
 

 ایکوچ مقرر کرد ٹنگیپاکستان کا ب ےیکے ل نڈیخان کو دورہ انگل ونسی 

 ایگ
 

 کوچ مصباح الحق  ڈیسے ہ تیثیح یمشتاق احمد اسپن باؤلنگ کوچ ک

 روانہ ہوں گے نڈیکے  ہمراہ انگل ونسیاور باؤلنگ کوچ وقار 

 کے   کارڈیر ٹنگیقد آور اور شاندار ب سےیخان ج ونسیہے کہ  یخوش

پاکستان کرکٹ کے ساتھ کام  ےیحامل کرکٹر نے اس اہم دورے کے ل

 خان میوس ،یظاہر ک یکرنے پر رضامند

 اور  ںیرکھتے ہ تیثیح یک نٹوریم ےیکے ل وںیکھالڑ یمشتاق احمد کئ

 کیا ےیلٰہذا وہ ہمارے ل ںیہ یواقف بھ یسے بخوب شنزیوہ انگلش کنڈ

 خان میاثاثہ ثابت ہوں گے، وس

 اور  ںینہ یسے بڑھ کر کچھ بھ ینمائندگ یاپنے ملک ک ےیل رےیم

 یبار پھر ملک ک کیا ںیصورت م یمشکل دورے ک کیکے ا نڈیانگل

 خان ونسیاعزاز ہے،  ےیل رےیکا موقع ملنا م ینمائندگ

 ےیکے ل وںینوجوان کھالڑ کارڈیساکھ اور ان کا ر یخان ک ونسی 

اہم کردار اداکرے  ںیکرکٹرز بننے م نینکھارنے اور بہتر ںیتیصالح

 گا، مصباح الحق

 

 ء:0202جون 9الہور،

 

پاکستان کے سب  ںیم خیتار یکرکٹ ک سٹیہے کہ ٹ ایکرکٹ بورڈ نے اعالن ک پاکستان

 میکرکٹ ٹ یقوم ےیکے ل نڈیخان کو دورہ انگل ونسیاور سابق کپتان  نیٹسمیب ابیسے کام

 ہے۔ ایگ ایکرد ناتیکوچ تع ٹنگیکا ب

 

شرکت  ںیم چوںیم سٹیٹ 25جانب سے  ینے پاکستان ک یب یس یخان کے عالوہ پ ونسی

کا اسپن  میکرکٹ ٹ یقوم ےیکے ل نڈیاسپنر مشتاق احمد کو دورہ انگل گیکرنے والے سابق ل

پر  چوںیم شنلیانٹرن یٹونٹ یٹ نیاور ت سٹیٹ نیہے۔ت ایمقرر کرد نٹوریباؤلنگ کوچ اور م



 التیتفص دیکے حوالے سے مز زیری۔ سیجائے گ  یلیکھ ںیستمبر م-اگست زیریمشتمل س

 ۔یگ ںیجائ یکرد یجلد جار

 

 یاور اہم وسائل ک یکو ضرور ونسیکوچ مصباح الحق اور باؤلنگ کوچ وقار  ڈیہ صلہیف ہی

مدد کرے  ںیبہتر بنانے م دیکو مز یکارکردگ یک میٹ ںیہے جو انہ ایگ ایک ےیکے ل یفراہم

 گا۔

 

 یجارہا ہے لٰہذا ضرور جایبھ نڈیکو انگل وںیکھالڑ یاضاف ےیکے ل نڈیکہ دورہ انگل سایج

تاکہ نوجوان  ںیجائ ےیک ناتیکوچز تع نیبہتر ےیکے ل تیترب یک وںیہے کہ ان کھالڑ

 نکھار آسکے۔ ںیم لیکرکٹرز کے  کھ

 

 25 ںیم چوںیم 001 ںیم ریرئیک سٹیاپنے ٹ طیتک مح 5202سے  5222خان نے  ونسی

 ںیم یلنکا کے خالف کراچ یرنز بنائے۔ سر 99ہزار 02اوسط کے ساتھ  یسے زائد ک

 یس یس یآئ ںیبدولت انہ یجس ک یاننگز تھ نیبہتر یک ریرئیاننگز ان کے ک یرنز ک 303

 ۔یمل شنیپوز یپہل ںیم نکنگیر

 

 لےیکھ ںیم نڈیخاصا متاثر کن ہے۔ انگل کارڈیخان کا ر ونسیکے خالف  نڈیانگل خصوصا  

اوسط کے  یسے زائد ک 22خان نے  ونسی ںیاننگز م 01 یک چوںیم سٹیٹ 9جانے والے  

اور   501 ںیم 5201)اوول  اںیسنچر 5رنز بنائے۔ اس دوران انہوں نے  102ساتھ 

 ۔ںیبنائ اںینصف سنچر 3( اور زاننگ یرنز ک 023 ںیم 5221 ڈنگلےیہ

 

