
 

 ایکا اعالن کرد ٹائرمنٹینے ر ریثناء م
 

 ء:5252 لیاپر 52 الہور،

 

انہوں نے اپنے   ۔ہے ایآباد کہہ د ریکو خ ریرئیسالہ شاندار کرکٹ ک 51نے آج اپنے  ریم ثناء

 2112-2152 اس دوران انہوں نے  ۔یشرکت ک ںیم چوںیم یاالقوام نیب 222 ںیم ریرئیک

 ۔یک یکپتان یک میکرکٹ ٹ نیپاکستان خوات ںیم چوںیم یاالقوام نیب 532تک 

 

 :ریم ثناء

 

 ںیجس نے انہ ںیمشکور ہ یکا کہنا ہے کہ وہ تہہ دل سے پاکستان کرکٹ بورڈ ک ریم ثناء

بڑے اعزاز  ےیان کے ل ہیانہوں نے کہا کہ  ۔ایکرنے کا موقع د ینمائندگ یسال ملک ک 51

گراؤنڈ اسٹاف  وں،ینے کہا کہ وہ  اسپورٹ اسٹاف، کھالڑ ریثناء م ۔ بات ہے یاور فخر ک

اور  یابیکام یجنہوں نے پس پردہ رہ کر  ان ک ںیہ یادا کرت ہیکراور ہر اس فرد کا ش

 ۔اپنا حصہ ڈاال ںیم یترق یکرکٹ ک منزیو

 

جن کے  ںیہ یادا کرت ہیشکر یکا بھ نٹورزینے کہا کہ وہ اپنے اہلخانہ اور م انہوں

 قتیسے متعلق خواب کو حق ینمائندگ یسطح پر ملک ک یعالم ںیتعاون نے انہ رمشروطیغ

 یاتیترق یزرع پارٹمنٹ،یانہوں نے کہا کہ وہ اس موقع پر اپنے ڈ ۔یمدد د ںیبدلنے م ںیم

اور اگر  ایان کا ساتھ د ںیم ریرئیجنہوں نے پورے ک ںیمشکور ہ یبھ یک ٹڈیلم نکیب

 ی۔گ ںیرہ یہے تو وہ اس کے ساتھ کام کرت یرہت یکرکٹ جار پارٹمنٹلیڈ

 

اور ان  ایسوچنے کا بھرپور موقع فراہم ک ںینے انہ نوںینے کہا کہ گذشتہ چند مہ ریم ثناء

ہے کہ وہ ملک  نیقی ںیانہ ے۔ وقت ہ نیبہتر یہیآگے بڑھنے کا  ںیم یزندگ کیکے نزد

 ۔ںیہ یرہ ابیکام ںیکردار ادا کرنے م نیبہتر ےیکے ل لیاور کھ

 

 نیچند بہتر یکرکٹ ک نیکے دوران وہ خوات ریرئیکہنا تھا کہ اپنے کرکٹ ک دیکا مز ان

 یک وںیانہوں نے کہا کہ ان کھالڑ ۔یقائم ہوئ یدوست یاور ان سے گہر ںیسے مل وںیکھالڑ

 ںیبلکہ انہ یمدد ک ںیبننے م ٹیتھلیمضبوط ا کیا ںیاور فلسفہ نے نہ صرف انہ اںیکہان

 ۔سے منفرد ہے لیکھ ای تیج ،جو ہار ایسبق د سایا



 

 نانیجان کر اطم ہی ںیتو انہ ںیہ یپر نظر ڈالتکیرئیر نے کہا کہ جب وہ اپنے  ریم ثناء

پہلے الرڈز  ںیم جےیجس کے نت ںیہ یعمل کا حصہ رہ سےیا کیہوتا ہے کہ وہ ا بینص

اور  ایگ الیکا فائنل کھ 2152ورلڈ کپ  منزیو یس یس یآئ ںیم میڈیکھچا کھچ بھرے اسٹ ںیم

 یموجودگ یک وںیہزار تماشائ 72کا فائنل  2121ورلڈ کپ  یٹونٹ یٹ منزیو یس یس یپھر آئ

 نیبہتر 2 یکرکٹ ک نیخوات ہیانہوں نے کہا کہ  ۔ایگ الیکھ ںیکرکٹ گراؤنڈ م لبرنیم ںیم

 ۔ںیہ اںیابیکام

 

شکرگزار  یک یس یس یکرکٹ کے فروغ اور تعاون پر آئ منزیکہا کہ وہ و دینے مز انہوں

 یٹورنامنٹس پاکستان، جنوب سےیشپ ج نیمپئیچ منزیو یس یس یانہوں نے کہا کہ آئ  ۔ںیہ

 نیخوات یان ممالک ک ونکہیک ںیبہت فائدہ مند ہ ےیکے ل موںیٹ یسیلنکا ج یاور سر قہیافر

 ۔کے بھرپور اظہار کا موقع ملتا ہے توںیصالح یاپن ںیم لوںکو ان مقاب وںیکھالڑ

 

ادا کرنا  ہیموجود اپنے تمام مداحوں کا شکر ںیبھر م ایوہ دن ںینے کہا کہ آخر م ریم ثناء

