
 
 8پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو :کپ ورلڈآئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی 

 شکست دے دی وکٹوں
 

 ر آف دی میچ قراررین بیٹنگ کرنے پر جویریہ خان پلیئبہت 

  ڈیانا بیگ کی شاندار باؤلنگ 

 

 ء:6262فروری 62، کراچی

 

 فاتحانہ آغاز کیاکا0202کرکٹ ورلڈ کپ  یٹونٹ یٹ منزیو یس یس یآئپاکستان نے

ویسٹ انڈیز ویمنز  نے  قومی خواتین کرکٹ ٹیممیگا ایونٹ میں  آسٹریلیا میں جاریہے۔

  وکٹوں سے  شکست دے دی۔  8 کرکٹ ٹیم کو

 

 میںکینبرا وکٹوں کے  نقصان پر حاصل کیا۔  0رنز کا مطلوبہ ہدف  501پاکستان نے 

 ڈیانا بیگ کیفاسٹ باؤلر تجربہ کار بیٹر جویریہ خان اور کھیلے  گئے میچ میں 

 نےقومی خواتین کرکٹ ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ کارکردگیرشاندا

 

وکٹوں 7میں  زاوو 02مقررہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ویمنز کرکٹ ٹیم ویسٹ انڈیز 

اسٹیفنی ٹیلر شیمائن کیمبل اور ویسٹ انڈیز کی جانب سے رنز بنائے۔  501کے نقصان پر 

 0،0چوکے اور  0،0دونوں بیٹرز کی اننگز میں رنز بناکر نمایاں بیٹرز رہیں۔  14،14

تینوں بیٹرز کے عالوہ ویسٹ رنز بناکر آؤٹ ہوئیں۔  51ربی ک  لی آن چھکے شامل تھے ۔ 

 ڈبل فگر میں داخل نہ ہوسکیں۔انڈیز کی کوئی بلے باز بھی 

 

ویسٹ انڈیز ویمنز فاسٹ باؤلر ڈیانا بیگ نے ابتدائی اوورز میں عمدہ باؤلنگ کرتے ہوئے 

 0رنز کے عوض  51اوورز میں  1انہوں نے کی بیٹنگ الئن اپ کو دباؤ کا شکار کیا۔ 

ندا ڈار اور ایمن انور نے بھی کھالڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ ڈیانا بیگ کے عالوہ 

 ۔وکٹیں حاصل کیں 0،0

 

پراعتماد آغاز  اننگز کانے زاوپنر ستان ویمنز کرکٹ ٹیم کیپاکمطلوبہ ہدف کے تعاقب میں 

مضبوظ رنز کا  18ٹیم کو جویریہ خان اور منیبہ علی پر مشتمل اوپننگ جوڑی نے کیا۔ 

یبہ او رمن 41جویریہ خان پوزیشن  مستحکم کردی۔ کی پاکستان کرکے میچ میں آغاز فراہم 



 12رنز بناکر آؤٹ ہوئیں، جس کے بعد کپتان بسمہ معروف نے ندا ڈار کے ہمراہ  01علی 

رنز کی ناقابل شکست شراکت قائم کرکے ٹیم کو فتح دالدی۔ قومی خواتین کرکٹ ٹیم نے  

ندا اور  41صان پر حاص کرلیا۔ بسمہ معروف وکٹوں کے نق 0گیندیں قبل 51مطلوبہ ہدف 

 ۔ رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہیں 58ڈار 

 

 ۔نی ٹیلر نے ایک ایک وکٹ حاصل کیاسٹیفآفی فلیچر اور ویسٹ انڈیز کی 

 

 میچ میں مثبت بیٹنگ کرنے  پر جویریہ خان کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔

 

کے خالف نڈیانگلاسی میدان پر کو  یفرور 08 ایونٹ میں اپنا اگال میچقومی خواتین کرکٹ 

 ۔گیکھیلے

 

 :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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