
 

کپتانی ڈویلمپنٹ اسکواڈ کی گلوبل  زآئی سی سی ویمنجویریہ خان نے 

 قرار دے دیاتجربہ مفید کو 

 

  رنا بہترین تجربہ رہاک ایک نئی ٹیم کی قیادت مختلف کنڈیشنز میں ،

 جویریہ خان

 
 ء: 9102 اگست01،کراچی

 

قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی سینئر کھالڑی جویریہ خان نے آئی سی سی ویمنز گلوبل 

 ڈویلمپنٹ اسکواڈ کی کپتانی کو مفید تجربہ قرار دیا ہے۔ 

 

کرکٹ  اکیڈمی، سرے اسٹارز اور انگلینڈ ن وائپرز نے سدرسالہ جویریہ خان  13

ڈویلپمنٹ اسکواڈ  گلوبلویمنز آئی سی سیٹی ٹونٹی میچوں میں  6کے خالف  ٹیموں

معیار کو میچز کا انعقاد آئی سی سی کی جانب سے ویمن کرکٹ کے کی کپتانی کی۔ 

 ۔ رنے کی کاوش کا حصہ تھابہتر ک

 

 ۔ںاسکواڈ کی کپتان اور مینٹور تھیآئی سی سی ویمنز گلوبل ڈویلمپنٹ جویریہ خان 

 

 ان کی جس میں جویریہ خان نے سیریز کے دوران بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔

کی اننگز نمایاں ہے۔ جویریہ خان  رنز  66گیندوں پر  95سرے اسٹارز کے خالف 

بنائے تھے۔ رنز  64گیندوں پر  19میں میچ دوسرے نے سرے اسٹارز کے خالف 

 کیا تھا۔بھی کھالڑیوں کو آؤٹ  2دے کر  رنز  35میچ میں  یانہوں نے اس

 

 :جویریہ خان

 

ایک نئی ٹیم کی  ہے کہ مختلف کنڈیشنز میں جا کر جویریہ خان کا کہنا اس موقع پر 

 بہت کچھ سیکھنے کا موقع مال۔ اس سیریز سے۔ تجربہ رہاقیادت کرنابہترین 

 

اسکواڈ میں شامل ایونٹ  میں ٹیم کی قیادت کرنا آسان نہیں تھا۔  کہا کہجویریہ خان نے



تاہم ٹیم  تھیں اکٹھی ہوئیآغاز سے محض ایک روز قبل  کے سیریز تمام کرکٹرز

 ۔ ی تھیںمام کھالڑی ایک پیج پر آچکجلد ہی ت منٹ کی مدد سےمنیج

 

کراچی  ہائی پرفارمنس سنٹرجویریہ خان نے حنیف محمد انگلینڈ سے وطن واپسی پر 

ٹی ٹونٹی میچوں میں پاکستان  53ایک روزہ اور   59 میں ٹریننگ کا آغاز کردیا ہے۔ 

انگلینڈ میں منعقدہ ایونٹ سے   وہ پرامید  ہیں کہ جویریہ خان یکی نمائندگی کرنے وال

 میں استعمال کریں گی۔آئندہ سیزن تجربے کوحاصل ہونے والے 

 

بہت  سطح پرقومی اور بین ااالقوامی میں آئندہ چند مہینوں  جویریہ خان کا کہنا ہے کہ

امید ہے انگلینڈ سے حاصل ہونے کرکٹ کھیلنی ہے جس کی تیاری کا آغاز کردیا ہے۔

 واال تجربہ مفید رہے گا۔ 

 

کے میں ٹریننگ د ہائی پرفارمنس سنٹر کراچی حنیف محمجویریہ خان کا ماننا ہے کہ 

مستقبل میں پاکستان کی نمائندگی کی اہلیت رکھتی ئی خواتین کرکٹرز لیے آنے والی ک

 ہیں۔

 

قومی خواتین  تان کرکٹ بورڈ کی نئی منیجمنٹجویریہ خان کا کہنا ہے کہ  پاکس

پرفارمنس جس کی ایک مثال ہائی کرکٹ کے فروغ میں خاص دلچسپی رکھتی ہے۔

 اور کوچز کی موجودگی ہے۔ کے ساتھ ساتھ ٹرینرز بہتر سہولیاتسنٹر کراچی میں 

 

الی خواتین کرکٹرز کو وریننگ کے لیے آنے یہاں ٹمیں جویریہ خان نے  کہا کہ 

 مشورے دیتی رہتی ہوں۔کی روشنی میں  اپنے تجربات
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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 
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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. 

 
 

 

 


