
 
 ٹیسٹ کیمپ میں طلب  قومی چھ اضافی کھالڑی

 
 ء: 2021 اپریل 3 الہور،

 
سٹیڈیم الہور میں  اپریل بروز ہفتے سےقذافی ا   10قومی کرکٹ ٹیم کی سلیکشن کمیٹی نے

ان ٹیسٹ کیمپ میں چھ اضافی کھالڑیوں کو طلب کرلیا ہے۔ قومی شروع ہونے والے
کھالڑیوں میں نسیم شاہ )سینٹرل پنجاب(، روحیل نذیر )ناردرن(، تاج ولی )بلوچستان(،  

عرفان ہللا شاہ )خیبرپختونخوا(، وقاص مقصود )سینٹرل پنجاب( اور ثمین گل  
 )خیبرپختونخوا( شامل ہیں۔  

 
کے تربیتی  قومی وائیٹ بال ٹیم   ڈویلمپنٹ کی غرض سے سلیکشن کمیٹی نےقبل اس سے 

کے    6ل ایچ بی ایل پی ایس ایڑیوں کو مدعو کیا تھا۔ضافی کھالسات اکیمپ میں بھی 
کھالڑیوں کا ایک تربیتی کیمپ نیشنل ہائی پرفارمنس سنٹر الہور میں   25دوران بھی 

 ۔ گیا تھامنعقد کیا 
 

الہور میں جاری    قذافی اسٹیڈیم تکاپریل  20سے  11تربیتی کیمپ قومی ٹیسٹ ٹیم کا 
اپریل کو ہرارے روانہ   21کھالڑی   11قومی ٹیسٹ اسکواڈمیں شامل  جہاں سے،رہے گا

 ہوں گے۔ 
 
 ای لگا  ںی ماحول م  وریکیس و یبائ یبھ   مپیک ہی پرٹوکولز کے تحت  19  ڈی کے کوو  یب   یس یپ 

  2کے   19 ڈی اور اسپورٹ اسٹاف کو کوو وںیشامل تمام کھالڑ  ںی جائے گا، جہاں اسکواڈ م
  یاجازت د یداخلے کمیں   بائیو سیکیور ماحول  یآنے کے بعد ہ  یمنف   نتائجکے  ٹیسٹ

کیمپ کے شرکاء کا پہال ٹیسٹ ان کی اپنی رہاشگاہ  اور دوسرا ہوٹل میں لیا   ۔یجائے گ
 جائے گا۔

 
یہ تربیتی کیمپ نیشنل ہائی پرفارمنس سنٹر کے کوچز کی زیرنگرانی جاری رہے  

، مشتاق  )بیٹنگ کوچ (محمد یوسف (، ہیڈ آف پلیئرز ڈویلمپنٹ    جہاں ثقلین مشتاق)،گا
)فیلڈنگ کوچ( اور عمر رشید )فاسٹ باؤلنگ  عتیق الزمان (،  وچ )اسپن باؤلنگ ک احمد
 کوچنگ کی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ کوچ(



 
 کرکٹرز:  11اسکواڈ میں شامل ٹیسٹ قومی

 
پنجاب( ، فواد عالم )سندھ( ، عمران بٹ   سینٹرل)  یپنجاب( ، اظہر عل  سینٹرل) یابد علع

 سدرنآغا )  یپختونخوا( ، سلمان عل بری ( ، ساجد خان )خناردرن) ی)بلوچستان( ، نعمان عل
  ن)سندھ( ، تابش خا  یفٹنس سے مشروط( ، شاہنواز دہان  ( ))سندھ  لیپنجاب( ، سعود شک

 ۔ پنجاب( سدرن)سندھ( اور زاہد محمود )
 

اپریل سے   29ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کا آغاز   2زمبابوے کے مابین پاکستان اور 
 مئی سے شروع ہوگا۔ 7ہرارے میں ہوگا۔سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ 

 
 : ٹریننگ شیڈول

 : لیاپر 11
 بجے تک: ٹریننگ سیشن 1سے دوپہر  10صبح 

 :  لیاپر 12
 سینیریو میچ )پورا دن(بجے آغاز:   9:30صبح 

 :  لیاپر 13
 دن(آدھابجے آغاز: سینیریو میچ )  9:30صبح 

 : لیاپر 15
 بجے آغاز: سینیریو میچ )پورا دن(  9:30صبح 

 :  لیاپر 18
 بجے آغاز: سینیریو میچ )پورا دن(  9:30صبح 

 :  لیاپر 19
 بجے آغاز: سینیریو میچ )آدھادن(  9:30صبح 

 :  لیاپر 20
 آپشنل ٹریننگ سیشن 

 :  لیاپر 21
 ی ہرارے روانگ 
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ABOUT THE PCB 

 

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which 

was established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having 

perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and 

promotion of the game of cricket in Pakistan. 

 

The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the 

development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial 

Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer. 

 

The PCB’s mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its 

winning teams and by providing equal playing opportunities to all. 

 

Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing 

sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and 

pathways framework, inspiring generations through our women’s game, growing and diversifying 

commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan. 

 

The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket 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. 

 

 


