
 

 کا ایچ بی ایل پی ایس ایل میں عمدہ کارکردگی کا عزمہیڈ کوچز 
 

 سے متعلق  لیا سیا یپ لیا یب چیہاوسز سے درخواست ہے کہ ا ایڈیتمام م

 ںیکا مکمل ٹائٹل درج کر ونٹیا ںیخبر م یبھ یکس

 

 :ء0202 فروری،18ر، الہو

 

باقی رہ گئے ہیں۔  روز 0میدان سجنے میں محض کا 0202ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ 

ٹائٹل جیتنے کے لیے لیگ کے  پانچویں ایڈیشن کا نے ایونٹ میں شریک تمام فرنچائزز

 تیاریاں تیز کردیں ہیں۔ 

 

میچز کراچی اور تیسرا الہور  0فروری سے شروع ہونے  والے  ایونٹ کے  پہلے  02

ابتدائی  میچوں میں شرکت کی غرض سے کوئٹہ گلیڈی ایٹرز، لٰہذا میں کھیال جائے گا۔ 

ٹیمیں کراچی جبکہ ملتان سلطانز اور اور اسالم آباد یونائیٹڈ کی ،کراچی کنگز، پشاور زلمی 

 قذافی  اسٹیڈیم الہور میں پریکٹس کررہی ہیں۔قلندرز کی ٹیمیں الہور 

 

ایونٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے کا عزم کررکھا ہے۔ نےہیڈ کوچز تمام ٹیموں کے 

اپنے اپنے  اسکواڈز کو متوازی نے  ہیڈ کوچز کی دوڑ میں شامل تمام کے حصول ٹائٹل 

یادگار بنانا تاریخی انعقاد کو لیگ کے  پہلی مرتبہ پاکستان میں دیا ہے۔ وہ اور بہترین قرار 

 چاہتے  ہیں۔ 

 

ابتداء  عین خان ایچ بی ایل پی ایس ایل کےکے ہیڈ کوچ میمپئن کوئٹہ گلیڈی ایٹرز دفاعی چ

لیگ میں سب سے بہترین جیت کا تناسب کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے کوچ مقرر ہیں۔ سے ہی 

دفاع  ٹائٹل کارکھنے والی ٹیم کے ہیڈ کوچ معین خان ایچ بی ایل پی ایس ایل فائیو میں 

 ہیں۔ کے  لیے پراعتمادکرنے 

 

 :ہیڈ کوچ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز، معین خان 

 

 تمام کھالڑیاسکواڈ میں شامل ہیڈ کوچ معین خان کا کہنا ہےکہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے 

رکھتے ہیں۔ صالحیت مکمل ے کی کرنٹائٹل کا دفاع بہترین ہیں جو گلیڈی ایٹرز کے لیے 

نامنٹ ے انتہائی اہم ٹورکے لینوجوان کھالڑیوں ایچ بی ایل پی ایس ایل انہوں نے کہاکہ 



 ۔گامعاون ثابت ہوان کے لیے میں  مستقبلہے، یہاں سے حاصل ہونے واال مفید تجربہ 

 

کا وہ اعظم خان ،کے عالوہ نسیم شاہ اور محمد حسنین فاسٹ باؤلرز  معین خان نےکہا کہ

انہوں نے  کہاکہ تینوں نوجوان  کرتےہیں۔بھی کوئٹہ کے تین بہترین کھالڑیوں میں  شمار 

 میچ کا پانسہ پلٹنے کی صالحیت رکھتے ہیں۔باصالحیت ہیں جو کسی بھی وقت  کرکٹرز

 

کی تیز رفتار باؤلنگ اور محمد حسنین نسیم شاہ ہیڈ کوچ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے کہاکہ 

دونوں حریف کھالڑیوں کے لیے مشکالت کا سبب بنے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 

جس کا فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش ہے کا تجربہ  کھالڑیوں کے پاس بین االقوامی کرکٹ

 کریں گے۔

 

کہ کوئٹہ گلیڈی اور یہی وجہ ہے  ہارڈ ہٹر ہیں  ایک شاندارخان معین خان نے  کہاکہ اعظم 

خان  اعظم جس طرح۔ انہوں نے  کہاکہ ایٹرز ہر سال انہیں اسکواڈ میں شامل کرتی ہے

بہترین کارکردگی کا وہ موقع ملنے پر ہے کہ یقین  انہیں پریکٹس کررہے  ہیں، میں نیٹس

 مظاہرہ کریں گے۔

 

سے پشاور زلمی سے منسلک ہیں۔ وہ محمد اکرم بھی ایچ بی ایل پی ایس ایل کی ابتداء 

دینے کےبعد اب کے فرائض انجام  پشاور زلمی کی ہیڈ کوچنگ سےہ چار ایڈیشنزگذشت

 ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار ہیں۔پانچویں ایڈیشن میں بھی 

 

حمد اکرم کامیابی کی ایک بڑی وجہ ہیڈ کوچ ممیں کے ٹائٹل  0202ایڈیشن پشاور زلمی کی 

 کی مؤثر حکمت عملی تھی۔

 

 :ہیڈ کوچ پشاور زلمی، محمد اکرم

 

کے لیے   0202ایچ بی ایل پی ایس ایل ہیں کہ محمد اکرم پراعتماد ہیڈ کوچ پشاور زلمی 

محمد اکرم نے ایونٹ میں اعلٰی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا۔  منتخب کردہ متوازی اسکواڈ

ریاض کو ترین باؤلر وہاب تاحال لیگ کے بہترین بلے  باز کامران اکمل اور بہکہاکہ 

کا واضح حکمت عملی ٹائٹل جیتنے سے متعلق ر زلمی کی پشاومیں برقرار رکھنااسکواڈ 

 ۔ہےاشارہ 

 

ھالڑیوں سے ایونٹ میں بہترین کارکردگی کی توقع ہے تاہم دونوں کانہوں نے مزید کہا کہ 

خوش آئند ہے۔ کی اسکواڈ میں شمولیت  ٹام بنٹنبلے باز جارحانہ مزاج سالہ  00انگلینڈ کے 

ایک واضح فرق ثابت پشاور زلمی اور دیگر ٹیموں کے درمیان انہیں یقین ہے کہ ٹام بنٹن 

 ہوں گے۔

 

اسکواڈ میں بہترین بھی نوجوان کرکٹرز محمد محسن اور حیدرعلی محمد اکرم نے کہا کہ 



کی جانب سے عمدہ کارکردگی کا یقین ٹام بنٹن کے بعد ان دو کرکٹرز انہیں اضافہ ہے اور 

 ہے۔

 

بنگلہ دیش میں کھیلے گئے آئی سی سی ایمرجنگ ٹیمز گذشتہ سال نے دونوں کھالڑیوں 

 بنگلہ دیشپاکستان نے ایونٹ کے فائنل میں  ایشیا کپ میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی۔ 

 ۔ کو شکست دی تھی

 

پاکستان کی میں بھی  0202کرکٹ ورلڈکپ  01حال ہی میں آئی سی سی انڈر حیدر علی 

 ایونٹ میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔پاکستان نے نمائندگی کرچکے ہیں۔ 

 

گے۔ ڈین  نبھائیںڈین جونز پہلی مرتبہ ایونٹ میں کراچی کنگز کی کوچنگ کی ذمہ داریاں 

 ۔رہےسال اسالم آباد یونائیٹڈ کے ہیڈ کوچ 4جونز اس سے قبل لیگ کے  ابتدائی 

 

 :کراچی کنگزہیڈ کوچ ، ڈین جونز

 

جو  ایسے ہیںکرکٹرز مقامی  4کراچی کنگز کےاسکواڈ میں شامل کا کہنا ہےکہ ڈین جونز 

کنگز کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرسکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بطور ہیڈ کوچ وہ اویس  

 اسامہ میر کی صالحیتوں کے مداح ہیں۔ارشد اقبال، عمر خان اور ضیاء، 

 

