
 

  

سری لنکا کے خالف وائیٹ بال سیریز کے لیے قومی خواتین اسکواڈز 
 کا اعالن 

 
 ء: 2022 یمئ 18 ،کراچی

 
مئی سے شروع ہونے والی وائیٹ بال   24کےخالف  نے سری لنکاکرکٹ بورڈ  پاکستان

وکٹ کیپر بیٹر گل  کااعالن کردیا ہے۔  ز اسکواڈسیریز کے لیے قومی خواتین کرکٹ 
اسکواڈ کا حصہ انٹرنیشنل ٹی ٹونٹی قومی خواتین اور لیگ اسپنر طوبٰہ حسن کو  فیروزہ

 بنایا گیا ہے۔ 
 

  15کو اور صدف شمس  گل فیروزہ بالترتیب  ق رکھنے والیسے تعلاور الہور  ملتان
 قومی خواتین ایک روزہ اسکواڈ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔رکنی 

 
مئی کو کھیلے جائیں    28اور  26، 24سیریز میں شامل تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز 

گے۔ آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ میں شامل تین ون ڈے انٹرنیشنل میچز یکم، تین اور  
 ن کو کھیلے جائیں گے۔ پانچ جو 

 
وڈ ہیمپ اور کپتان بسمہ معروف سے  نے ہیڈ کوچ ڈی  چیف سلیکٹر اسماویہ اقبال  ویمنز

مئی سے حنیف محمد ہائی   9انہوں  نے  کیا۔ کا انتخاب دونوں اسکواڈزمشاورت کے بعد 
پری سیریز کیمپ کے دوران  پرفارمنس سینٹر اور نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جاری 

 ۔ ہےکھالڑیوں کی کارکردگی، فٹنس اور فارم کا جائزہ لینے کے بعد اسکواڈ کا انتخاب کیا 
 

  ڈیانا بیگ بھی دبئی میں فیئر بریککپتان بسمہ معروف، فاطمہ ثناء، عالیہ ریاض اور 
ڑی  ہیں۔ یہ چاروں کھال  گئیپہنچ    کراچیانٹرنیشنل ٹی ٹونٹی ایونٹ میں شرکت کے بعد  

 گی۔  کریںکو جوائن   اسکواڈمئی بروز ہفتہ سے  21
 

 سری لنکا کے خالف لگایا جانے واال پری سیریز کیمپ آج مکمل ہوجائے گا۔ 
 

 اسماویہ اقبال، چیف سلیکٹر ویمنز کرکٹ: 

  



 
  قومی خواتین ٹی ٹونٹی اور ون ڈے انٹرنیشنلچیف سلیکٹر ویمنز کرکٹ اسماویہ اقبال نے 

صدف شمس  کہ گل فیروزہ، کا اظہار کرتے ہوئے کہا  خواہشاتاسکواڈ ز کے لیے نیک 
ثابت ہونے کی مکمل  ھی ویمنز کرکٹ میں بہترین اضافہ مستقبل میں ب ر طوبٰہ حسن  او 

  کے دوران مپیک  ایمرجنگ منعقدہ  میںدسمبر  ان تینوں کھالڑیوں نے صالحیت رکھتی ہیں۔
میں داخلے  انٹرنیشنل کرکٹ  ان کے ، لٰہذا اپنی صالحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا بھی

 ۔ موزوں وقت ہے کے لیے یہ 
 

بھیجا گیا تھا،  حالیہ ورلڈکپ میں بحیثیت ریزرو کھالڑی انہوں نےکہا کہ طوبٰہ حسن کو 
کو مزید  ڈیپارٹمنٹ  کستان خواتین کرکٹ ٹیم کے باؤلنگ چھی اسپنر ہیں جو پاوہ ایک ا

اہم  کے کھیل میں بھی اور صدف شمس  انہوں نے کہا کہ گل فیروزہ  تقویت بخشیں گی۔
 ۔پیش رفت ہوئی ہے

 
اسکواڈ کے دیگر کھالڑیوں کی فٹنس اور فارم کا جائزہ اسماویہ اقبال نے مزید کہا کہ 

کے متعدد  لینے کے لیے پری سیریز کیمپ کے دوران ٹی ٹونٹی اور پچاس اوورز 
پریکٹس میچز کھیلے گئے، جس کی بنیاد پر ون ڈے اور ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل اسکواڈز کا  

میں بھرپور مقابلہ دیکھنے  ممالک کے مابین سیریز وہ پرامید ہیں کہ دونوں انتخاب کیا گیا۔
 کو ملے گا۔

 
 اسکواڈ:انٹرنیشنل ٹی ٹونٹی 

فاطمہ   گ،ی ب انای ڈ م،ی عائشہ نس ن،ی انعم ام اض،ی ر ہی انور، عال منی بسمہ معروف )کپتان(، ا
،  عمیمہ سہیل ندا ڈار،  ،ی قی صد یعل بہیمن از،ی کائنات امت  د،ی ارم جاو  روزہ،ی ثناء، گل ف 

 اقبال اور طوبہ حسن۔ ہی سعد
 سکواڈ: انٹرنیشنلڈے ون

فاطمہ ثناء، غالم    گ،یب   انای ڈ ن،ی انعم ام اض،ی ر ہی انور، عال منی معروف )کپتان(، ا بسمہ
اقبال،   ہی صدف شمس، سعد ل،ی مہ سہیندا ڈار، عم  ،یقی صد یعل بہی من  روزہ،ی فاطمہ، گل ف

 اور سدرہ نواز۔  نی سدرہ ام
 اسپورٹ اسٹاف: 

  یجعفر )باؤلنگ کوچ(، وقار اورکزئ  م ی کوچ(، سل  ڈی )ہ  مپیہ  وڈی(، ڈجریخان )من  ہی آس
  و ی کوچ(، رفعت اصغر گل )فز  شننگی کنڈ   نڈی ا نتھیسٹر ا)اسسٹنٹ کوچ(، صبور احمد )

 ( اینالسٹاحمد ) ریتھراپسٹ(، ڈاکٹر محمد خرم )ڈاکٹر(، زب 
 

 شیڈول: 
   پہال ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ  : یمئ 24
   ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچدوسرا  : یمئ 26



   ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ سرای ت   : یمئ 28
   انٹرنیشنل میچپہال ون ڈے  :جون   یکم
 میچ انٹرنیشنل دوسرا ون ڈے :جون  3
 میچ انٹرنیشنل  ون ڈے سرای ت:جون  5
 
 

-ENDS-  

 
ABOUT THE PCB 
 
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan, which was 
established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962 as a body corporate having 
perpetual succession with exclusive authority for the regulation, administration, management and 
promotion of the game of cricket in Pakistan. 
 

The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested in the 
development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal or Provincial 
Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer. 
 

The PCB’s mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth, through its 
winning teams and by providing equal playing opportunities to all. 
 
Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include establishing 
sustainable corporate governance, delivering world-class international teams, developing a grassroots and 
pathways framework, inspiring generations through our women’s game, growing and diversifying 
commercial revenue streams, and enhancing the global image of Pakistan. 
 
The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket 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. 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


