
 

  داگانہ صالحیتوں کی مالک حمیرا فرح جپاکستان کی پہلی خاتون امپائر 

 

روائز کرنے والی خاتون پی ایچ ڈی کی تعلیم سپ زسے زائد میچ 170 •

 ہیں حاصل کررہی 

 کی ذمہ داریاں بھی نبھارہی ایڈمنسٹر  سسال سے اسپورٹ  28 •

 

 ء: 2019ستمبر  8الہور، 

 

ہے مگر عملی  میں تو آسان لگتا محض کہنے   تعبیر پالیناخواب دیکھنا اور پھر اس کی  

پر  کی سطح سکول، کالج اور یونی ورسٹیا۔ ےہوتا ہمشکل   بہت  یہ کردکھانا زندگی میں

  کے پاکستان کرکٹ بورڈمیں حصہ لینے والی حمیرا فرح کی مختلف سرگرمیوں  کرکٹ 

یک ایسا اعزاز ہے جو ا  یہ   ۔رکھتی ہیں ہونے کا اعزاز پہلی خاتون امپائر کی ویمن ونگ

کرکٹ میچز سپروائز  سے زائد   170اب تک حمیرا فرح اب ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔

 کرچکی ہیں۔ 

 

 یہ خاتونباعث فخرپی سی بی کے لیے   کرکٹ کا ایک سرمایہ ہیں ۔قومی فرح  حمیرا

کے مختلف محازوں پر کامیابیاں سمیٹ چکی  یں جوزندگیکی مالک ہصالحیتوں  جداگانہ

خاتون   یہکی خواتین ٹیم میں نمائندگی کا اعزاز حاصل کرنے والی   قومی کھیل ہاکیہیں۔

ن یونی ورسٹی میں  ژگری  اسپورٹس ایڈمنسٹر بھی ہیں۔سال سے  28گذشتہ  شخصیت 

کی تعلیم   ایچ ڈیڈائریکٹر سپورٹس کے عہدے پر فائز حمیرا فرح سپورٹس سائنسز میں پی 

 ۔  بھی حاصل کررہی ہیں

 

  کہ پی سی بی ویمنمعلوم ہوا   مرتبہ   پہلیجب  میں  2005سال  کہ  کا کہنا ہےحمیرا فرح 

کا    ان۔ خاتون امپائر بننے کا فیصلہ کرلیا  تھا روز یس تو ا  کے قیام کا ارادہ رکھتا ہے ونگ  



کرکے امپائرنگ کورسز   2اور پینل  1پی سی بی پینل کہ میں نے ا سی سال  مزید کہنا تھا 

پاکستان کی پہلی خاتون کرکٹ امپائر بننا میرے لیے قابل  باقاعدہ امپائرنگ کا آغاز کردیا۔ 

میں امپائرنگ کے  مجھ سے پہلے کوئی خاتون پاکستان انہوں نے کہا کہ از ہے۔اعزفخر 

مزید خواتین پی سی بی امپائرنگ پینل کا حصہ   8مگر اب تک  نہیں آئی تھی۔ شعبے میں  

   بن چکی ہیں۔

 

سے زائد   170کو یقین ہے کہ وہ امپائرنگ میں پاکستان کی پہچان بنیں گی۔  حمیرا فرح

ویمن میچز سپروائز کرنے  والی خاتون امپائر آئی سی سی امپائرنگ پینل میں شامل قومی  

امپائرز علیم ڈار اور احسن رضا سے متاثر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ  وہ بھی امپائرنگ میں  

کے نقشے قدم پر چلنےکی  حسن رضا اعلیم ڈار اور  پاکستان کی پہچان بننے والے

ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں خواتین کرکٹ کے مقابلوں کی تعداد  صالحیت رکھتی 

 میں اضافے سے خواتین امپائرز کو اپنی صالحیتوں میں نکھار کے مواقع میسر آئیں گے۔ 

 

ح کا کہنا ہے کہ انہیں فخر ہے  کہ وہ ملک میں  الہور سے تعلق رکھنے والی حمیرا فر 

مپائرنگ  ویمن ا  انہوں نے  کہا کہ ل ماڈل ہیں۔روبسنے والی دیگر خواتین کے لیے ایک  

و جمگر ۔  ں کرنے سے گریزاں رہیقسمت آزمائی خواتین قومی جہاں  تھاا شعبہ ایک ایس 

انہوں نے کہا  ۔ اس طرف آ رہی ہیں  خواتین اب کئی   اسے دیکھ کر ابراستہ ہم نے چنا ہے 

ٹیم اپنا مقام بنا چکی کرکٹ  پاکستان میں خواتینکہ پی سی بی ویمن ونگ کی کاوشوں سے 

امپائرنگ کے شعبے میں  جیسے خواتین میں کرکٹ کا کھیل فروغ پارہا ہے ہے ۔ جیسے 

 بھی خواتین کی تعداد میں اضافہ ہورہا ہے۔

 

حمیرا فرح کا کہنا ہے کہ حاصل کرنے والی کی پہلی خاتون امپائر کا اعزاز  پاکستان

شوق کی  میرے تاہم   رہا  ے شعبے سے وابستہ نہیںکھیل ک فرد  بھی  میرے خاندان کا کوئی

انہوں نے  کہا کہ جن ایام میں ہم کرکٹ کھیلتے  ۔والدہ نے میرا بھرپور ساتھ دیاتکمیل میں 

حمیرا   ہی کھیلی جاتی تھی۔ٹی لیول پر  بورڈ اور انٹر یونیورس  انٹرخواتین کرکٹ یہاں تھے 

امپائرنگ کے  مجھے  س نے ر گزار ہوں جی کی شکبپی سی فرح کا مزید کہنا ہے کہ میں  

 ۔ افراہم کیموقع اپنی صالحیتوں کا اظہار کرنے کا میدان میں  
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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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