ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان
معرکہ اتوار کو ہوگا
 گروپ بی کا اہم میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح  9بجے کھیال جائے
گا
 جنوبی افریقہ کے خالف کامیابی کے لیے ویسٹ انڈیز کے خالف میچ
جیسی کارکردگی دہرانا ہوگی ،عالیہ ریاض
سڈنی 92 ،فروری 9292ء:
آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ  0202میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کی
ٹیمیں یکم مارچ بروز اتوار کو سڈنی کے شوگراؤنڈ اسٹیڈیم میں مدمقابل آئیں گی۔گروپ بی
میں شامل دونوں ٹیموں کے درمیان میچ پاکستان وقت کے مطابق صبح  9بجے شروع ہوگا۔
جنو بی افریقہ کی ویمنز ٹیم ایونٹ میں تاحال کھیلے گئے دونوں میچز میں کامیابی حاصل
کر کے چار پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن پر براجمان ہے۔
دوسری طرف قومی خواتین کرکٹ ٹیم تاحال ایونٹ میں  0میچز کھیل چکی ہے ،جس میں
سے ایک میں اسے کامیابی اور ایک میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
جنوبی افریقہ کے خالف فتح سے پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی سیمی فائنل میں رسائی کے
امکانات روشن ہوجائیں گے۔جنوبی افریقہ ویمنز کرکٹ ٹیم سے میچ کے بعد پاکستان
خواتین کرکٹ ٹیم کو قدرے کمزور حریف تھائی لینڈ سے مقابلہ کرنا ہے۔
دوسری طرف جنوبی افریقہ ویمنز کرکٹ ٹیم پاکستان کے خالف کامیابی کی صورت میں
براہ راست سیمی فائنل میں رسائی حاصل کرلے گی۔
پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین ٹیموں کے درمیان گذشتہ سال کھیلی گئی پانچ میچوں
کی سیریز میں جنوبی افریقہ نے  3-0سے کامیابی حاصل کی تھی۔سیریز کا پہال اور تیسرا
میچ قومی خواتین کرکٹ ٹیم نے جیتا تھا۔

گذشتہ میچ میں انگلینڈ کے خالف  33گیندوں پر  14رنز کی اننگز کھیلنے والی عالیہ
ریاض پرامید ہیں کہ قومی خواتین کرکٹ ٹیم ایونٹ میں جنوبی افریقہ کے خالف اہم میچ
میں کامیابی حاصل کرنے کی صالحیت رکھتی ہے۔
عالیہ ریاض:
تجربہ کار آلراؤنڈر عالیہ ریاض کا کہنا ہے کہ قومی خواتین کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خالف
عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرسکی مگر وہ پرعزم ہیں کہ جنوبی افریقہ کے خالف
میچ میں ٹیم کی کارکردگی میں واضح فرق دیکھا جاسکے گا۔
عالیہ ریاض نے کہا کہ قومی خواتین کرکٹ نے گذشتہ سال جنوبی افریقہ کو ان کے ہوم
گراؤنڈ پر کھیلی گئی سیریز میں ٹف ٹائم دیا تھاٰ ،لہذا قومی خواتین کرکٹ ٹیم میگا ایونٹ
میں بھی جنوبی افریقہ کے خالف میچ کے لیے میدان میں اترتے وقت پراعتماد ہوگی۔
تجربہ کار آلراؤنڈر نے کہا کہ وہ اچھی فارم میں ہیں اور انہیں امید ہے کہ جنوبی افریقہ
کے خالف میچ میں وہ بہترین کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھیں گی۔
اسکواڈ:
بسمہ معروف (کپتان) ،ایمن انور ،عالیہ ریاض ،انعم امین ،عائشہ نسیم ،ڈیانا بیگ ،فاطمہ
ثناء  ،ارم جاوید ،جویریہ خان ،منیبہ علی ،ندا ڈار ،عمیمہ سہیل ،سعدیہ اقبال ،سدرہ نواز
(وکٹ کیپر) اور سیدہ عروب شاہ۔
آفیشلز:
سید اقبال امام (ہیڈ کوچ) ،سلیم جعفر (باؤلنگ کوچ) ،عامر اقبال (فیلڈنگ کوچ) ،جمال
حسین ( اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشنگ کوچ) ،ڈاکٹر رفعت اصغر گل (فزیو) ،عائشہ جلیل (منیجر)
اور زبیر احمد (اینالسٹ)۔
شیڈول:
یکم مارچ بروزاتوار :پاکستان ویمنز بمقابلہ جنوبی افریقہ ویمنزبمقام سڈنی
 3مارچ بروزمنگل :پاکستان ویمنز بمقابلہ تھائی لینڈ ویمنزبمقام سڈنی
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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.

