
 

اگست سے  61کے ہائی پرفارهنس کیوپ کا آغاز کرکٹرزقوهی خواتین 

 ہوگا

 
  هلٹزی اکیڈهی کبکول ایک روسقوهی خواتیي کزکٹزس کیوپ کے دوراى

 چیف طلیکٹز عزوج هوتبس، گشاریں گیهیں 

 
 ء: 9169 اگست9الہور،

 

 شزوع طےہ اگظت ثزوس جوع 61خواتیي کزکٹزس پز هشتول ہبئی پزفبرهٌض کیوپ  03

 اگظت تک جبری رہے گب۔  06روسٍ کیوپ  61ہوگب۔ 

 
کیوپ کے لیے کھالڑیوں کب اًتخبة قوهی خواتیي کزکٹ ٹین کی طلیکشي کویٹی ًے 

اطوبویہ ویٹی هیں کرکٌی  0س کی طزثزاہی هیں کبم کزًے والی کیب ہے۔ عزوج هوتب

یوں کو آئٌذٍ کیوپ کب هقصذ قوهی خواتیي کھالڑاقجبل اور هزیٌہ اقجبل شبهل ہیں۔
قوهی خواتیي کزکٹ ٹین کو ڈوهیظٹک اور اًٹزًیشٌل طیشى کے لیے تیبر کزًب ہے۔

ثٌگلہ دیش اور اًگلیٌڈ کے خالف طیزیش کے طبتھ طبتھ آئٌذٍ طبل آطٹزیلیب هیں شیڈول 
قوهی اکتوثز هیں آئی طی طی ویوي ٹی ٹوًٹی کزکٹ ورلڈکپ هیں شزکت کزًی ہے۔

جوًیئز  کی غزض طےخواتیي اے کزکٹ ٹین کے دورٍ طزی لٌکب کے اًتخبة 

 کیب گیب ہے۔ طلت ہبئی پزفبرهٌض کیوپ هیں ثھی کھالڑیوں کو
 

 اور اے کزکٹ ٹیووں طیٌئز کزکٹزس پز هشتول ہبئی پزفبرهٌض کیوپ  قوهی خواتیي

کزکٹ کی کیوپ خواتیي کوچش کی رہٌوبئی کزے گب۔ طلظلے هیں کی تیبریوں کے 
 فزوغ کے لیے پی طی ثی کی هٌصوثہ ثٌذی کب حصہ ہے۔

 

 ۔ جبئیں گیکبکول هلٹزی اکیڈهی کو  اگظت 82کیوپ کے دوراى قوهی خواتیي کزکٹزس 
 

 :چیف سلیکٹر قوهی خواتین کرکٹ ٹین، عروج هوتاز

 

طیشى کب کہٌب ہےعزوج هوتبسی خواتیي کزکٹ ٹین کی چیف طلیکٹزقوهاص هوقع پز 



 عزوج هوتبس ًےکہب کہکھالڑیوں کب اًتخبة کیب ہے۔  03کے آغبس طے قجل ہن ًے 

کیوپ کب هقصذ تیٌوں شعجوں هیں کھالڑیوں کی کبرکزدگی هیں ثہتزی  ہبئی پزفبرهٌض
زی لٌکب کی تیبریوں کے لیے دورٍ طاکتوثز هیں ۔ ہن ًے اے کزکٹ ٹین کے الًب ہے

ثٌگلہ دیش کے خالف   طلت کیب ہے جي کے ًبم کیوپ هیںکٹزس کوجوًیئز کز ایظی

 ۔غورہیں کے اًتخبة کے لیے سیزطیزیش کے لیے قوهی خواتیي کزکٹ ٹین 
 

ب کہٌب ہے کہ قوهی خواتیي زوج هوتبس کچیف طلیکٹز قوهی خواتیي کزکٹ ٹین  ع

یڈٹض کی طزس کجہبں وٍ کزکٹزسهلٹزی اکیڈهی کبکول هیں ایک هکول دى گشاریں گی۔
 طوچ هیں وطعت اورحوصلہ ثڑھے گب۔گ کزیں گی۔ جض طے اى کی پز ٹزیٌٌ

 

هیں هذد هلے  کی شٌبختکھالڑیوں کیوپ طے کوچش کو عزوج هوتبس کب کہٌب ہے کہ 
خواتیي عبلوی ططح پز قوهی  طیٌئز اور جوًیئز کھالڑیوں کے طبتھ طبتھ یہ کیوپگی۔ 

 کی ثلٌذی هیں اہن کزدار ادا کزے گب۔کزکٹ 

 

 کیوپ هیں شاهل کھالڑیوں کے نام: ہائی پرفارهنس
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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. 
 
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. 
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