
 

 

ہائی  پرفارمنس کیمپ کا آغاز پیر سے کرکٹ ٹیم کے 91قومی انڈر 

وگاہ  
  ں کھالڑیو ریز میں شریک یجنوبی افریقہ کے خالف سکیمپ کا مقصد

 ، علی ضیاءپانا ہےپر قابو  یوںکی خام
 

  ء :  9102والئی ج 02الہور،
 

 00کا ہائی پرفارمنس کیمپ پی سی بی کرکٹ ٹیم کے کھالڑیوں پر مشتمل  91قومی انڈر 

کی کھالڑیوں  کیمپ کے دورانگا۔ شروع ہومیں الہور نیشنل کرکٹ اکیڈمی جوالئی سے 

 09ی کھالڑ  91کیمپ میں شریک  ۔پانے کی کوشش کی جائے گیقابو  خامیوں پر

میں رپورٹ کریں گے۔ جوالئی کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی الہور   

 

قومی  کرکٹ ٹیم کے خالف وائٹ واش کرنے والے 91افریقہ انڈر  کیمپ کا مقصد جنوبی

میں دو حصوں  کو  پر مشتمل کیمپ ہفتوںچھ   کھالڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے۔

جوالئی سے شروع ہونے والے کیمپ کا پہال حصہ عید الضحٰی   00۔تقسیم کیا گیا ہے

ہاں تینوں فارمیٹ کے اعتبار سے کھالڑیوں کی مکمل ہوجائے  گا، جسے قبل 

 صالحیتوں میں نکھار النے کے لیے خصوصی محنت کی جائے گی۔

 

پریکٹس مختلف جس میں  ،عید کی چھٹیوں کے بعد شروع ہوگاکیمپ کا دوسرا حصہ  

کرکٹ ٹیم کے کھالڑیوں کو  91۔ کیمپ کا مقصد قومی انڈر کا انعقاد کیا جائےگا میچز

ے لیے ء ک 0202کرکٹ ورلڈکپ  91سی سی انڈر ستمبر میں شیڈول ایشیا کپ اورآئی 

  بھی تیار کرنا ہے۔

  

"  ہم نے پی سی بی علی ضیاء کا کہنا ہے  جنرل منیجر اکیڈمیز ئریاس موقع پرسین

 گی  کا جائزہ لیا کی کارکردکرکٹ ٹیم  91انڈر  قومی ریز میںیس کے خالف نوبی افریقہج

کی خامیوں کوچ کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ کی روشنی میں کھالڑیوں  ۔ہے 

 پر قابو پانے کی کوشش کریں گے۔"

 



 

بھی کیمپ کےکھالڑیوں کو ریجنل اکیڈمیز کی تیاری  کیلئے کرکٹ ٹیم  91انڈر  قومی "

بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھالڑیوں ۔ ہیں ےکرنے پر غور کررہمیں طلب 

۔"جاسکتا ہےسکواڈ میں شامل کیا  91ر ڈکو  قومی ان  

 

بیٹسمینوں کی دفاعی قابلیت میں اضافہ کے لیے ہم کیمپ علی ضیاء کا مزید کہنا ہے "

گیند سے بھی پریکٹس کروائیں   سرخ رنگ کے خصوصی طور پرمیں کھالڑیوں کو

سلیکشن جونیئر  کے انتخاب کے لیے کرکٹ ٹیم  91انڈر ایشیا کپ کے لیے قومی گے۔ 

"۔ڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لے گیبھی کیمپ میں کھال کمیٹی   

 

جنرل منیجر اکیڈمیز  ئریارکردگی پر تبصرہ کرتے ہوئے سینجنوبی افریقہ میں ٹیم کی  ک

 وائٹ واش کرکےے خالف نوجوان کھالڑیوں نےمیزبان ٹیم ک" نے کہاپی سی بی 

آئی سی سی جنوبی افریقہ میں شیڈول  آئندہ سال جو کارکردگی کا مظاہرہ کیا غیرمعمولی

ومی ۔ اس سے قبل قثابت ہوگامددگارکے لیے  کی تیاریوں کرکٹ ورلڈکپ 91انڈر 

"ہ کیا۔کا مظاہر پر بھی شاندار کارکردگیپچز سپن  کھالڑیوں نے سری لنکا کی  

 

حیدر آباد( ، روحیل نذیر )اسالم  ہائی پرفامنس کیمپ میں طلب کئے گئے کھالڑیوں میں 

اختر شاہ )کوئٹہ( ، عامر علی )الڑکانہ( ، باسط ،  عباس آفریدی )فاٹا(، علی )راولپنڈی( 

)پشاور( ، محمد عامر عرفان نیازی )فیصل آباد( ، علی ) ملتان( ، فہد منیر )الہور( ، 

پشاور( ،  محمد وسیم )فاٹا( ، نسیم شاہ )الہور( ، قاسم اکرم )الہور( ، محمد حارث )

خیام خان )ایبٹ   )راولپنڈی( ، نیاز خان )پشاور(  اور صائم ایوب )کراچی( ، شیراز خان

 آباد(   شامل ہیں۔ 

 

پرفارمنس کیمپ ھالڑی کو بھی ہائی ریجنل اکیڈمیز میں اعلی کارکردگی دکھانے والے ک

۔میں طلب کیا جاسکتا ہے  
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ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal 
is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the 
country. 
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The PCB’s purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering 
excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men’s and 
women’s cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket 
centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral 
series. 
 
The PCB is committed to developing ground and facility 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. 

 
 

 

 


