
 
 سے باہر 0202بسمہ معروف آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ 

 

 :ء0202 یفرور 02 ،الہور

 

 یٹ منزیو یس یس یآئقومی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان بسمہ معروف انجری کے باعث 

سے باہر ہوگئی ہیں۔ ایونٹ کے دوران انگلینڈ کے خالف میچ میں  0202ورلڈ کپ  یٹونٹ

 انگوٹھے میں فریکچر ہوگیا ہے۔بسمہ معروف کے دائیں 

 

 20پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان میچ جمعہ کو کینبرا میں کھیال گیا۔ میچ میں انگلینڈ نے 

 رنز سے کامیابی حاصل کی تھی۔

 

پی سی بی نے بسمہ معروف کی جگہ ناہیدہ خان کا نام بطور متبادل کھالڑی تجویز کیا ہے۔ 

 ونٹ ٹیکنکل کمیٹی دے گی۔ ناہیدہ خان کے نام کی منظوری ای

 

جویریہ خان ایونٹ میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی بسمہ معروف کی عدم موجودگی میں 

 قیادت کریں گی۔

 

بسمہ معروف ہفتہ کو پاکستان ویمنز اسکواڈ کے ہمراہ سڈنی روانہ ہوں گی جہاں کرکٹ 

 آسٹریلیا کےآرتھوپیڈک سرجن ان کی سرجری کریں گے۔

 

رنز اسکور کیے  تھے۔ میچ میں پاکستان  2خالف میچ میں بسمہ معروف نے انگلینڈ کے 

 رنز پر  آؤٹ ہوگئی تھی۔991رنز کے  تعاقب میں  951خواتین کرکٹ ٹیم 

 

ایونٹ میں پاکستان کی ٹیم اپنا اگال میچ جنوبی افریقہ کے  خالف کھیلے گی۔ایونٹ 

افریقہ اور  پھر تھائی لینڈ کے کےسیمی فائنل میں رسائی کے  لیے پاکستان کو جنوبی 

 خالف میچ میں ہر صورت کامیابی حاصل کرنا ہوگی۔
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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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