گئے  لےیکھ ںیاور متحدہ عرب امارات م 5گئے   لےیکھ ںیکے خالف پاکستان م میٹ فیحر

 5 ہاںینے  نیٹسمیب مپئنیرنز بنائے۔ چ 101انہوں نے مشترکہ طور پر  ںیم چوںیم سٹیٹ 1

 ۔یبنائ ینصف سنچر 0اننگز( اور  یرنز ک 001اور  052 ںیم ی)دبئ اںیسنچر

 

 نیکے بہتر خیتار یخان پاکستان ک ونسیتھامنے والے  چزیک 039 ںیم ریرئیک سٹیٹ  اپنے

 واں ہے۔03ان کا نمبر  ںیفہرست م یک لڈرزیف گریکے د ای۔ دنںیہ لڈریف

 

 یک ارکشائری ںیشپ م مپئنیچ یانگلش کاؤنٹ ںیم 5222خان نے   ونسیکے عالوہ  اس

 رنز بنائے۔ 158اوسط سے  یسے زائد ک 81 ںیم چوںیم 03جہاں انہوں نے  یک ینمائندگ

 

 :یب یس یپ ویکٹیگزیا فیخان، چ میوس

 

 ونسیہے کہ  یخان نے کہا  مجھے خوش میوس ویکٹیگزیا فیکرکٹ بورڈ کے چ پاکستان

 ےیکے حامل کرکٹر نے اس اہم دورے کے ل کارڈیر ٹنگیقد آور اور شاندار ب سےیخان ج



خان نے کہا کہ انہوں  میہے۔ وس یظاہر ک یپاکستان کرکٹ کے ساتھ کام کرنے پر رضامند

ملک  عےیتو ان کا اس عہدے کے ذر ایخان سے رابطہ ک ونسینے جب اس حوالے سے 

 تھا۔ دیخدمت کرنے کا جوش اور جذبہ قابل د یک

 

کا عزم اور انگلش  یاریت یک چیخان کا  کام کرنے کے اصول، م ونسینے کہا کہ  انہوں

ثابت  یمتیبہت ق ےیکمل عبور ہمارے لپر م یاور حکمت عمل یآگاہ یک لیکھ ںیم شنزیکنڈ

 یرول ماڈل ک ےیکے ل وںیخان بہت سے موجودہ کھالڑ ونسیکہا کہ  دیہوگا۔ انہوں نے مز

 یشامل کھالڑ ںیہے، بالشبہ اسکواڈ م یجات یبہت عزت ک یکاور ان  ںیرکھتے ہ تیثیح

 گے۔ ںیکا بھرپور فائدہ اٹھائ یموجودگ یخان ک ونسی ںیکے اندر اور باہر، ہر انداز م دانیم

 

 ںیواقف ہ یسے بخوب شنزینے  کہا کہ مشتاق احمد انگلش کنڈ یب یس یپ ویکٹیگزیا فیچ

کے   میکرکٹ ٹ نڈیکے ساتھ ساتھ انگل لنےیکرکٹ کھ یعرصہ کاؤنٹ لیطو کیوہ ا ونکہیک

 یک وںیمعاونت اور کھالڑ ی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسپنرز کںیکرچکے ہ یساتھ کام بھ

مصباح الحق  ےیکے ل یاریت یک یمتعلق حکمت عمل سے چیکے ساتھ ساتھ م نٹورشپیم

 مددگار ثابت ہوں گے۔ ےیکے ل

 

مصباح الحق، وقار  ےیکے ل زیریہے کہ آئندہ س یسمجھنا بہت ضرور ہیخان نے کہا  میوس

 شنزیکنڈ یک نڈیانگل ےیکے ل وںیکھالڑ یموجودگ یخان اور مشتاق احمد ک ونسی،  ونسی

کا مقصد مصباح  وںی۔ انہوں نے کہا کہ ان تقرریاہم کردار ادا کرے  گ ںیم تیسے واقف

ناقابل  کیکو ا میبدولت پاکستان کرکٹ ٹ یک یکارکردگ نیترمدد کرنا اور بہ یالحق ک

 قوت بنانا ہے۔ ریتسخ

 

 خان: ونسی

 

ہے  ںینہ یسے بڑھ کر کچھ بھ ینمائندگ یاپنے ملک ک ےیل رےیخان نے کہا کہ م ونسی

کا موقع ملنا  ینمائندگ یبار پھر ملک ک کیا ےیمشکل دورے کے ل کیکے ا نڈیاور انگل

 اعزاز ہے۔ ےیل رےیم

 

کو  وںیپر مشتمل ہے جو بلند وںیکھالڑ تیباصالح مینے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹ انہوں

