
 
میں اپنے سفر کا آغاز بدھ ٹیم ٹی ٹونٹی  ورلڈکپ پاکستان ویمنز کرکٹ 

 کو کرے  گی
 

  پاکستانی وقت کے  مطابق ٹیمیں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ویمنز

 میں مدمقابل آئیں گی کینبرافروری کی دوپہر ایک بجے 62

  کی ردار اہم ہوگا، انعم امین اسپن باؤلنگ باؤلرز کا کمیچ میں پاکستانی

 کمان سنبھالیں گی

  ،میں دس بہترین باؤلرز عالمی رینکنگ میں ٹیم کو کامیابی دالنا ہدف ہے

 شامل ہونا چاہتی ہوں، انعم امین
 

 ء:5252فروری 52الہور، 

 

پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم اپنے  سفر  ںیم6262کرکٹ ورلڈ کپ  یٹونٹ یٹ منزیو یس یس یآئ

کرے ویسٹ انڈیز کے خالف میچ سے میں کینبرا فروری بروز بدھ کو 62کا آغاز 

 بجے شروع ہوگا۔ 1دونوں ٹیموں کے درمیان میچ پاکستانی وقت کے  مطابق دوپہر گی۔

 

 پانچویںورلڈرینکنگ میں پاکستان ساتویں اور ویسٹ انڈیز ٹی ٹونٹی  ویمنز  آئی سی سی

ویں بہترین بیٹر اور انعم 11دنیا کی انفرادی رینکنگ میں بسمہ معروف ہے۔ نمبر پر موجود

 ویں بہترین باؤلر ہیں۔11امین 

 

میچز  کھیلے  جائیں گے جہاں دنیا بھر  61ُکل روز تک جاری رہنے والے  ایونٹ میں  11

 صف آراء ہوں گی۔عالمی چیمپئن بننے کی اس جنگ میں بہترین ممالک کی ٹیمیں  12کے 

 ٹائٹل کا دفاع کرے گی۔ایونٹ میں اپنے کی ویمنز کرکٹ ٹیم میزبان آسٹریلیا 

 

مارچ تک آسٹریلیا کے  چار شہروں، سڈنی، پرتھ، کینبرا اور  8فروری سے  61ایونٹ 

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

 

 یفرور 68کھیلنے کے بعد  چیاپنا پہال م ںیم کینبراکو  یفرور62قومی خواتین کرکٹ ٹیم

کے بعد قومی خواتین کرکٹ ٹیم ، جس گیکے خالف میچ کھیلےنڈیانگلاسی میدان پر کو 

کے  نڈیل یمارچ کو تھائ 1اور  قہیافر یمارچ کو جنوب کمیسڈنی روانہ ہوجائے گی جہاں وہ 

   ۔یاترے گ ںیم دانیخالف م

 

آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈکپ میں  تماماب تک کھیلے  گئے  پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم نے 

۔ بسمہ معروف کی قیادت میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم تاریخ میں پہلی  شرکت کی ہے

 میں رسائی حاصل کرنے کے لیے  پرامید ہے۔  سیمی فائنلمرتبہ ایونٹ کے 

 

ا اعزاز حاصل کرنے والی پاکستان کی نمائندگی  کمسلسل ساتویں ٹی ٹونٹی ورلڈکپ میں 

کریں پہلی مرتبہ عالمی کپ میں پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی قیادت بسمہ معروف 

جویریہ نیشنل ویمنز اسکواڈ میں شامل دیگر نمایاں کھالڑیوں میں میگا ایونٹ کے لیے ۔گی

 شامل ہیں۔ ندا ڈاراور انعم امین منیبہ علی، خان، 

 

کرکٹ ٹیم ویمنز سے لے  کر اب تک پاکستان  6218ٹی ٹونٹی ورلڈکپ ویمنز آئی سی سی 

میں کامیابی  2پاکستان کو ی ٹونٹی میچوں میں شرکت کرچکی ہے، جس میں سے ٹ 11ُکل 

ایک  ویسٹ انڈیز کے درمیان اور پاکستانمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران  1اور 

اپنے نام  میںسپر اووربعدازاں ویسٹ انڈیز ویمنز ٹیم نے جو  رہا برابرابتدائی طور پر میچ 

 ا۔کرلی

 

کی جانب سے کسی بھی بیٹر کی پاکستان میں  تاحال آئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ

نے یہ ریکارڈگذشتہ ٹی ٹونٹی ورلڈکپ  جویریہ خانرنز ناٹ آؤٹ ہے۔  11بہترین  اننگز 

رنز کی ناقابل شکست اننگز  11گیندوں پر 26انہوں نے بنایا تھا۔آئرلینڈ کے  خالف میں 

 ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔کھیل کر 

 

بہترین باؤلنگ کا اعزاز انعم امین کو کی جانب سے محدود طرز کی کرکٹ میں پاکستان 

کے دوران ویسٹ انڈیز 6212ی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ حاصل ہے۔ انہوں نے  آئی س

کھالڑیوں کو  1رنز کے عوض  12شاندار باؤلنگ کرتے  ہوئے راؤنڈ میچ میں کے خالف 

 دونوں ٹیموں کے  درمیان میچ چنئی میں کھیال گیا تھا۔پویلین کی راہ دکھائی تھی۔ 

 



ہترین کسی بھی آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈکپ میں پاکستان کی جانب سے باس موقع پر 

بہت  کے حوالے  سےشرکت  ںیم ونٹیا اسپنر انعم امین  باؤلنگ کا اعزاز رکھنے والی

 ۔ہیں پرجوش

 

 :اسپنر، انعم امین

 

وہ ایونٹ میں شرکت پر بہت قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی اسپنر انعم امین کا کہنا ہے کہ 

میں  سیمی فائنلپاکستان کو ابتدائی طور پر ان کا ہدف پرجوش ہیں۔ انہوں نے  کہاکہ 

 رسائی دلوانا ہے۔ 

 

وہ ایونٹ میں شاندار کارکردگی کا عزم لیے  میدان ئیں ہاتھ کی اسپنر کا مزید کہنا ہے کہ با

وہ فی الحال خواتین باؤلرز کی عالمی رینکنگ میں تیرہویں انہوں نے کہاکہ میں اتریں گی۔ 

دس بہترین  دنیائے کرکٹ کیوہ شاندار باؤلنگ کے  ذریعے  مگر نمبر پر موجود ہیں 

 خواتین اسپنرز میں شامل ہونا چاہتی ہیں۔

 

طور پر ہے۔ انہوں نے  ابتدائی امین نے  کہاکہ انہیں بچپن سے کرکٹ سے محبت  انعم

ڈانٹ کے باوجود کی، والدہ کی ٹیپ بال کرکٹ کھیلنا شروع محلے کے لڑکوں کے  ساتھ 

ان کے   اس دوراناسپنر نے  کہاکہ  پذیرائی کا سبب بنی۔کھیل سے لگن ان کے  شوق کی 

 ۔بھرپور اسپورٹ فراہم کیدادا نے  انہیں 

 

 :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 لی(، عائشہ جلویکوچ(، ڈاکٹر رفعت اصغر گل )فز شنگیکنڈ نڈیا نتھی) اسٹر نیحس

 (۔نالسٹیاحمد )ا ریاور زب
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