
 
سے نبردآزما عالمی کپ میں انگلینڈ یم جمعہ کو قومی خواتین کرکٹ ٹ

 ہوگی
 

  میں  کینبرادوپہر ایک بجے فروری کی 82پاکستانی وقت کے  مطابق میچ

 کھیال جائے گا

  ٹیم کے حوصلے بلند ہیں، انگلینڈ کے بعد کے خالف کامیابی ویسٹ انڈیز

 جویریہ خان، کو ٹف ٹائم دیں گے
 

 ء:7272فروری 72، کراچی

 

میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم اپنا دوسرا   8282آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈکپ 

 82 دونوں ٹیموں کے درمیان میچمیچ انگلینڈ ویمنز کرکٹ ٹیم کے  خالف کھیلے گی۔ 

 بجے کینبرا میں شروع ہوگا۔ 1پاکستانی وقت کے  مطابق دوپہر کو فروری بروز جمعہ 

 

 آئی شکست دے  کروکٹوں سے  2کونڈیز ویسٹ اپاکستان نے بدھ کے  روز اس سے قبل 

میچ میں پاکستان  کیا تھا۔کا فاتحانہ آغاز 8282کرکٹ ورلڈ کپ  یٹونٹ یٹ منزیو یس یس

عمدہ باؤلنگ کرتے  اور ایمن انور نے ندا ڈار ،ڈیانا بیگ سے جانب  کیویمنز کرکٹ ٹیم 

 رنز پر ڈھیر کردیا تھا۔  181کو ہوئے حریف ٹیم 

 

منیبہ علی بسمہ معروف اور پاکستان کی بیٹرز جویریہ خان، مطلوبہ ہدف کے تعاقب میں 

ار جویریہ خان کو شاندوکٹوں سے فتح دالئی تھی۔  2نے عمدہ بیٹنگ کرکے ٹیم کو بآسانی 

 82میچ میں جویریہ خان نے  کی بدولت پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا تھا۔ کارکردگی 

 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔ 13ں پر گیندو

 

 جویریہ خان:

 

وہ پہلے  میچ میں عمدہ کارکردگی پر خدا کا شکر ادا کرتی ہیں۔ جویریہ خان کاکہنا ہے کہ 

امل تمام ٹیم میں شکامیابی کی بڑی وجہ  خالف میچ میں نڈیز کےانہوں نے  کہا کہ ویسٹ ا

 ر یہی پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کا خاصا ہے۔یکجا ہوکر کھیلنا تھا اوکھالڑیوں کا 

 



دباؤ حریف ٹیم کو جلد آؤٹ کرکے میچ  میں باؤلرز نے پہلے جویریہ خان نے مزید کہا کہ 

ٹی ٹونٹی جویریہ خان نے کہا کہ  اٹھایا۔  بھرپور فائدہ کا شکار کردیا تھا جس کا بیٹرز نے

جو ٹیم اپنی حکمت عملی کے مطابق کھیلتی ہے، کامیابی وقت کم ہوتا ہے لٰہذا فارمیٹ میں 

 اسی کا مقدر بنتی ہے۔

 

پاکستان ویمنز کرکٹ  میں کامیابی کے باعثیچ ویسٹ انڈیز کے خالف مانہوں نے کہاکہ 

میں شاندار کارکردگی ٹیم کے حوصلے بلند ہیں اور تمام کھالڑی انگلینڈ کے خالف میچ 

 میچ میں وہ انگلینڈکے خالفتجربہ کار بیٹر کا کہنا تھا کہ کے لیے پرعزم ہیں۔دکھانے 

 اریخ رقم کرنے  کی کوشش کریں گی۔تپاکستان کو فتح دالکر 

 

مارچ تک آسٹریلیا کے  چار شہروں، سڈنی، پرتھ، کینبرا اور  2فروری سے  81ایونٹ 

میلبرن کرکٹ عالمی یوم خواتین کے موقع پر ایونٹ کا فائنل  گا۔  کھیالجائےمیلبرن میں 

 میں کھیال جائے گا۔ گراؤنڈ

 

 گریشامل د ںیم بی کا حصہ ہے۔ گروپ یکے  گروپ ب ونٹیا گایم میکرکٹ ٹ نیخوات یقوم

 ۔ںیشامل ہ کی ویمنز ٹیمیںزیانڈ سٹیاور و نڈیل یتھائ قہ،یافر یجنوب نڈ،یانگل ںیم موںیٹ

 

ومی خواتین کرکٹ ٹیم سڈنی روانہ ہوجائے گی قکھیلنے کے  بعد کے خالف میچ نڈیانگل

اترے  ںیم دانیکے خالف م نڈیل یمارچ کو تھائ 1اور  قہیافر یمارچ کو جنوب کمیجہاں وہ 

   ۔یگ

 

 :اسکواڈ

 

فاطمہ  گ،یب انایڈ م،یعائشہ نس ن،یانعم ام اض،یر ہیانور، عال منیمعروف )کپتان(، ا بسمہ

اقبال، سدرہ نواز  ہیسعد ل،یسہ مہیندا ڈار، عم ،یعل بہیخان، من ہیریجو د،یثناء ، ارم جاو

 عروب شاہ۔ دہی( اور سپری)وکٹ ک

 

 :شلزیآف

 

کوچ(، جمال  لڈنگیجعفر )باؤلنگ کوچ(، عامر اقبال )ف میکوچ(، سل ڈیاقبال امام )ہ دیس

( جری)من لیجل(، عائشہ ویکوچ(، ڈاکٹر رفعت اصغر گل )فز شنگیکنڈ نڈیا نتھی) اسٹر نیحس

 (۔نالسٹیاحمد )ا ریاور زب
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