
 
نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹریننگ کا آغاز    نے کھالڑیوں 26

 کردیا 
 

 :ء 2021جون  7 الہور،
 

ڈومیسٹک کرکٹ میں عمدہ   اوربین االقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرنے 
ل ہائی پرفارمنس سینٹر الہور میں  نے نیشن کھالڑیوں 26کا مظاہرہ کرنے والےکارکردگی  

 ٹریننگ کا آغاز کردیا ہے۔جون بروز پیر سے  7
 

این ایچ پی سی کے کوچز محمد یوسف  کیمپ کی نگرانی ثقلین مشتاق کررہے ہیں جبکہ 
بھی   اہینز کرکٹ ٹیم کی منیجمنٹش قومی کرکٹ ٹیم اور پاکستاناور عمر رشید کے عالوہ 

 میں مصروف ہے۔کو نکھارنے کی صالحیتوں کیمپ میں شریک کھالڑیوں   اس
 
ان کوچز میں مصباح الحق) ہیڈ کوچ قومی کرکٹ ٹیم(، عبدالمجید )فیلڈنگ کوچ قومی   

کرکٹ ٹیم(، اعجاز احمد )ہیڈ کوچ پاکستان شاہینز کرکٹ ٹیم(، راؤ افتخار انجم )باؤلنگ  
م رشید )فیلڈنگ کوچ پاکستان شاہینز کرکٹ ٹیم(  کوچ پاکستان شاہینز کرکٹ ٹیم( اور مہتش

 شامل ہیں۔
 

کے بقیہ    6اس کیمپ میں ان کھالڑیوں کوطلب کیا گیا ہے جو ایچ بی ایل پی ایس ایل 
ذہنی اور جسمانی پختگی کے ساتھ ساتھ ان   تاکہ ان کی   میچز میں  حصہ نہیں لے رہے

 ۔جاسکےکیا کام  بھی   پہلوؤں پرکے تکنیکی  
 

کی صورت میں  پہلے روز کھالڑیوں نے دو گروپس ریڈ اور وائیٹ بال  کیمپ کے 
ل کرکٹرز نے صبح نیٹ سیشن جبکہ شام میں فٹنس اور فیلڈنگ پریکٹس ریڈ باٹریننگ کی۔

  شام  میںاسی طرح وائیٹ بال کرکٹرز نے دن میں فیلڈنگ اور جم سیشن کیا جبکہ کی۔
 نیٹ سیشن کیا۔

 
 : سربراہ انٹرنیشنل پلیئرز ڈویلمپنٹ، ثقلین مشتاق

 



ان کا مستقبل  ثقلین مشتاق کا کہنا ہے کہ کیمپ میں شریک تمام کھالڑی باصالحیت اور
کھیل  وہ اپنے کھالڑیوں کو بہترین سہولیات فراہم کررہےہیں تاکہ ان تمام روشن ہیں، ہم 

 میں بہتری السکیں۔ 
 

ان  کرنا چاہتے ہیں،کھالڑیوں کو علم منتقل  تمام   کوچز کیمپ میں شریکانہوں نے کہا کہ 
محمد یوسف اور  کھالڑیوں کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں یہاں مصباح الحق، اعجاز احمد،  

   کوچز کی رہنمائی حاصل ہے۔  معروفدیگر  
 

 محمد یوسف، بیٹنگ کوچ این ایچ پی سی : 
 

یہی  اور   فائن ٹیونگ کی ضرورت ہوتی ہےمحمد یوسف کا کہنا ہے کہ ہر کھالڑی کو 
ہر کھالڑی  ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کھالڑیوں میں تکنیکی خامیاں ہیں مگر ہمارا کام

 ہوتی ہے جو فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔بہت ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت تھوڑی  کو  
 

انہوں نے کہا کہ ان کھالڑیوں کو اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات فراہم کی جارہی ہیں، یہ  
 امی کرکٹ کی تیاری کا بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوگا۔کھالڑیوں کے لیے بین االقو ان کیمپ 

 
 نعمان علی، ٹیسٹ اسپنر:

 
گ کے لیے  ٹرینن  ہمیں  یہاںاس کیمپ کی بہت اہمیت ہے، نعمان علی کا کہنا ہے کہ 

متعدد مقامات پر  سہولیات میسر ہیں، کورونا وائرس کی عالمی وباء کے باعث   بہترین
موجودگی کا فائدہ اٹھا  یہاں معروف کوچز کی    ہم  ہے کہکوشش  گراؤنڈز اب بھی بند ہیں،

 ں۔ی کر کر زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش 
 

 : ٹیسٹ فاسٹ باؤلر،  عباسمحمد 
 

کے    6ایچ بی ایل پی ایس ایل کرکٹرز جو تمام ان سمیت وہ محمد عباس کا کہنا ہے کہ 
بقیہ میچز میں حصہ نہیں لے رہے ہیں یہ کیمپ ان تمام کھالڑیوں کے لیے اپنی  

 نکھارنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ صالحیتیں  
 

ملک بھر میں موجود نہیں  انہوں نے کہا کہ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر جیسی سہولیات 
کھالڑیوں کو تربیت فراہم کرنے کے لیے یہاں اکٹھا کرنا پی سی  ہیں، لٰہذا ملک بھر سے 

 بی کا ایک خوش آئند عمل ہے۔ 
 

 کیمپ میں طلب کردہ کھالڑی:



 
پنجاب( ،   سدرناکرم )  صلی ( ، فناردرنپنجاب( ، اطہر محمود )   سینٹرل)  قی عبدہللا شف 
پختونخوا( ،   بری)بلوچستان( ، عمران بٹ )بلوچستان( ، عرفان ہللا شاہ )خ   لی حارث سہ

حمزہ )سندھ( ، محمد    ری ( ، م پختونخوا بری پختونخوا( ، کامران غالم )خ بر ی اسرار ہللا )خ
  سدرن( ، مختار احمد )ناردرنہ )سندھ( ، مبصر خان ) محمد طحٰ  ، پنجاب(    سدرنعباس )

) سندھ( ،   وسفیبن   ری ( ، عم ناردرن)   ی( ، نعمان علناردرن)   اضی ر  ری پنجاب( ، من 
( ناردرنپختونخوا( ، سلمان ارشاد )  بری پختونخوا( ، ساجد خان )خ بر یصاحبزادہ فرحان )خ

پنجاب( ، عثمان صالح   سدرن) ان)بلوچستان( ، عمر خ  ی)سندھ( ، تاج ول لید شک، سعو 
الحق   اءی شاہ )بلوچستان( اور ض  اسری پنجاب( ،  سدرن)  نی پنجاب( ، وقار حس سینٹرل ) نی الد
 پنجاب(۔  سدرن)
 

– ENDS – 

 

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. 

 



 


