
 

آغاز اتوار  کا وائٹ بال کھالڑیوں کے لیے پری سیزن ٹریننگ کیمپ 

 سے ہو گا

 

 ء: 2021اگست   21الہور، 

 

وائٹ بال کھالڑیوں کے لیے پری سیزن ٹریننگ کیمپ اتوار کو نیشنل ہائی   مینز

پریکٹس میچز قذافی اسٹیڈیم میں    مذکورہ کیمپ کے پرفارمنس سنٹر میں شروع ہوگا 

 کھیلے جائیں گے۔ 

 

 

سٹاف کرے گا جس کی سربراہی  اکیمپ کی نگرانی این ایچ پی سی کوچنگ اور سپورٹ 

 ڈویلپمنٹ کے سربراہ ثقلین مشتاق کریں گے۔انٹرنیشنل پلیئر 

 

 

ہونا   اکٹھا کل سے کھالڑی حصہ لیں گے جس کے لیے کھالڑی    26کیمپ میں چھبیس 

 جائے گا۔بھی کیا ایس او پیز کا مشاہدہ 19کوویڈ  مجوزہ۔  کیمپ میں  ہو جائیں گے  شروع 

 

 

کھالڑیوں     ۔پر کام کریں گے تکنیککیمپ کے دوران ، کھالڑی اپنی فٹنس اور کرکٹ کی 

اگلے مہینے سے شروع ہونے والے سفید  تاکہ  تیاری پر خاص زور دیا جائے گا   کی 

 ۔ممکن ہو سکےگیند کے بین االقوامی کرکٹ سیزن کی تیاری  

 



دن آرام کے بعد کیمپ میں   ویسٹ انڈیز سے واپس آنے والے وائٹ بال کھالڑیوں کو چند

 شامل ہونے کے لیے کہا جائے گا۔

 

 

 وائٹ بال  کھالڑی کیمپ میں شرکت کریں گے: 

 

( ، دانش عزیز )سندھ( ،  ہپنجاب( ، ارشد اقبال )خیبر پختونخوا  سدرن) علی آغا سلمان

( ، امام  ہپختونخوا( ، افتخار احمد )خیبر ناردرن( ، عماد وسیم ) ہفخر زمان )خیبر پختونخوا

( ، حسین طلعت  ناردرن( ، حارث رؤف ) سدرن پنجابالحق )بلوچستان( ، خوشدل شاہ )

، محمد حسنین )سندھ( ، محمد   ہپنجاب( ، محمد حارث )وکٹ کیپر( خیبر پختونخوا سدرن)

( ، شرجیل  ناردرن( ، شاداب خان ) ہ( ، محمد وسیم جونیئر )خیبر پختونخواناردرننواز ) 

 پنجاب(   سدرن)سندھ( ، صہیب مقصود )خان 

 

 نیٹ سیشن اور پریکٹس میچز کے دوران مدد کے لیے اضافی کھالڑی:

 

، عمران  ( ناردرنپنجاب( ، روحیل نذیر )  سدرنابرار احمد )سندھ( ، ذیشان اشرف )

پنجاب( ،  سنٹرل  پنجاب( ، احمد بشیر )سنٹرل پنجاب( ، رضا علی ڈار )  )سدرنرندھاوا 

پنجاب( ، محمد عمران )خیبر  سنٹرل پنجاب( ، محمد اخالق )سدرن  الیاس )محمد 

 ( ہپختونخوا

 

 پہال ہفتہ: -کیمپ شیڈول 

 

 اوور پریکٹس میچ۔ 50  بیسسیناریو -اگست 22

 دوپہر میں فٹنس اور  کنڈیشننگ سیشن -اگست  23

 اوور پریکٹس میچ۔ 50بیس  یناریو س-اگست 24

 اسکل  پریکٹس سیشن  –اگست  25

 دوپہر میں فٹنس ، کنڈیشننگ سیشن -اگست  26



 اوور پریکٹس میچ۔50بیس  یناریو س-اگست 27
                                                                             -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. 

 

 
 

 


