
 
 ںیکر ادتیق یک میٹ منزیمرتبہ پاکستان و یپہل ںیبسمہ معروف ورلڈکپ م

 یگ
 

 :ء2222 یجنور22الہور،

 

 نیخوات یقوم یرکن 51اعالن کردہ  ےیکے ل 0202ورلڈکپ  یٹونٹ یٹ منزیو یس یس یآئ

 ںیم ورلڈکپ یبھ یمرتبہ ہوگا کہ کس یپہل ہی۔ رہی ہیںبسمہ معروف کر ادتیق یاسکواڈ ک

 ۔کریں گی یکپتان یک میکرکٹ ٹ نیخوات یبسمہ معروف قوم

 

 ونٹیرہنے والے ا یجار ںیم ایلیمارچ تک آسٹر 8سے   یفرور 05سالہ کرکٹر  سیاٹھائ 

 یٹ 63اب تک  بسمہ معروف۔ںیبہت پرجوش ہ ےیادا کرنے کے ل یذمہ دار یبھار ہی ںیم

 کرچکی ہیں۔ یکپتان یک میکرکٹ ٹ نیخوات یقوم ںیم چوںیم یٹونٹ

 

خاتون  یواحد پاکستان یسے زائد رنز بنانے وال 0222 ںیم ٹیفارم یٹونٹ یمعروف ٹ بسمہ

 ادہیجانب سے  سب سے  ز یپاکستان ک ںیم ٹی۔ وہ محدود طرز کے اس فارمںیکرکٹر ہ

 ۔ںیہ یاسکور کرچک یبھ اںی، نصف سنچر55مرتبہ ،

 

تجربہ کار  ںیصورت م یخان اور ندا ڈار ک ہیریبسمہ معروف کو جو ںیم ونٹیا گایم

جانب  یپاکستان ک ںیم ٹیہوگا۔ دونوں کرکٹرز محدود فارم سریکا ساتھ م وںیکھالڑ نیخوات

دوسرے  بیبالترت ںیفہرست م یک وںیکھالڑ نیخوات یرنز بنانے وال ادہیسے سب سے ز

 ۔ںینمبر پر ہ سرےیاور ت

 

 میاور عائشہ نس لیسہ مہی، عم یعل بہیکرکٹرز من تیباصالح تیتجربہ کار کرکٹرز سم دو

 پارٹمنٹیڈ ٹنگیکا ب میکرکٹ ٹ نیخوات یسے قوم تیشمول ںیاسکواڈ م یرکن 51 یک

 اضافے کا سبب بنے گا۔ ںیمضبوط ہوا ہے جو کپتان کے  اعتماد م

 

 یہاتھ ک ںی۔ بائیتھ یک ینمائندگ یپاکستان ک ںیم 0258مرتبہ نومبر  ینے آخر یعل بہیمن

 1 یٹورنامنٹ ک منزیو یٹونٹ یٹ یگئے قوم  لےیکھ ںیم ینے چند روز  قبل کراچ ٹریب

 یسنچر کیا ںیم ونٹیرنزبنائے تھے۔ ا 090اوسط کے ساتھ  یسے زائد ک 18 ںیاننگز م



 یعمدہ کارکردگ ںیکو ٹورنامنٹ م یعل بہیمن یکرنے وال راسکو اںینصف سنچر نیاور ت

 ہے۔ ایگ ایشامل ک ںیاسکواڈ م یقوم ادپریبن یک

 

تو سب سے پہلے انعم  یجائ یپر نظر ڈال پارٹمنٹیکے باؤلنگ ڈ میکرکٹ ٹ نیخوات یقوم

سے  0259 یجنور کمی نیباؤلر انعم ام شلسٹیاسپ یبال ک یکا نام سامنے آتا ہے۔ نئ نیام

 53 ںیم چوںیم 8۔ وہ گذشتہ ںیباؤلر ہ ابیسب سے کام یک میکرکٹ ٹ نیخوات یاب تک قوم

  ۔ںیہ یحاصل کرچک ںیوکٹ 56سے  ٹیر یاکانوم کےاوسط اور ساڑھے چھ  یک

 

 یہاتھ سے باؤلنگ کرنے وال ںیعروب شاہ اور بائ دہیاسپنر س گیکے عالوہ ل نیام انعم

 کیپر مشتمل باؤلنگ اٹ گیب انایاور ڈ اضیر ہیتجربہ کار ندا ڈار، عال تیاقبال سم ہیسعد

 رکھتا ہے۔ تیاہل یدکھانے ک یمتاثر کن کارکردگ ںیم ونٹیا

 

 :میکرکٹ ٹ نیخوات یبسمہ معروف، کپتان قوم  

 

 ںیمرتبہ ورلڈکپ م یکپتان بسمہ معروف کا کہنا ہے کہ وہ پہل یک میکرکٹ ٹ نیخوات یقوم

ََ یقی۔ انہوں نے کہا کہ ںیہ یکرنے کو اعزاز سمجھت ادتیق یپاکستان ک َ  ںیم ونٹیا گایم نا

ہے مگر وہ اب تک اس کردار  یذمہ دار یبڑ کیکرنا ا یکپتان یک میکرکٹ ٹ نیخوات یقوم

 ۔ںیہ یکررہ ائےکرکٹ کو انجو ںیم

 

