
 
 پرعزمقومی خواتین کرکٹ ٹیم انگلینڈ کےخالف تاریخ بدلنے کے  لیے 

 

  اور  21، 9ایک روزہ میچز  3آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ میں شامل

 دسمبر کو کوااللمپور میں کھیلے جائیں گے21

  تینوں میچز پی سی بی کے  یوٹیوب چینل پر سیریز میں شامل ایک روزہ

 الئیو اسٹریم کیے جائیں گے

 کردیں گےکارکردگی میں بہتری آئی ہے، انگلینڈ کو سرپرائز  ،بطور ٹیم ،

 کپتان قومی خواتین ٹیم بسمعہ معروف

  گذشتہ چند سالوں میں پاکستان خواتین کرکٹ  ٹیم کی کارکردگی میں نکھار

ہیتھر انگلینڈ ویمنز ٹیم کپتان ، ہوگا مقابلہ سیریز میں اچھاآیا ہے، امید ہے

 نائٹ
 

 ء:9102ر مبدس8الہور،

 

قومی میں براہ راست رسائی حاصل کرنے کے لیے  1212ورلڈکپ آئی  سی سی ویمنز 

۔ ہے انگلینڈ کو شکست دینا اہم میں سیریزپیر سے  شروع ہونے والی خواتین کرکٹ ٹیم کو 

ڈ آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ کے ساتویں راؤندوسری طرف انگلینڈ ویمنز کرکٹ ٹیم 

حاصل کرکے پاکستان کے خالف ناقابل شکست رہنے کا اپنا ریکارڈ میں بھی کامیابی 

دونوں ٹیموں کے درمیان  آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ میں برقرار رکھنا چاہتی ہے۔

 دسمبر سے ہوگا۔ 9شامل تین ایک روزہ میچز کا آغاز

 

آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ کے پوائنٹس  پوائنٹس کے  ساتھ21تاحال   قومی ویمنز ٹیم

کے ھے نمبر پر موجود جنوبی افریقہ چوتپر موجود ہے تاہم پرپانچویں پوزیشن ٹیبل 

 نمبر ہے۔  کا دوسراانگلینڈ ر۔ پوائنٹس ٹیبل پہے 21پوائنٹس کی تعداد

 

قومی خواتین کرکٹ  کنرارا اوول، کوااللمپور  میں ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے  درمیان مقابلہ

گذشتہ چند ماہ میں قومی جلوہ گر ہوگی۔انگلینڈ کے خالف بسمعہ معروف کی قیادت میں ٹیم 

 خواتین کرکٹ ٹیم کی کارکردگی میں واضح بہتری ہے۔ 

 



سے   1-2ڈیز کو ایک روزہ سیریز میں رواں سال  کے آغاز میں پاکستان نے ویسٹ ان

   ۔یںککے خالف سیریز برابر اور بنگلہ دیش یقہ شکست دینے کے  بعد جنوبی  افر

 

تمام میچز جیتنے پر پاکستان انگلینڈ کےخالف تین ایک روزہ میچز پر مشتمل سیریز کے 

 1212پاکستان کی آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ اہم پوائنٹس ملیں گے جن کی بنیاد پر  6کو 

نیوزی لینڈ میں شیڈول ایونٹ میں  است رسائی کے امکانات روشن ہوجائیں گے۔میں براہ ر

 ۔براہ راست رسائی حاصل کریں گیٹاپ ٹیمیں  1میزبان ٹیم کے عالوہ 

 

میں شیڈول  1212نے انگلینڈ ویمنز کرکٹ ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر موجود 

 7میں سے  21میں  1229سال  انگلینڈ کی ٹیمحاصل کرلی ہے۔ ایونٹ کے لیے رسائی 

 انہیں دی تاہمشکست انہوں نے ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کو  ۔چکی ہےمیچز جیت 

 کا سامنا کرنا پڑا۔ ناکامیسے اور بھارت  آسٹریلیا 

 

تینوں میچز پی سی بی  کے یوٹیوب چینل پر الئیو اسٹریم کیے  ایک روزہ سیریز میں شامل 

کے لیے پی سی بی کےیو  پہنچانےبہترین کرکٹ ایکشن شائقین کرکٹ تک جائیں گے۔ 

 کیمروں سے بہترین کوریج فراہم کی جائے گی۔ 8ٹیوب چینل پر 

 

