
 

 

کمیٹی میں شمولیت پر  زویمن پی سی بی کی ثناء میر کو آئی سی سی

 مبارکباد

 

   میرے کرکٹرز کی نمائندگی کرنا  موجودہپرفورم  ترین کرکٹ کے اعلی

 لیے اعزاز کی بات ہے، ثناء میر

  ہیں کے رکنکمیٹی  وسیم خان بھیایم ڈی پی سی بی 

 

 ء :  9191جوالئی  91الہور ، 

آئی سی سی ویمنز ثناء میر کو کی رول ماڈل قومی خواتین کرکٹ بورڈپاکستان کرکٹ 

کمیٹی میں شامل تین موجودہ  ثناء میر بارکبادپیش کرتا ہے۔شمولیت پر م  کمیٹی میں 

کمیٹی کی کو یر کانر کلئکرکٹر  خاتون انگلینڈ کی سابقخواتین کھالڑیوں میں سے ایک ہیں۔

 برقرار رکھا گیا ہے۔ چیئرپرسن 

 

اور ایک روزہ کرکٹ میں سب سے  ومی خواتین کرکٹ ٹیم کی سابق کپتانکمیٹی میں ق

کر یآسٹریلیا کی خاتون کرکٹر لیسا سٹالثناء میر کے عالوہ  سپنرا زیادہ وکٹیں لینے والی 

سی کمیٹی کا پہال اجالس گذشتہ روز آئی سی ۔ الی راج شامل ہیںاور بھارتی کھالڑی مٹھ

 دوران منعقد ہوا۔ کےکی ساالنہ کانفرنس 

 

"پاکستان کرکٹ بورڈ کی  کا کہنا ہے  پی سی بی احسان مانی مین اس موقع پر چیئرمین 

۔ مجھے امید ہے کہ ثناء میر اپنے وسیع ناء میر کو مبارکباد پیش کرتا ہوںطرف سے میں  ث

 کرکٹ کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گی۔"خواتین  پر تجربے کی بنیاد 

 

  ٹرز کی حوصلہ افزائی کا سبب ہےحالیہ کامیابی قومی سطح پر خواتین کرک" ثناء میر کی 



 ۔"دے گی مدد میں خواتین کرکٹ کے فروغ میں مزید  ملک ہمیں جو

 

 بطور موجودہ " ی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہاآئی سی س نےاس موقع پر ثناء میر 

خواتین دنیا بھر میں میں شمولیت کسی اعزاز سے کم نہیں۔ کرکٹرانٹرنیشنل ویمنز کمیٹی 

موجودہ کھالڑیوں کمیٹی میں کے  لیے  کھیل کے فروغ  ۔ی ہےکرکٹ تیزی سے فروغ پارہ

 "قابل ستائش عمل ہے۔سی سی کا آئی کا انتخاب 

 

کو اعتماد میں لیں  رکٹرزن ککمیٹی کی ہداہات پر خواتی بنتے ہوئےکھالڑیوں کی آواز " ہم 

کرکٹ  خواتین کوشش کروں گی کہ  میں بہت خوش ہوں،کمیٹی کا حصہ بننے پر ۔ گے

 " اپنا کردار ادا کرسکوں۔فروغ  میں کے

 

آئی سی سی ویمنز کمیٹی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر وسیم خان بھی 

کی فہرست میں  مستقل اراکینشامل ہیں۔ ایم ڈی پی سی بی وسیم خان آئی سی سی کے  

  ۔سے منتخب کیے گئے دو اراکین میں سے ایک ہیں

 

– ENDS – 
 

Media contact: 
 
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 
 
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 
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provision for officials and coaches. 
 

 

  

 