 نئریس ںیم 0202ورلڈکپ  یٹونٹ یٹ منزیو یس یس یکہ وہ آئ ایمعروف  نے واضح ک بسمہ

بہت پرجوش  ےیکرنے کے  ل ادتیق یاسکواڈ ک یرکن 51پر مشتمل  وںیکھالڑ ئریاور جون

خان اور ندا ڈار  ہیریکرکٹرز جو منزیشامل تجربہ کار و ںیکہا کہ اسکواڈ م۔ انہوں نے ںیہ

جس کا بھرپور فائدہ  ںیہ یکرچک ینمائندگ یپاکستان ک ںیم ونٹیا گایم یاس سے قبل بھ

 گے۔ ںیکوشش کر یاٹھانے ک

 

 یکارکردگ یخان ک ہیریجو ٹریب یہاتھ ک ںینے کہا کہ دائ  میکرکٹ ٹ نیخوات یقوم کپتان

کرکٹ  نیشرکت کا فائدہ پاکستان خوات ںیم گیل شیبگ ب منزیو یتسلسل  اور ندا ڈار ک ںیم

کے   ٹریمڈل آرڈر ب تیباصالح ںیصورت م یک لیسہ مہیکو ہوگا۔ انہوں  نے کہا کہ عم میٹ

 ںیم ونٹیا گایم ٹرزیجارح مزاج ب ںیصور ت م یک دیاور ارم جاو اضیر ہیساتھ ساتھ عال

 ۔ںیہ یرکھت تیصالح یدکھانے  ک یعمدہ کارکردگ

 

 ںیٹورنامنٹ م یٹونٹ یٹ منزیگئے و لےیکھ ںیم یکا کہنا ہے کہ چند روز قبل کراچ کپتان

خوش آئند ہے۔ انہوں   یبھ تیشمول ںیاسکواڈ م یک یعل بہیمن یاسکور کرنے وال یسنچر

 نیخوات یطور پر قوم یمجموع تیسم تیہارڈ ہٹنگ صالح یک مینے کہا کہ عائشہ نس

 کا سبب ہوگا۔ یمضبوط یک پارٹمنٹیڈ ٹنگیہے جو ب شتملپر م وںیکھالڑ نیاسکواڈ بہتر



 

 ندیگ ینئ یانور بھ منیتاہم ا ںیتجربہ کار فاسٹ باؤلر ہ گیب انایمعروف  نے کہا کہ ڈ بسمہ

۔ انہوں نے کہا کہ چند ماہ قبل پاکستان ںیہ  یرکھت تیصالح یباؤلنگ کرنے ک یسے اچھ

اسکواڈ  یاقبال ک ہیعروب شاہ اور سعد دہیفاطمہ ثناء، س یکرنے وال ویبیجانب سے ڈ یک

 ۔یثابت ہوگ دیمف ےیکے ل پارٹمنٹیڈ لنگباؤ تیشمول ںیم

 

 یکارکردگ یک میکرکٹ ٹ نیپاکستان خوات ںیسالوں م 0معروف کا کہنا ہے کہ گذشتہ  بسمہ

منتخب کردہ  ےیکے ل ونٹیا گایم ہے۔ انہوں  نے کہا کہ یجاسکت یکھید یواضح بہتر ںیم

 تیصالح یک نےیمثبت نتائج د ںیم ونٹیا گایپر مشتمل ہے جو م وںیاسکواڈ بہتر کھالڑ

 رکھتا ہے۔

 

 یروانہ ہوگا۔ قوم ایلیکو آسٹر یجنور 65 ےیشرکت کے ل ںیم ونٹیا گایاسکواڈ م یرکن 15

وارم اپ  نیکے خالف ت میکرکٹ ٹ منزیو زیانڈ سٹیسے قبل و ونٹیا میکرکٹ ٹ نیخوات

کا  میکرکٹ ٹ نیخوات یسے قبل قوم یتاہم روانگ یگ لےیکو کھ یفرور 55اور  9، 7 چزیم

 رہے گا۔ یجار ںیم یتک کراچ یجنور  62سے  06 مپیک یتیآٹھ روزہ ترب

 

 گریشامل د ںیکا حصہ ہے۔ گروپ م یکے  گروپ ب ونٹیا گایم میکرکٹ ٹ نیخوات یقوم

 ۔ںیشامل ہ زیانڈ سٹیاور و نڈیل یتھائ قہ،یافر یجنوب نڈ،یانگل ںیم موںیٹ

 

 یگا۔ قوم لےیکے خالف کھ زیانڈ سٹیکو و یفرور03 چیاپنا پہال م ںیم ونٹیا پاکستان

 یمارچ کو تھائ 6اور  قہیافر یمارچ کو جنوب کمی نڈ،یکو انگل یفرور 08 میکرکٹ ٹ نیخوات

   ۔یاترے گ ںیم دانیکے خالف م نڈیل

 

 :اسکواڈ

 

فاطمہ  گ،یب انایڈ م،یعائشہ نس ن،یانعم ام اض،یر ہیانور، عال منیمعروف )کپتان(، ا بسمہ

اقبال، سدرہ نواز  ہیسعد ل،یسہ مہیندا ڈار، عم ،یعل بہیخان، من ہیریجو د،یثناء ، ارم جاو

 عروب شاہ۔ دہی( اور سپری)وکٹ ک

 

 :شلزیآف

 

کوچ(، جمال  لڈنگیجعفر )باؤلنگ کوچ(، عامر اقبال )ف میکوچ(، سل ڈیاقبال امام )ہ دیس

( جری)من لی(، عائشہ جلویکوچ(، ڈاکٹر رفعت اصغر گل )فز شنگیکنڈ نڈیا نتھی) اسٹر نیحس

 (۔نالسٹیاحمد )ا ریاور زب
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