
 
 مکالمہ انیخان کے درم ہیریبسمہ معروف اور جو

 
 ء:2020فروری  2الہور، 

 
اسکواڈ  نی خوات  یشرکت کے لئے قوم ںیکرکٹ ورلڈ کپ م یٹونٹ یٹ منزیو یس  یس  یآئ

 ۔ شروع ہوگا ںیم  ایلی رواں ماہ آسٹر ونٹیامیگا ۔ پہنچ چکا ہے نڈی ل  نزیکوئ، نوسا ہیڈز
 

کے خالف  م یٹ  منزی و زیانڈ  سٹیو میکرکٹ ٹ   نیخوات  یشرکت سے قبل قوم ںیمعالمی کپ 
نوسا کرکٹ کو  یفرور 11اور  9، 7 چزیم یہ  ۔یشرکت کرے گ  ںیم  چوںیوارم اپ م 3

 ۔ گے  ںیجائ لےیکھ کلب میں 
 
 ہیریکپتان بسمہ معروف اور جو  یک میکرکٹ ٹ نی خوات  یسے قبل قوم یپر روانگ ونٹیا

نے  وںی دونوں کھالڑ  ۔ں یہ لی مندرجہ ذ التیتفص  یمکالمہ ہوا جس ک انیخان کے درم
دونوں  ۔ اس موقع پر ایاسکواڈ پر تبصرہ ک قومی خواتین پر مشتمل ئرزی اور جون نئرزیس 

 ۔ ں یشرکت سے قبل بہت پرجوش تھ ںیم  ونٹی ا گایکرکٹرزم
 

 : ، کپتان قومی خواتین کرکٹ ٹیممعروف بسمہ
 

مرتبہ بطور   یبسمہ معروف پہل کیشر ںیورلڈ کپ م یٹونٹ یٹ  ںیکے ساتو ئری ریک  اپنے
پاکستان  ں یکپ م یانہوں نے کہا کہ وہ عالم رہی ہیں۔ شرکت کر ںیم ونٹیامیگا کپتان 
بسمہ معروف نے کہا کہ   ۔ ں یبہت پرجوش ہ ےیکرنے کے ل ادتیق یک میکرکٹ ٹ   نیخوات

ہے    دیہے اور ام یآئ یبہتر ںیم یکارکردگ یک میکرکٹ ٹ  نیخوات یگذشتہ چند ماہ سے قوم
 ۔ ا کا مظاہرہ کرے گ یمتاثر کن کارکردگ ںیم  ونٹیا گایاسکواڈ م  یکہ قوم

 
طور پر  یاسکواڈ مجموع کیشر ںیکپ م ینے کہا کہ عالم میکرکٹ ٹ   نیخوات یقوم کپتان

 نئریس  4سے  3محض  ںیانہوں نے کہا کہ اسکواڈ م  ۔پر مشتمل ہے  وںی نوجوان کھالڑ
کا  یشاندار کارکردگ ںیم ونٹیکہ نوجوان کرکٹرز ا  ںیہ  دیتاہم وہ پرام ںیکرکٹرز شامل ہ 

 ۔ ی گ ںیمظاہرہ کر
 



 میوجہ ٹبڑی  یک حاصل ہونے والی فتوحات ںیچند ماہ م ہیمعروف نے کہا کہ حال بسمعہ
کے  یابی کام  ںیم ونٹیا گایانہوں نے کہا کہ م  ۔ تھا میدان میں اترناکر ایک یونٹ بن کا
 ۔ ی کارگر ثابت ہوگ  یحکمت عمل یہی یبھ ےیل

 
کو اسپورٹ  میکرکٹ ٹ نیہے کہ وہ پاکستان خوات ینے مداحوں سے درخواست ک کپتان

 ے سکے۔نتائج د نیبہتر میگاایونٹ میں  میتاکہ ٹ  ںیکرتے رہ
 

 خان :  ہیریجو
 
کرکٹ اعصاب کا  یٹونٹ یخان کا کہنا ہے کہ ٹ ہی ر یجو یوال لنےی کھ چزیم یٹونٹ یٹ 97
 ایانہوں نے بسمہ معروف کو مشورہ د  ۔ناک آؤٹ ہوتا ہے یہ چیہر م  با  یتقر ہاںی ،ہے  لی کھ

 ۔ ںیکو انجوائے کرکا دباؤ لینے کی بجائے اس رول   یکے دوران کپتان ونٹیکہ وہ ا 
 
اور ان  بوط اور مثبت آغاز فراہم کرنا کو مض  میٹ،رکہا کہ بطور اوپن  دیخان نے مز ہیریجو

کو مکمل اسپورٹ  یعل نہی نے کہا کہ وہ نوجوان کرکٹر مب انہوںکی ذمہ داری ہوگی۔ 
 ۔ںیکرسک  شیپ  لیمثبت کھ  کی ااننگز کے آغاز میں تاکہ دونوں کرکٹرز  یگ ںیفراہم کر

 
 تیصالح  یدکھانے ک یخاطر خواہ کارکردگ ںیم  ونٹیاسکواڈ ا یکہ قوم  وہ پرعزم ہیں

 ۔ رکھتا ہے 
 

 روانہ ہوگا۔   ایلی کو آسٹر یجنور 31 ےیشرکت کے ل ںیم ونٹیا گایاسکواڈ م  یرکن 15
 

 گریشامل د ںیکا حصہ ہے۔ گروپ م  یکے  گروپ ب ونٹیا گایم  میکرکٹ ٹ  نیخوات  یقوم
 ۔ ںیشامل ہ  زیانڈ سٹیاور و نڈیل ی تھائ قہ،یافر یجنوب نڈ،یانگل   ںیم موںیٹ
 

  یگا۔ قوم  لےی کے خالف کھ زیانڈ  سٹیکو و یفرور26 چیاپنا پہال م  ںیم ونٹیا پاکستان
مارچ کو  3اور  قہیافر یمارچ کو جنوب کمی نڈ،یکو انگل یفرور 28 میکرکٹ ٹ   نیخوات
   ۔یاترے گ  ںیم دانیکے خالف م نڈیل  یتھائ
 

 :اسکواڈ
 

فاطمہ   گ،ی ب انایڈ م،یعائشہ نس  ن،یانعم ام  اض،یر ہ یانور، عال منی معروف )کپتان(، ا بسمہ
اقبال، سدرہ نواز   ہیسعد ل،یسہ مہی ندا ڈار، عم ،یعل  بہیخان، من  ہیریجو  د،یثناء ، ارم جاو

 عروب شاہ۔  دہی( اور س پر ی)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 نڈی ا نتھی) اسٹر نیحس 

 (۔ نالسٹیاحمد )ا  ریاور زب

 
– 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 

mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk

