
 

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

آئی سی سی ٹی ٹونٹی سالہ کرکٹ کیریئر میں   16 اپنے سابق کپتان  •
اور ایک روزہ رینکنگ چھٹےپہلے ، ٹیسٹ میں  رینکنگ میں کرکٹ 

 میں ساتویں بہترین بیٹسمین  رہ چکے

کی فاتح قومی ٹیم کے  2009 آئی سی سی ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈکپ  •
میں سیمی  2011آئی سی سی ایک روزہ کرکٹ ورلڈکپ ساتھ ساتھ 
میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی میں کوارٹرفائنل  2015ورلڈکپ فائنل اور 

 نمائندگی کرچکے

 ہے سال کے لیے بولنگ کوچ مقرر کردیا گیا 3وقار یونس کو بھی  •

بجے دوپہر قذافی اسٹیڈیم میں واقع فار  2آج مصباح الحق کا فوٹو سیشن  •
 میں ہوگااینڈ بلڈنگ 

 مصباح الحق آج  دوپہر سوا دو بجے پریس کانفرنس کریں گے •

 
 ء: 2019ستمبر 4الہور،

 
سال کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا  3سابق کپتان مصباح الحق کو  نےپاکستان کرکٹ بورڈ 

 ہیڈ کوچ مقرر کردیا ہے۔ 
 

چیف فافیت اور احتساب کا نظام النے کے لیے مصباح الحق کو پی سی بی نے ش 
کرکٹ ایسوسی ایشنز کے ہیڈ کوچز مصباح  کا عہدہ بھی سونپ دیا ہے۔ چھ  سلیکٹر 

   الحق کی سربراہی میں کام کرنے والی سلیکشن کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔
 

تھے۔   انتخابمتفقہ  رکنی پینل کا 5 قائم کردہپی سی بی کی جانب سے مصباح الحق 
عالم، سابق کپتان اور  کوچ انتخاب  ںیم  نلی پ یرکن 5کی تالش کے لیے قائم کردہ کوچز 

 فیخان ) چ می(، وس بی اوجیخان ) رکن  یخان، اسد عل دیباز ٹریسابق کرکٹر اور کمنٹ 
 ۔ تھے( شامل  پی سی بی کرکٹ شنلیانٹرن  کٹری( اور ذاکر خان )ڈائرپی سی بیکٹویگزیا
 

قومی کرکٹ ٹیم کا بولنگ کوچ پی سی بی نےوقار یونس کو پر  تجویز مصباح الحق کی



رہنے کے   مرتبہ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈکوچ 2ماضی میں وقار یونس مقرر کردیا ہے۔ 
سال کے لیے   3وقار یونس کو بھی ہیں۔ بھی ساتھ آئی سی سی ہال آف فیم کا حصہ ساتھ 

 بولنگ کوچ کا کنٹریکٹ دیا گیاہے۔ 
 

ناموں کی منظوری چیئرمین پی  قومی کرکٹ ٹیم کے لیے مقرر کردہ دونوں کوچز کے 
 سی بی  احسان مانی نے دی ہے۔

 
سری لنکا مصباح الحق اور وقار یونس کی قومی کرکٹ ٹیم کے  ہمراہ پہلی اسائنمنٹ 

 27ٹی ٹونٹی میچوں پر مشتمل سیریز کا  3ایک روزہ اور  3کے خالف سیریز ہوگی۔ 
ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں کی دونوں کوچز اکتوبر تک جاری رہے گی۔  9ستمبر سے 

کو  نومبر   25سے 21سیریز کا پہال ٹیسٹ میچ ہوگی ۔  پہلی سیریز آسٹریلیا کے خالف 
 ڈے اینڈ نائٹ ہوگا جو سیریز میں شامل دوسرا ٹیسٹ میچبرسبین  میں کھیال جائے گا۔ 

 جاری رہے گا۔ایڈیلیڈ میں دسمبر تک  3نومبر سے  29
  

دوسرے کے ساتھ مل  مصباح الحق اور وقار یونس کی جوڑی اس سے قبل بھی ایک 
قومی تک  مصباح ا لحق  2016سے اپریل  2014مئی کرذمہ داریاں نبھاتی رہی ہے۔ 

 چکے ہیں۔ ور وقار یونس ہیڈ کوچ رہ کرکٹ ٹیم کے کپتان ا
 

 :مصباح الحق، ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم
 

سالہ مصباح الحق  کا  45میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے والے  2017مئی 
پاکستان پاکستان کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ کہنا ہے کہ  

میرے لیے فخر کا لے بہترین ناموں کی فہرست میں شامل ہونا کی کوچنگ کرنے وا
یم کی کوچنگ بہت بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ  ٹانہوں نے کہا کہ قومی کرکٹ باعث ہے۔

 پاکستانیوں ک دھڑکنیں کرکٹ کے ساتھ دھڑکتی ہیں۔ 
 

مصباح الحق نے کہا ک خود سے وابستہ توقعات پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش  
سابق کپتان نے کہا کہ اگر میں اس اہم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار نہ کروں گا۔ 

 ہوتا تو کبھی بھی اس عہدے کے لیے درخواست نہ دیتا۔ 
 

میں ان  پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔  سابق کپتان مصباح الحق نے کہا کہ
 کروں گا۔  کوششبھرپور پرجوش کرکٹرز کی صالحیتوں میں نکھار النے کے لیے 

 
صرف بہترین کارکردگی کا مظاہرہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ   الحق نے کہا کہ مصباح