انتہائی  میںکی لیگ  محدود طرزاویس ضیاء کی جارحانہ بلے بازی ڈین جونز نے کہاکہ 

اسپنرز عمر  جبکہ انہوں نے کہاکہ نوجوان فاسٹ باؤلر ارشد اقبال۔ ہوگیاہمیت کی حامل  

 بھی کراچی کنگز کا اثاثہ ہیں۔خان اور اسامہ میر

 

میں شرکت ان نوجوان کھالڑیوں کے کیرئیر ایچ بی ایل پی ایس ایل ڈین جونز نے کہا کہ 

ان کھالڑیوں کو فرسٹ ۔ انہوں نے کہاکہ سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اہم  ایکمیں 

 بھی بھرپور نمائندگی کا موقع ملنا چاہیے۔کالس کرکٹ میں 

 

مرتبہ ایونٹ کا ٹائٹل اپنے نام کرچکی ہے۔ مصباح الحق ٹیم کو تیسری  0اسالم آباد یونائیٹڈ 

مرتبہ ٹائٹل جتوانے کے  لیے پرعزم ہیں۔ مصباح الحق پہلی مرتبہ لیگ میں کوچنگ کی 

۔ ی قیادت کرچکے ہیںایڈیشنز میں اسالم آباد یونائیٹڈ ک 3ابتدائیذمہ داریاں نبھائیں گے۔ وہ 

جانب سے  بطور مینٹور پلیئر شرکت ایڈیشن میں مصباح الحق نے پشاور زلمی کی گذشتہ 

 ۔کی تھی

 

 مصباح الحق، ہیڈ کوچ اسالم آباد یونائیٹڈ:

 

مصباح الحق کا کہنا ہےکہ اسالم آباد یونائیٹڈ کے اسکواڈ میں شامل تمام کرکٹرز باصالحیت 

اسکواڈ پر اعتماد کا اظہار ہیں،وہ کسی تین کھالڑیوں کے نام لینے کے بجائے پورے 



کرتے ہیں۔انہوں نے کہاکہ اسکواڈ میں شامل تمام کھالڑی اپنے کردار سے بخوبی واضح 

 ہیں اور انہیں امید ہےکہ تمام کرکٹرز ایونٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔

 

کا ٹائٹل اپنے مصباح الحق نے کہاانہیں یقین ہےکہ اسالم آباد یونائیٹڈ تیسری مرتبہ ایونٹ 

نام کرنے میں کامیاب ہوجائے گی۔ انہوں نے کہاکہ لیوک رونکی لیگ میں سب سے بہترین 

اسٹرائیک ریٹ کے  ساتھ خطرناک ترین کھالڑی ہیں، لیوک رونکی اور آصف علی کی 

 موجودگی میں اسالم آباد کی بیٹنگ الئن اپ ایونٹ جیتنے کی صالحیت رکھتی ہے۔

 

انہوں نے  مزید کہا کہ وہ اسالم آباد یونائیٹڈ کی جانب سے کولن منرو، کولن انگرام اور 

ڈیل اسٹین کو ایکشن میں دیکھنے کے منتظر ہیں۔ مصباح الحق نے کہا کہ ڈیل اسٹین پہلی 

میں شرکت کررہے  ہیں۔ ا نہوں نے  کہاکہ ڈیل اسٹین کی مرتبہ ایچ بی ایل پی ایس ایل 

اسالم آباد یونائیٹڈ اور اسکواڈ میں شامل نوجوان فاسٹ باؤلرز کے لیے   ایونٹ میں شرکت

 مفید ثابت ہوگی۔

 

 ںیکوچنگ کر یمرتبہ ملتان سلطانز ک یپہل ںیم ویفائ لیا سیا یپ لیا یب چیفالور ا ینڈیا

 وہ لیگ کے پہلے ایڈیشن میں پشاور زلمی کے اسپورٹ اسٹاف کا حصہ تھے۔ گے۔  

 

