
 
الہور میں  کیمپ منگل سے ہائی پرفارمنس کھالڑیوں پر مشتمل  24

 شروع ہوگا 
 

 :ء2021 یکم مارچ، الہور
 

شروع ہونے والے ہائی  منگل سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے شعبہ ہائی پرفارمنس نے  
 کرلیا ہے۔   مدعو کھالڑیوں کو الہور  24پرفارمنس کیمپ میں شرکت کے لیے 

 
کیا گیا ہے جو یا تو  ایک ماہ تک جاری رہنے والے اس کیمپ میں ان کھالڑیوں کو طلب  

ڈومیسٹک کرکٹ میں  جو وہ یا میں شرکت نہیں کررہے  6ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ 
 ۔ کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں  ٹیم کٹ پاکستان کراب عمدہ کارکردگی کی بدولت 

 
مارچ بروز منگل سے شروع ہونے والے اس کیمپ میں نیشنل ہائی پرفارمنس سنٹر   2

خامیوں پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ فزیکل فٹنس میں  کی تکنیکی   ان کھالڑیوںکے کوچز 
 بہتری کے لیے کام کریں گے۔ 

 
 کیمپ کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں: 

 

مدد کرنا    ںی کرنےاور ان پر قابو پانے م  ینشاندہ  یک  وںیخام یک ی تکن  یککرکٹرز   •
 مستحکم کرسکیں   جگہ  یاپن  ںیم  ٹیم  یتاکہ وہ قوم

کھیل سے    میں حصہ نہیں لے رہے انہیں  6جو کھالڑی ایچ بی ایل پی ایس ایل  •
کی تیاری   جنوبی افریقہ اور زمبابوےدورہ شیڈول اپریل میں وہ جوڑے رکھنا تاکہ 

 کرسکیں 

کا مظاہرہ کرنے والے کھالڑیوں کی  ڈومیسٹک کرکٹ میں عمدہ کارکردگی   •
 تاکہ وہ آئندہ سیزن میں مزید بہتر کارکردگی پیش کرسکیں حوصلہ افزائی کرنا 

 
محسن  محمدیوسف، ثقلین مشتاق، عتیق الزمان، نیشنل ہائی پرفارمنس سنٹر کے کوچز  

 پروگرام کے تحت ان کھالڑیوں کے ساتھ کام کریں گے۔ عمر رشیدایک مربوط کمال اور
 



اورسلیکٹرز کی مشاورت  شعبہ ہائی پرفارمنس  کیقومی کرکٹ ٹیم کی منیجمنٹ یہ کیمپ 
 کے بعدایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت لگایا گیا ہے۔ 

 
 ندیم خان، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس  پی سی بی:

 
اس  پاکستان کرکٹ بورڈ کے شعبہ ہائی پرفارمنس کے ڈائریکٹر ندیم خان کاکہنا ہے کہ 

النا  کھالڑیوں کی کارکردگی میں نکھار  کوچز کی مدد سے  کیمپ کے ذریعے ہم اپنے 
 بھی ہے۔ اور اسٹریٹجی کا فلسفہ  سنٹر  نیشنل ہائی پرفارمنساور یہی   چاہتے ہیں

 
جو ایچ بی ایل پی  کھالڑیوں کو مدعو کیا گیا ہے کہ  اس کیمپ میں ان انہوں نے کہا کہ 

اپریل میں شیڈول دورہ جنوبی افریقہ اور ں ہیں مگر وہ نہی تو  کا حصہ   6ایس ایل  
 ۔ہیںبن سکتے  سکواڈ کا حصہ  کے لیے ممکنہ ازمبابوے  

 
کو بھی طلب کیا ہے کہ جو حال  ندیم خان نے کہا کہ ہم نے اس کیمپ میں ان کھالڑیوں  

وہ    ، اسکیں وہ اپنی خامیوں پر قابو پ ہی میں قومی کرکٹ ٹیم سے باہر ہوئے ہیں تاکہ 
 کے اختتام پر ایک ایسا کیمپ لگانے کا فیصلہ کرچکے تھے۔ پہلے ہی سیزن 

 
این ایچ پی سی  کی نگرانی ثقلین مشتاق کریں گے،  انہیں   انہوں نے مزید کہا کہ اس کیمپ

مال کی معاونت بھی  محسن ک عمر رشیداور کوچزمحمد یوسف، عتیق الزمان،   کے دیگر
روزانہ کیمپ کا دورہ  حاصل ہوگی، مصباح الحق اور وقار یونس بھی ممکنہ طور پر 

اپنی قیمتی آراء   نگ کرنے کے ساتھ ساتھ کیمپ کے حوالے سےکوچکریں گے ، جہاں وہ 
 گے۔   دیںبھی 

 
 : قومی کرکٹ ٹیم محمد وسیم، چیف سلیکٹر

 
قومی کرکٹ ٹیم   یہ کیمپ قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر محمد وسیم کا کہنا ہے کہ 

،  کا بہترین موقع ہے   پر قابو پانےاپنی خامیوں  لیے کے سے ڈراپ ہونے والے کھالڑیوں 
مستقبل قریب  کھالڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے رہیں گے تاکہ  مسلسل  اس دوران ہم

 شمولیت پر فیصلہ کیا جاسکے۔میں انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کی 
 

 کیمپ میں طلب کردہ کھالڑی:
  
، بسم ہللا خان ، فواد عالم ،    ی، اظہر عل  قی ، اسد شف  ری ، احمد بش  ی، عابد عل   قی عبدہللا شف  

، حسن خان ، عمران بٹ ، عرفان ہللا ، کامران غالم ، خرم   لیحماد اعظم ، حارث سہ



، ساجد خان ، سلمان ارشاد ، سعود   یدیآفر حانی، ر  یشہزاد ، محمد عباس ، نعمان عل
 ۔ شاہ اسری ، عمر خان اور   یتاج ول  ،، تابش خان  ل ی شک
 

 

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. 

 

 


