
 
 یگ ںیلیکھ چیم شنلیانٹرن یٹونٹ یواں ٹ011ندا ڈار آج اپنا 

 

 :ء8181 یفرور 82 الہور،

 

شامل  ںیاسکواڈ م یاعالن کردہ قوم ےیکے ل 0202ورلڈ کپ  یٹونٹ یٹ منزیو یس یس یآئ

 ںیلیکھ چیم شنلیانٹرن یٹونٹ یواں ٹ 022بروز جمعہ کو اپنا  یفرور 02آلراؤنڈر ندا ڈار 

 چیم ڈولیش ںیم نبرایکے خالف ک نڈیکپ کے دوران انگل یاعزاز عالم ہیندا ڈار کو  ۔یگ

 ۔وگاحاصل ہ ںیم

 

تیسری  یاعزاز حاصل کرنے وال ہیجانب سے  یپاکستان ک یسالہ تجربہ کار کھالڑ سینتیت

 ادہیسب سے ز ںیکرکٹ م یٹونٹ یجانب سے ٹ یانہوں نے تاحال پاکستان ک ۔ںیکرکٹر ہ

 ںیوکٹ 49اوسط سے  یک 07.71 ںیم ریرئیک یٹونٹ یوہ اپنے ٹ ۔ںیہ یحاصل کررکھ ںیوکٹ

 ۔ںیہ یرنز بنا ک 0029 سے ٹیر کیکے اسٹرائ 48.29اور 

 

 یٹونٹ یٹ 022پاکستان کی جانب سےکو اور ثناء میر ڈار کے عالوہ کپتان بسمہ معروف ندا

ٹی  ٹونٹی  021اور ثناء میر  027بسمہ معروف تاحال   ۔کا اعزاز حاصل ہے لنےیکھ زچیم

 انٹرنیشنل میچز کھیل چکی ہیں۔

 

 :ڈار ندا

 

اعزاز کا  ےیاترنا ان کے ل ںیم دانیم ےیکے ل چیم یٹونٹ یٹ ںیو022ڈار نے کہا کہ  ندا

 ادگاریکو  چیانہوں نے کہا کہ وہ اس م ۔ںیباعث ہے اور وہ اس حوالے سے بہت پرجوش ہ

 ۔یگ ںیہر ممکن کوشش کر یبنانے ک

 

انہوں نے کہا  ۔ہے یسے فروغ پارہ یزیکرکٹ ت نیخوات ںینے کہا کہ پاکستان م آلراؤنڈر

 یزیمگر جس تسکیں اعزاز حاصل کر ہیکھالڑی پاکستانی  9ہ ان سمیت اب تک صرف ک

 یہے کہ آنے وال نیقی ںیہے، انہ مل رہی  یرائیکرکٹ کو پذ منزیو ںیسے پاکستان م

 ۔یہوجائے گ ابیکام ںیہندسہ جلد عبور کرنے م ہیتعداد  یبڑ کیا یکرکٹرز ک

 

انہوں  کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ موقع پر اپنے کوچز  ادگاریکرکٹرز نے کہا کہ وہ اس  تجربہ

 ی مشکور ہیں۔پر اپنے اہل خانہ اور دوستوں ک ان کا ساتھ نبھانے ںیم ریرئینے کہا وہ اس ک
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