد ک ںیکوشش کر یفائدہ اٹھانے ک

اہم  ںیجتوانے  م زیریس سٹیٹ یپہل ںیم نڈیکے بعد انگل 6991پاکستان کو   ںیم یرہنمائ

 گے۔ ںیکردار ادا کر
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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 
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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 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. 
 

 

 

 


