
 
 نیشنل اسڻیڈیم کراچی میں شروع ہوگاجمعرات سے ویمنز ڻی ڻورنامنٹ

 
 جائے گاجنوری تک کھیال 16سے  9مل ایونٹ تین ڻیموں پر مشت •
جو الئیو اسڻریم کیا جائے  ہوگا ایونٹ کا فائنل برقی قمقموں کی روشنی میں •

 گا
لیے ایونٹ کا انعقادآئی سی سی ویمنز ڻی ڻونڻی ورلڈکپ کی تیاریوں کے  •

 مددگار ثابت ہوگا، عروج ممتاز
 

 ء:2020 جنوری07ر، الہو
 

قومی کی تیاریوں کے سلسلے میں سہ فریقی 2020ڻی ڻونڻی ورلڈکپ آئی سی سی ویمنز 
  نیشنل اسڻیڈیم کراچی میں ہوگا۔جمعرات سے ویمنزڻی ڻونڻی کرکٹ ڻورنامنٹ کا آغاز 

 
ھ روز تک جاری رہے گی۔ سہ فریقی آڻویمنز چیمپئن شپ ڻی ڻونڻی ویمنزڻرائنگولر قومی 

چیلنجرز کی ڻیمیں پی سی بی پی سی بی بالسڻرز، پی سی بی ڈائنامائڻس اور ایونٹ میں 
 ۔شرکت کریں گی

 
خواتین کرکٹ برقی قمقموں کی روشنی میں کھیال جائے گا۔جنوری کو  16ایونٹ کا فائنل 

پی سی بی کے یوڻیوب چینل پر الئیو اسڻریم کیا  ایونٹ کا فائنلکی غرض سے کے  فروغ 
 جائے گا۔

 
وں کے کرکٹ کے مداحشائقین کرکٹ کے لیےاسڻیڈیم میں داخلہ مفت ہوگا۔ ڻورنامنٹ میں 

 ۔کے دروازے کھلے ہوں گےحنیف محمد اور جاوید میانداد انکلوژرز لیے
 

وپے کی انعامی رقم دی ایونٹ کی فاتح ڻیم کو پانچ الکھ اور رنرزاپ کو اڑھائی الکھ ر 
 جائے گی۔

 
پلیئر آف چیمپئن شپ کو پچیس ہزار جبکہ ہر میچ میں پلیئر آف دی میچ کو دس ہزار روپے  

 کی انعامی رقم دی جائے گی۔
 



 :سلیکشن کمیڻی  نیشنل ویمنز چیئر آف،عروج ممتاز
 

سی ویمنز ڻی ایونٹ کا انعقاد آئی سی کہ  چیئر آف نیشنل ویمنز سلیکشن کمیڻی کا کہناہے
ڻونڻی ورلڈکپ کی تیاریوں میں مدد گار ثابت ہوگا،انہوں نے کہا کہ ایونٹ میں شریک 

خواتین کرکڻرز اعلٰی کارکردگی کا مظاہره کرکے قومی خواتین کرکٹ ڻیم میں جگہ 
 بناسکتی ہیں۔

 
میں  2020عروج  ممتاز کا کہنا ہےکہ آئی سی سی ویمنز  ڻی ڻونڻی کرکٹ ورلڈکپ  

میچز فلڈ الئڻس میں کھیلنے ہیں جس کے باعث قومی ویمنز ڻی ڻونڻی  دوکو اپنے پاکستان
 ڻورنامنٹ کا فائنل بھی برقی قمقوں کی روشنی میں منعقد کروانے کا فیصلہ کیا  ہے۔

 
عروج ممتاز نے کہاکہ ایونٹ کا فائنل الئیو اسڻریم ہونے سے ملک میں خواتین کرکٹ کو 

 فروغ ملے گا۔
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