 بسمعہ معروف ،کپتان قومی خواتین کرکٹ ٹیم:

 

انگلینڈ کے  خالف سیریز قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان بسمعہ معروف کا کہنا ہےکہ 

ہوں نے انپر تیار ہیں۔کے لیے مکمل طور سے نبردآزما ہونے ایک چیلنج ہے  اور ہم اس 

سیریز میں اہم پوائنٹس کے حصول کے  لیے انگلینڈکے قومی خواتین کرکٹرز  کہا کہ

 پر عزم ہیں۔میں کامیابی کے لیے  خالف میچز

 

 ی کنڈیشنز انگلینڈ سے مختلف ہیں اور ویسے بھیبسمعہ معروف نے کہا کہ مالئیشیا ک

 کی ٹیم پاکستان افزاء بہتری آئی ہے، حوصلہٹیم کی کارکردگی میں  قومی خواتین کرکٹ 

ٹیم میں نئے اس مرتبہ جبکہ  میں انگلینڈ کے مدمقابل آئی تھی 7122اس سے قبل 

قومی خواتین کرکٹ ٹیم انگلینڈ کو سرپرائز کرنے ہیں۔ انہوں نے  کہاکہ  بھی شاملچہرے

 کی اہلیت رکھتی ہے۔

 

 ہیتھر نائٹ، کپتان انگلینڈ ویمنز ٹیم:

 

ئی کھالڑیوں کو شامل ویمنز کرکٹ ٹیم کی کپتان ہیتھر نائٹ کا کہنا ہے کہ ٹیم میں نانگلینڈ 

انٹرنیشنل کرکٹ میں مستقل جگہ بنانے کا اہم موقع کیا گیا ہے اور یہ سیریز ان کے لیے 

 یہ  ٹیمانہوں نے کہاکہ پاکستان نے گذشتہ چند سالوں میں بہترین کھیل پیش کیا ہے اور ہے۔



آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ میں براہ  راست رسائی حاصل کرنے کی اہلیت بھی رکھتی 

 ہے۔

 

یا کی کنڈیشنز ان کے لیے نئی ہیں، امید ہے کہ دونوں ٹیموں مالئیشہیتھر نائٹ نے کہا کہ 

 کے درمیان بہترین کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔

 

آصف یعقوب ہے۔ گیا کردیا  اس دوران تین ایک روزہ میچز کے لیے میچ آفیشلز کا اعالن

 ریزرو امپائر کے فرائض انجام دیں گے۔کالی داس راشد ریاض آن فیلڈ امپائرز جبکہ اور 

 ۔سیریز کے  لیے  میچ ریفری مقرر کیا گیا ہےمحمد جاوید کو

 

:اسکواڈ  

 

:پاکستان  

 

فاطمہ ڈیانا بیگ، عروب شاہ، انعم امین، عالیہ ریاض، بسمعہ معروف )کپتان(،  

امین رعمیمہ سہیل، ، ، ندا ڈار، نشرہ سندھوناہیدہ خان، ، کائنات حفیظ،خانجویریہ ،ثناء

سدرہ امین اور سدرہ نواز۔ ،شمیم  

 

 شیڈول:

 

ل )آئی سی دسمبر: پہال ایک روزہ میچ، پاکستان بمقابلہ انگلینڈبمقام کنرارااکیڈمی اوو 9

 ویمنز چیمپئن شپ(

وول )آئی سی بمقابلہ انگلینڈبمقام کنرارااکیڈمی ادسمبر: دوسرا ایک روزہ میچ، پاکستان  21

 ویمنز چیمپئن شپ(

اوول )آئی سی  دسمبر: تیسرا ایک روزہ میچ، پاکستان بمقابلہ انگلینڈبمقام کنرارااکیڈمی 21

 ویمنز چیمپئن شپ(
 

– ENDS – 
Media contact:س 
 
Ibrahim Badees Muhammad 
Editor – Urdu Content 
Media and Communications 
E: ibrahim.badees@pcb.com.pk 
M: +92 (0) 345 474 3486 
W: www.pcb.com.pk 

mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk

