
 

 کردیا گیا کراچی منتقلکیمپ ہائی پرفارمنس  ویمنزنیشنل 
 

 : ء 2021جون  5 ،  کراچی

 

ویمنز  نیشنل ملتان میں جاری  مام الحق ہائی پرفارمنس سینٹر  انضان کرکٹ بورڈ نے پاکست 

نٹر کراچی منتقل کردیا  یارمنس سملتان سے حنیف محمد ہائی پرفہائی پرفارمنس کیمپ 

سے کراچی   بدھجون بروز   9 دوبارہ آغاز اب  کا  ملتان میں جاری کیمپ مئی سے   29۔ہے

 شروع ہوگا۔میں 

 

نیف  حروز تک کراچی میں ٹریننگ کریں گی۔   18خواتین کرکٹرز  26کیمپ میں شریک 

  ی کام مکمل ہونے سےز پر جارمحمد ہائی پرفارمنس سینٹر کے دونوں گراؤنڈز اور پچ 

کرکٹ ورلڈکپ کوالیفائر سمیت دیگر  قومی خواتین کھالڑیوں کو آئی سی سی ویمنز  

 گی۔کی تیاریوں میں سہولت ملے  انٹرنیشنل اسائنمنٹ 

 

کھالڑیوں اور  کراچی میں منعقدہ کیمپ بھی بائیو سیکیور ماحول میں لگایا جائے گا۔

جہاں سے  الہور پہنچیں گے، اسپورٹ اسٹاف سمیت کیمپ کے تمام شرکاء منگل کی صبح 

 وہ شام کو کراچی روانہ ہوجائیں گے۔ 

 

 ڈیوڈ ہیمپ، ہیڈ کوچ قومی خواتین کرکٹ ٹیم: 

 

ین سہولیات  اور  ربہت ہمارا اچھا وقت گزرا جہاں ہمیں  ملتان میں  ڈیوڈ ہیمپ کا کہنا ہے کہ 

 سر تھی۔رہائش می 

 

پچز اور گراؤنڈ کی تیاری کے بعد   حنیف محمد سینٹر  کی  ابتداء سے ہی انہوں نے کہا کہ 

،  دستیاب ہیںسہولیات  کرکٹ کی بہترینوہاں کو کراچی منتقل کرنے کا پالن تھا،  کیمپ  

 جہاں کھالڑیوں کو اپنی صالحیتیں بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ 

 

 کیمپ میں طلب کردہ خواتین کرکٹرز: 

 



، فاطمہ ثناء ،    گیب  انا ی ، عائشہ ظفر ، ڈ می ، عائشہ نس ن ی انور ، انعم ام منی، ا  اضی ر ہی عال

  بہی ، ماہم طارق ، من ظی، کائنات حف   ازی رؤف ، کائنات امت  ہی ر ی خان ، جو   ہی ری ، جو دی ارم جاو

  نی، رام ل ی سہ عمیمہ، ندا ڈار ،    زی پرو ہی سندھو ، نتال رہ، نش  یعلو  ہ ی جخان ، ن  دہی ، ناہ یعل

  عروب شاہ دہی ، سدرہ نواز اور س ن ی امہ اقبال ، سدر ہی ، سعد  ری نذ ء، صبا   می شم
 

 
– 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. 

 
 

 