 ۔ایان کا بھرپور ساتھ د ںیم ریرئیک لیسالہ طو 51انہوں نے کہا کہ مداحوں نے ۔ںیہ یچاہت

 

تن کرنا قابل  بیز یجرس نیکرنا اعزاز اور گر ینمائندگ ینے کہا کہ پاکستان ک ریم ثناء

اور  یسلسلہ کس ہیانشاءہللا خدمت کا  ۔وقت آگے بڑھنے کا ہے ہیفخر لمحہ ہوتا ہے، اب 

 ۔رہے گا، پاکستان زندہ باد یجار ںیانداز م

 

 :یب یس یپ کٹویگزیا فیخان، چ میوس

 

پر پاکستان  ریرئیشاندار ک کیخان کا کہنا ہے کہ وہ ا میوس یب یس یپ کٹویگزیا فیچ

انہوں نے کہا کہ وہ نہ صرف  ۔ںیادا کرتے ہ ہیکا شکر ریجانب سے ثناء م یکرکٹ بورڈ ک

 کیا ےینسل کے ل یبلکہ نئ ںیکرکٹ کا چہرہ رہ نیخوات یعرصہ پاکستان ک لیطو کیا

 ۔ںیہ یبھ ٹیتھلیا دیقابل تقل

 

 نیخوات گریموجود د ںینے اپنے جذبے اور لگن سے ملک م ریخان نے کہا کہ ثناء م میوس

سے نہ  یکارکردگ ینے اپن ریان کا کہنا ہے کہ ثناء م۔یراہ ہموار ک ےیکرکٹرز کے ل

سطح پر پاکستان کا  یبلکہ عالم یپروفائل بہتر ک یکرکٹرز ک نیخوات ںیصرف پاکستان م

 ۔ایبہتر ک یبھ جیام

 

جو  ںیہ جنڈیل یقیحق کیا یکرکٹ ک نیخوات رینے کہا کہ ثناء م یب یس یپ کٹویگزیا فیچ

 ںیانہ ، ںیہ یکرت یطرف راغب بھ یک لیکو متاثر کرنے کے ساتھ ساتھ کھ وںیکھالڑ ینئ

اپنا  ںیمثبت انداز م کیا ےیکرکٹ کے فروغ کے ل نیخوات یبھ ںیہے کہ وہ مستقبل م نیقی



 ۔یگ ںیرہ یڈالتحصہ 

 

 ایک جھلک: ثناء میرکے کیرئیر کی

 

 کراچی میں سری لنکا کے 2111اپنے ایک روزہ کرکٹ کیرئیر کا آغاز دسمبر ،

الہور میں بنگلہ دیش کے خالف  ،2152نومبر خالف کیا جبکہ آخری ایک روزہ میچ

 ۔کھیال

 521  رنز   5231وکٹیں حاصل کرنے کے  ساتھ ساتھ  515ایک روزہ میچوں میں

 بنائے۔

 515  ساتھ ثناء میرآل ٹائم لسٹ میں انیسہ محمد کے ساتھ ایک روزہ وکٹوں کے

چوتھی پوزیشن پر موجود ہیں۔ اس فہرست میں بھارت کی جھوالن گوسوامی کا پہال 

 نمبر ہے۔

  باؤلرز رینکنگ میں پہلی پوزیشن ایک روزہ میں آئی سی سی ویمنز  2157اکتوبر

 حاصل کی۔

  جنہوں نےایک روزہ کرکٹ میں  خواتین کرکٹرز میں ہوتا ہے 2ثناء میر کا شمار ان

رنز بنائے۔اس فہرست میں آسٹریلیا  5111وکٹیں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ 511

 کی ِلسا اسٹالیکر کاپہال نمبر ہے۔

 میں آئرلینڈ کے خالف کیاجبکہ آخری  2112مئی  ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کیرئیر کا آغاز

 میں بنگلہ دیش کے خالف کھیال۔ 2152ٹی ٹونٹی میچ اکتوبر 

 512  رنز بنائے۔712وکٹیں اور  72ٹی ٹونٹی میچوں 

 22  22ٹی ٹونٹی میچوں میں پاکستان کی قیادت کی، اس دوران  21ایک روزہ اور 

 نے کامیابی حاصل کی۔ ٹی ٹونٹی میچوں میں پاکستان 22ایک روزہ اور 

 2153  آئی  1کے ورلڈکپس میں پاکستان کی قیادت کرنے کے  ساتھ ساتھ  2152اور

، 2112سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈکپس میں بھی کپتانی کا اعزاز حاصل کیا، جس میں 

 کے ٹی ٹونٹی ورلڈکپ شامل ہیں۔ 2152اور  2152، 2152، 2151

 کیا گیا۔ ِوزڈن ویمنز ٹیم آف ڈیکیڈ کی کپتان نامزد 

 متھالی راج کے ہمراہ بطور کھالڑی آئی سی سی ویمنز کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ 

 اور  2اس وقت آئی سی سی ایک روزہ اور ٹی  ٹونٹی باؤلرز رینکنگ میں بالترتیب

 ویں نمبر پر موجود ہیں۔25

 2151  میں ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والی قومی خواتین کرکٹ  2152اور

 حصہ تھیں۔ ٹیم کا
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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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