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ضبلہ عبفیہ  ;7کرکٹ کی دلدادٍ خواتیي اهپبئرًگ کے شعجے هیں  لطوت آزهب رہی ہیں۔  

جو پبکطتبى کرکٹ ثورڈ کے اهپبئرًگ پیٌل  ہوتب ہے خواتیي هیں 9ثھی اى کب شوبر اهیي

ضے  الہور۔یئدلچطپی اضکول کے دوراى پیدا ہوهیں  کرکٹکو  یہ اهیيهیں شبهل ہیں۔عبف

شروع   اپٌی ضہیلیوں کے ضبتھ کرکٹ کھیلٌبتعلك رکھٌے والی عبفیہ اهیي ًے اضکول هیں 

عبفیہ اهیي  ۔ ںاپٌے شوق کی تکویل هیں ًبکبم رہیرکبوٹوں کے ثبعث وٍ  خبًداًیکی تبہن  

کبهبًٌب ہے کہ خواتیي کے شوق کی راٍ هیں ضت ضے ثڑی رکبوٹ هعبشرتی حبالت ہوتے 

 ہیں۔

 

کی شبدی پی ضی ثی اهپبئرًگ پیٌل هیں شبهل هیي ا۔عبفیہ ولت گسرگیب هگر شوق لبئن رہب

 کے هیچسضپروائس کرتب دیکھب تو شوہر کو خواتیي کرکٹ ٹین ضے ہوگئی۔ عدًبى رشید

اش ثبر هعبشرے کب همبثلہ کرًے کے لیے  ویوي اهپبئر ثٌٌے کب عسم کرلیب۔ عبفیہ اهیي ًے

هیں عبفیہ ًے پی ضی ثی ویوي وًگ کی  :600عبفیہ اهیي کو اپٌے  شوہر کب ضہبرا تھب۔ 

ے ض 390ضبلوں هیں  لوهی  خواتیي کرکٹ کے  37وٍ یب۔ ضپروائس کجبًت ضے پہال هیچ 

هیرے شوہر ًے هیں  6009کہ کہٌب ہے زائد هیچ ضپروائس کرواچکی ہیں۔ عبفیہ اهیي کب 

هیٌس اهپبئر کو ہی ویوي هیچس پبکطتبى هیں ویوي اهپبئرز ًہ ہوًے کے ثبعث ثتبیب کہ 

ویوي کہ آئٌدٍ ضبل اپٌے شوہر ضے وعدٍ کرلیب تھب  ضی دى اضپروائس کرًے پڑتے ہیں۔

  ضپروائس کروں گی۔ هیںهیچس

 

هلک هیں خواتیي کرکٹ کے  فروغ ضے ویوي اهپبئرز کی تعداد هیں ثھی اضبفہ ہورہب 

اضپورٹص  خبًداى کی کوئی خبتوىي کب کہٌب ہے کہ شوق کے ثبوجود هیرے عبفیہ اهیہے۔ 

 واحد هیں کی کھیل کو اپٌب پروفیشي ثٌبًے والی اپٌے خبًداى هیں شرکت ًہیں کرضکی۔ 

ں خواتیي کو تعلین جہب خبًداى ضے ہے ب کہ هیرا تعلك ایک ایطےاًہوں ًے کہہوں۔ خبتوى

اضپورٹص کے هیداى هیں لطوت  اى حبالت هیں کیے جبتے۔ ًہیں هوالع فراہن  زیبدٍ کے 

اپٌے اش ضفر کب  ویوي اهپبئرًگ کےعبفیہ اهیي ثہت هشکل تھب۔ هیرے لیےآزهبئی کرًب

عدًبى رشید ضبلہ  ;8اش هولع پر  کو دیتی ہیں۔، عدًبى رشید، کریڈیٹ اپٌے شوہر تر توبم 

رکردگی هیں ًکھبر خواتیي اهپبئرز کی کبپبکطتبى هیں ٹیلٌٹ کی کوی ًہیں۔ کب کہٌب ہے کہ 



گھر اًہوں ًے  کہب کہ فراہن کرًے ہوں گے۔ الًے کے لیے اًہیں زیبدٍ ضے زیبدٍ هیچس 

هجھ وٍ اکثر ۔ رہتی ہیںهیں ثھی عبفیہ کھیل کے لواًیي ضے آگبہی کی جطتجو هیں 

 ۔رہتی ہیں طلت کرتیهشورے ضے هتعلك ور دثبؤ ثرداشت کرًےا پر گرفتضےهیچ 

 

هطتمجل هیں خواتیي کی اهید ہے اهپبئرًگ ایک هشکل شعجہ ہے ۔ کب کہٌب ہے کہ عبفیہ 

گھروں ضے ًکلٌب  خواتیي کباة ثھی کئی گی۔ کثریت اش شعجے ضے واثطتہ ہوجبئے ا

لوهی خواتیي کب کھیل کی طرف رجحبى ثڑھ رہب ہے  هگر  اًہوں ًے کہب کہ ۔آضبى ًہیں 

اهید ہے هجھے دیکھ کر هیری ثہٌیں، ثیٹیبں اًہیں هسید حوصلہ افسائی کی ضرورت ہے۔

 اهپبئرًگ کے شعجے هیں لطوت آزهبئیں گی۔اور هعبشرےکی دیگر خواتیي 

 

 رچکی ہیں۔وٍپروائس کثھی ض کرکٹ هیچسهیٌس  :3عبفیہ اهیي ثطور ویوي اهپبئر اًڈر 

عبفیہ  طتبى کب ًبم روشي کرًب چبہتی ہیں۔ پبک کی طرح اهپبئرًگ کے شعجے هیںعلین ڈار 

 ویوي ے والی پہلی پبکطتبًیآئی ضی ضی ویوي ورلڈکپ هیں هیچس ضپروائس کرًاهیي 

 عبفیہ اهیي کبکبهیبثیبں ضویٹٌب   زیبدٍ ضے زیبدٍثطور هیچ آفیشل  ۔اهپبئر ثٌٌب چبہتی ہیں

 عسم ہے۔
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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. 
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