
 
کے سفر پر میں پاکستان  0202سی سی  ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ آئی 

 خیال کا اظہارعروج ممتاز 
 

 ء:0202مارچ  3،الہور

 

آئی سی بعد میچ کے بغیر کسی نتیجے کےختم ہونے والے تھائی لینڈ ویمنز ٹیم کے خالف

قومی خواتین کرکٹ ٹیم کا سفر اختتام پذیر ہوگیا۔ میں  0202یمنز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ سی و

 کی چھوٹا نہ کرنےل دکھالڑیوں کو اس موقع پرپاکستان کرکٹ بورڈ نے اسکواڈ میں شامل 

 ہدایت کی ہے۔

 

ایونٹ تین کرکٹ ٹیم نے خوا قومیعالمی ٹی ٹونٹی رینکنگ میں ساتویں نمبر پر موجود 

ورلڈکپ کی  0202ویمنز ٹیم کو شکست دے کر کیا تھا۔ میں اپنے سفر کا آغاز ویسٹ انڈیز 

ٹیم رینکنگ میں سی ٹی ٹونٹی ویمنز چیمپئن ویسٹ انڈیز ویمنز کرکٹ ٹیم فی الحال آئی سی 

 پانچویں نمبر پر موجود ہے۔ 

 

واتین کرکٹ ٹیم کو انگلینڈ اور جنوبی افریقہ پاکستان خویسٹ انڈیز سے کامیابی کے بعد 

انگلینڈ ویمنز  باہر ہونا پڑا۔ شکستوں کے باعث ایونٹ سے  0مسلسل  کی ویمنز ٹیموں سے

 کی ویمنز ٹیم چھٹے نمبر پر موجود ہے۔ جنوبی افریقہٹیم عالمی رینکنگ میں دوسرے اور 

 

تھائی لینڈ ویمنز مارچ کو  3نے اپنا آخری گروپ میچ ایونٹ میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم 

کرکٹ ٹیم کے خالف کھیال۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ بارش کے باعث بغیر کسی نتیجہ 

 کردیا گیا۔کے ختم 

 

 :سلیکشن کمیٹیویمنز  آفعروج ممتاز، چیئر

 

آئی سی سی ویمنز ٹی ویمنز سلیکشن کمیٹی کی چیئرپرسن عروج ممتاز کا کہنا ہے کہ 

کی ویسٹ انڈیز ویمنز ٹیم سے کامیابی کے بعد قومی خواتین کرکٹ ٹیم ٹونٹی ورلڈکپ میں 

 مجموعی  طور پرویسٹ انڈیز کوانہوں نے کہاکہ سیمی فائنل میں رسائی کی امید تھی۔ 

یمی فائنل میں رسائی حاصل س یقومی خواتین کرکٹ ٹیم کشکست دینے والی تیسری مرتبہ 

 ۔نہ کرپانا، مایوسی کا باعث ہے



 

انگلینڈ ویمنز ٹیم کے خالف ناتجربہ کاری اور جنوبی افریقہ ویمنز عروج  ممتاز نے کہاکہ 

بسمہ معروف کی عدم دستیابی کے باعث پے درپے شکستوں کا میچ میں ٹیم کے خالف 

میں فریکچر کے باعث میچ میں دائیں ہاتھ  کے انگوٹھے بسمہ معروف سامنا کرنا پڑا۔ 

قومی خواتین کرکٹ ٹیم بسمہ معروف کی انجری انہوں نے کہاکہ شرکت نہیں کرسکی تھیں۔

میں کپتان کی نداز ہوئی کیونکہ میگا ایونٹ کے تمام میچوں پر بہت اثر اکے سفر 

 بہت ضروری ہوتی ہے۔موجودگی 

 

ہر گزرتے دن کے  ساتھ  ترقی کررہی ہے۔ قومی خواتین کرکٹ ٹیم عروج ممتاز نے کہاکہ 

کے لیے قومی خواتین کرکٹ ٹیم انہوں نے کہاکہ اس ایونٹ سے حاصل ہونے واال تجربہ 

دیگر بین االقوامی  اور مندثابت ہوگا جو ویمنز کرکٹ میں پاکستانسودآئندہ ایونٹس میں 

 ٹیموں کے درمیان فرق کم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔

 

 0222آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ وکٹوں سے کامیابی 8کے خالف ویسٹ انڈیز

اتین کرکٹ ٹیم کی میچوں میں پاکستان خو 08میگاایونٹس کے ُکلاب تک کھیلے گئےسے 

اور  0202آئرلینڈ )(، 0202اور  0200اس سے قبل پاکستان نے بھارت)ساتویں جیت تھی۔ 

 میں شکست دی تھی۔ 0202( اور بنگلہ دیش کو 0202ی لنکا )سر(، 0208

 

میں پاکستان خواتین  0202-02چیمپئن شپ عروج ممتاز نے کہاکہ آئی سی سی ویمنز 

پچاس اوورز پر انہوں نے کہاکہ کرکٹ ٹیم فی الحال پانچویں پوزیشن پر موجود ہے۔ 

ویسٹ انڈیز سے آگے ہے، مشتمل اس فارمیٹ میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ اور 

انہوں نے کہاکہ کے معیار میں بہتری واضح ہے۔  قومی خواتین کرکٹ کے کھیللٰہذا 

ڈومیسٹک سطح پر کی جانے والی سرمایہ کاری اور بین االقوامی سطح پر کھالڑیوں کو 

 میں مزید بہتری آئے گی۔ٹیم قومی خواتین کرکٹ باعث فراہم کردہ سہولیات کے 

 

آسٹریلیا میں جاری ایونٹ کے  دوران ندا ڈار چیئر آف ویمنز سلیکشن کمیٹی کا کہنا ہےکہ 

ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز  022پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی جانب سے اور جویریہ  خان 

ٹ بنیں، اس سے قبل یہ اعزاز بسمہ معروف کھیلنے والی بالترتیب تیسری اور چوتھی کرک

دونوں کھالڑیوں کو ب سے انہوں نے کہاکہ وہ پی سی بی کی جاناور ثناء میر کے پاس تھا۔

یہ دونوں کرکٹرز پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم مبارکباد پیش کرتی ہیں اور انہیں امید ہے کہ 

 کامیابیاں حاصل کرتی رہیں گی۔کے لیے مزید
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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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