 :ملتان سلطانز ، ہیڈ کوچ اینڈی فالور

 

کا کہنا ہےکہ اسکواڈ میں شامل دو کرکٹرز روحیل کے ہیڈ کوچ اینڈی فالورملتان سلطانز 

دونوں یہ سلطانز ڈویلمپنٹ پروگرام کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہاکہ نذیر اور محمد الیاس 

 ۔دکھانے کی صالحیت رکھتے ہیںمیں عمدہ کارکردگی کھالڑی لیگ 

 

مین ہیں۔ انہوں نے آئی سی روحیل نذیر ایک بہترین وکٹ کیپر بیٹسی فالور نے کہاکہ اینڈ

اننگز کو کے خالف روحیل نذیر کی کے سیمی فائنل میں بھارت 0202ورلڈکپ 01سی انڈر

ڑی ثابت ہوں مستقبل کے بہترین کھال ،وکٹ کیپر بیٹسمینکہا کہ عمدہ قرار دیتے ہوئے 

میدان کے ساتھ میں غیرملکی کھالڑیوں ید کہاکہ ایچ بی ایل پی ایس ایل گے۔ انہوں نےمز

 میں اترنا روحیل نذیر کے لیے مفید ثابت ہوگا۔

 

نوجوان فاسٹ باؤلر اینڈی فالور کا کہنا تھا کہ محمد الیاس کی اسکواڈ میں موجودگی پر 

انہیں یقین ہے گیند کرنے کی صالحیت رکھتے ہیں۔ بہترین یارکر، آؤٹ سوئنگ اور سلو 

 ؤلنگ الئن اپ کا اہم ہتھیار ثابت ہوں گے۔ان سلطانز کی باملتمحمد الیاس  کہ

 

سے الہور قلندرز کی کوچنگ کی ذمہ داریاں نبھارہے ہیں۔ ایڈیشنز0عاقب جاوید گذشتہ 

مرتبہ الہور قلندرز کی کوچنگ کریں  تیسریمیں ایچ بی ایل پی ایس ایل فائیو عاقب جاوید 

 گے۔

 



 جاوید،ہیڈ کوچ الہور قلندرز:عاقب 

 

ہیڈ کوچ عاقب جاوید کاکہنا ہے کہ لیگ کے  پانچویں ایڈیشن سے قبل الہور قلندرز کے 

ان کی حکمت عملی ڈرافٹ کے بعد ہمیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ عاقب جاوید نے کہاکہ 

انتخاب  کا بڑے ناموں کی بجائے بہترین اور باصالحیت کھالڑیوں کے لیے الہور قلندرز،

 ہے۔ ناکر

 

کمبی نیشن کے ساتھ  میدان میں اترنا متوازی بیٹنگ اور باؤلنگ  وہکہا کہ مزید انہوں نے 

ہ مزاج بلے بازوں جیسے جارحانچاہتے ہیں اور یہی  وجہ ہے کہ کرس لین اور فخر زمان 

مڈل آرڈر ہ اپ کا خاصہ ہوگی۔ انہوں نے کہاککی موجودگی الہور قلندرز کی بیٹنگ الئن 

میچ کا پانسہ پلٹنے کی صالحیت رکھتے  جیسے بلے باز میں محمد حفیظ اور بین ڈنک 

 ہیں۔

 

اسکواڈ میں شامل محمد حفیظ اور کرس لین سمیت عاقب جاوید نے کہاکہ لیگ کے دوران 

ے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے،جس میں الہور قلندرز ککی کارکردگی کھالڑیوں  4

ندرز نے کہاکہ ہیڈ کوچ الہور قل کھالڑی شاہین شاہ آفریدی اور حارث رؤف ہیں۔  0دیگر 

پاکستان کی پچز کو بخوبی جانتے ہیں اور محدود طرز کی کرکٹ میں دونوں فاسٹ باؤلرز

 ہوگا۔مؤثر ہتھیار کی مانند ایک قلندرز کے لیے ان کا تجربہ لیگ کے دوران 
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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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