میں نے اسی سوچ کے موقع ملے گا۔ ہی ٹیم میں شمولیت کا کرنے والے کھالڑیوں کو 



نئے رول میں بھی نظر  سوچ کے ساتھ اسی اور کرکٹ کھیلی ہے ساتھ اپنے کیریئر میں  
 آؤں گا۔  

 
تجربے سے فائدہ اٹھانے کی ایک مرتبہ پھر وقار یونس کے  سابق کپتان نے کہا کہ 

وقار یونس سے بہتر کوئی نوجوان قومی کرکٹرز کی تربیت کے لیے کوشش کروں گا۔ 
 بولنگ کوچ نہیں ہوسکتا ۔

 
باح الحق نے  کہا کہ میں اس نئے رول میں قسمت آزمائی سے قبل اپنے اہلخانہ،  مص

ہ ادا  فرنچائز کا شکریسابق کرکٹرز، پی سی بی ، اپنے کلب، ڈیپارٹمنٹ اور دوستوں، 
  کرتا ہوں۔

 
 :وسیم خان، چیف ایگزیکٹو پی سی بی

 
قائدانہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو وسیم  خان کا کہنا ہے کہ اس موقع پر 
کے حامل مصباح الحق کو قومی کرکٹ ٹیم  کے ہیڈ کوچ کی ذمہ داری دینا صالحیتوں 

اس موقع پر میں اس عہدے کے لیے درخواست دینے خوشی کا باعث ہے۔ ہمارے لیے 
تمام فارمیٹ میں ہوں تاہم پینل نے  بین االقوامی کوچز کا مشکوروالے تمام مقامی اور 

 کے انتخاب کا متفقہ فیصلہ کیا۔ مل علم رکھنے والے مصباح الحق مکبہترین تجربہ اور  
 

کی ذمہ داری تھ ساتھ چیف سلیکٹر ہیڈ کوچ کے سامصباح الحق کو  وسیم خان نے کہا کہ
ساتھ انہیں پی سی بی کے سامنے جوابدہ بھی  ا ان کے اختیارات بڑھانے کے ساتھ دین

 بنائے گا۔  
 

ہیڈ کوچز تمام کرکٹ ایسوسی ایشنز کے چیف ایگزیکٹو پی سی بی کا کہنا ہے کہ 
اراکین  مصباح الحق کو   6یہ مصباح الحق کی سلیکشن کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ 

ں آگاہ ارکردگی دکھانے والے کھالڑیوں کے بارے می ڈومیسٹک کرکٹ میں بہترین ک
 کریں گے۔ 

 
قومی ٹیم کو ورلڈ آئندہ چند ماہ پاکستان کرکٹ لیے بہت اہم ہیں۔ وسیم خان نے کہاکہ 

اور آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈکپس  ایشیا کپ ٹی ٹونٹی، آئندہ سال ٹیسٹ چیمپئن شپ 
انہوں نے کہاکہ پی سی بی پراعتماد ہے کہ میں شرکت کرنی ہے۔ 2021اور  2020

مصباح الحق کی زیرنگرانی قومی کرکٹ ٹیم آئندہ سالوں میں بہترین کارکردگی کا 
 مظاہر ہ کرے گی۔ 

 
 ریکارڈ:  کھالڑیمصباح الحق کا بطور



 

 بیٹسمین رہے بہترین چھٹے رینکنگ میں   کرکٹ آئی سی سی ٹیسٹ •

 آئی سی سی ایک روزہ کرکٹ رینکنگ میں ساتویں بہترین بیٹسمین رہے  •

 آئی سی سی ٹی ٹونٹی رینکنگ میں پہلےبہترین بیٹسمین رہے  •

 سنچری بنانے والے کرکٹر  نصف ٹیسٹ کرکٹ میں تیز ترین •

 سنچری بنانے والے کرکٹر اسی اننگ میں  •

 اسکور کرنے والے کرکٹر  99مرتبہ ٹیسٹ کرکٹ میں تین  •

 رنز بنانے والے کرکٹر5122ایک روزہ کرکٹ میں سنچری بنائے بغیر  •

 کرکٹ ورلڈکپ میں نمائندگی کرنے والے کرکٹر تین آئی سی سی ٹی ٹونٹی  •

 ورلڈکپ کی فاتح قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ رہے 2009 •

نمائندگی  میں پاکستان کی  2015اور  2011آئی سی سی کرکٹ ورلڈکپس  •
 کرچکے

 
 کامیابیاں: 

 

 یں قومی کرک ٹیم کی کپتانی کرناٹیسٹ میچوں م 56سب سے زیادہ  •

 ٹیسٹ سیریز جیتنے والے واحد پاکستانی کپتان ویسٹ انڈیز میں  •

 ٹیسٹ میچ جیتنے والے کپتان  26پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ  •

پہلے  رینکنگ میںکوکرکٹ ٹیم  قومی میں  2016آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ  •
 نمبر پر النا 

 ٹی ٹونٹی میچ جیتے 6میں سے  8بطور کپتان  •

 میں کامیابی  45ایک روزہ میچوں میں سے  87بطور کپتان  •

 آئی سی سی سپرٹ آف کرکٹ ایوارڈ جیتا میں  2016 •

 ایچ بی ایل پی ایس ایل میں فاتح بنایا بطور کپتان اسالم آبادیونائیٹڈ کو پہلی  •
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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 
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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. 

 
 

 

 