مشتاق  ونس،یخان نے کہا کہ مصباح الحق، وقار  ونسیہے۔  یرکھت تیصالح یچھونے ک

 تیترب نیبہتر ںیکے اندر اور باہر ہر انداز م دانیم یک وںیاحمد اور وہ مل کر کھالڑ

 گے۔  ںیکوشش کر یکرنے ک

 

اپنے تجربے اور علم کو دوسروں تک پہنچانے  یبھ یخان نے کہا کہ انہوں نے کبھ ونسی

موقع ہوگا  نیبہتر کیا ےیان کے ل نڈیمگر دورہ انگل  یک ںیعار محسوس نہ یکوئ ںیم



 یذہن یکو جانچنے اور ان ک تیقابل یبہتر بنانے، باؤلر ک کیتکن یجہاں وہ بلے  بازوں ک

 گے۔ ںیتوجہ دے سک یپر خصوص یپختگ

 

اور نظم  یکے ساتھ ساتھ تحمل مزاج کیتکن ںیم شنزیکنڈ یک نڈینے کہا کہ انگل انہوں

 ںینہ یہ نڈیتو آپ انگل ںیقابل ہوجائ ںیشعبوں م نیاور اگر آپ ان ت ںیوضبط درکار ہوتے ہ

 نیخان نے کہا کہ بہتر ونسی۔ ںیمؤثر ثابت ہوسکتے ہ ںیکونے م یبھ یکے کس ایدن

 نڈیتو بالشبہ دورہ انگل یکرے گ ننگیاگر مؤثر ٹر میکرکٹ ٹ انپر مشتمل پاکست وںیکھالڑ

 بہتر ہوں گے۔ ینتائج بھ ںیم

 

 :میکرکٹ ٹ یکوچ قوم ڈیاور ہ کٹریسل فیالحق، چ مصباح

 

خان کو  ونسیکوچ مصباح الحق نے کہا کہ وہ  ڈیاور ہ کٹریسل فیکےچ میکرکٹ ٹ یقوم

 ںیکرکٹ کے رنگوں م یبار پھر ان کے ہمراہ پاکستان ک کیاور وہ ا ںیکہتے ہ دیخوش آمد

 رزیرئیکے ک وںی۔ انہوں نے کہا کہ بطور کرکٹرز ہم دونوں کھالڑںیڈھلنے کے منتظر ہ

 یدوسرے کو بہت اچھ کیکہا کہ ہم دونوں ا دینے مز وںرہے۔ انہ یجار یساتھ ہ کیا

 ںیم چوںیم سٹیٹ یکو کئ میاور ہم دونوں نے مل کر پاکستان کرکٹ ٹ ںیطرح جانتے ہ

 ۔ںیہ یدالئ اںیابیکام یخیتار

 

تو  یگئ یسونپ ادتیق یک میپاکستان کرکٹ ٹ ںیجب انہ ںیم 5202الحق نے کہا کہ  مصباح

 ںیم نڈیہے کہ دورہ انگل نیقی ںیاور انہ یک تیبہت حما یخان نے ان ک ونسیاس دوران 

ان دونوں کا مشترکہ مقصد  ونکہیک یمکمل اسپورٹ حاصل ہوگ یخان ک ونسی ںیانہ یبھ

 راہ پر گامزن کرنا ہے۔ یک وںیابیپھر کام رتبہم کیکو ا میپاکستان کرکٹ ٹ

 

بطور  کارڈ،یخان کا ر ونسیسے   تیثیح یک نیٹسمیب یمحنت کیالحق نے کہا کہ ا مصباح

 یموجودگ یسے ان ک تیثیح یک لڈریف اںینما کیساکھ اور ا یان ک یمنظم کھالڑ کیا

اہم کردار ادا  ںیکرکٹرز بننے م نینکھارنے اور بہتر ںیتیصالح ےیکے ل وںینوجوان کھالڑ

 ۔یکرے گ

 

 تیترب یک وںیممالک کے کھالڑ یکا کہنا ہے کہ مشتاق احمد کئ میکرکٹ ٹ یکوچ قوم ڈیہ

 یموجودگ ی۔ انہوں نے کہا کہ مشتاق احمد کںیتجربہ رکھتے ہ عیکا وس نٹورنگیاور م

 ۔یمدد کرے گ یبھ ںیم وںیاریسے قبل ت زیریس ںیہم

 

دماغ  نیاس دوران بہتر ،یبہت مشکل ہوگ زیریکے خالف س نڈیالحق نے کہا کہ انگل مصباح

معاون ثابت  یاسکواڈ کے ہمراہ موجودگ یکے حامل معروف کرکٹرز ک توںیاور صالح

خان اور مشتاق احمد  ونسیہم  ےی۔انہوں نے کہا کہ اپنے اہداف کے حصول کے لیہوگ



 گے۔ ںیاٹھائ ہسے بھرپور فائد یموجودگ یدونوں ک
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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 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. 
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