
 

 تیار پر قابو پانے کے لیے انعم امین دورہ ویسٹ انڈیز کے چیلنج 
 

 :ء 2021جون   27 ، جونز نٹیس

 

متاثرکن   اپنیمیں پاکستان کی جانب سے ٹی ٹونٹی ڈیبیو کرنے والی انعم امین  2014

کا مستقل  ہی قومی خواتین کرکٹ ٹیم کیرئیر کے آغاز سے باؤلنگ پرفارمنس کے باعث 

 ۔ رہی ہیںرکن 

 

مشکالت    کو حریف بیٹرز   کرتے ہوئے گنپی تلی باؤلن نئی گیند سے کی خاصیت  امین  انعم 

پر مشتمل سیریز  تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز   ویسٹ انڈیز کے خالف  ۔کا شکار کرنا ہے

  ۔ ہوسکتی ہیںانعم امین کپتان جویریہ خان کا ایک مؤثر ہتھیار ثابت میں 

 

ویسٹ  کامیاب باؤلر ہیں۔انعم امین اب تک ویسٹ انڈیز کے خالف پاکستان کی سب سے  

 10.53ہر رنے والی انعم امین  حریف ٹیم کے خالف وکٹیں حاصل ک 13 انڈیز کے خالف 

 ہے۔ رہتا   12.4اس دوران ان کا اسٹرائیک ریٹ وکٹ حاصل کرتی ہیں۔ ایک  رنز کے بعد 

 

انہوں نے آئی  ٹی ٹونٹی میں ان کا بہترین باؤلنگ اسپیل بھی ویسٹ انڈیز کے خالف ہے۔ 

چنئی میں کھیلے گئے ایک میچ میں   دوران کے 2016 سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی ورلڈکپ 

کھالڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی   4رنز کے عوض  16ویسٹ انڈیز کے خالف  

  مگرتھا  گوکہ اس میچ میں پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا  تھی۔

 ۔ کا ایوارڈ دیا گیا تھاپلیئر آف دی میچ   بدولت انعم امین کوعمدہ کارکردگی کی  

 

ہدف    نسبتپہلے باؤلنگ کی    کے اعداد و شمار کے مطابق وہدلچسپ طور پر انعم امین 

میچز میں  جتنے  میں  پاکستان نے ہدف کے دفاع  تی ہیں۔ہتھیار رہمیں   زیادہ مؤثر    دفاعکے 

 ہے۔  19میں انعم امین کی مجموعی وکٹوں کی تعداد   میچز انہے  کامیابی حاصل کی  

 

ایک بار   انعم امین عمدہ  باؤلنگ کی بدولت ہ کے خالف ٹی ٹونٹی سیریز میں جنوبی افریق

میں  کی فہرست بہترین باؤلرز  10رینکنگ کی   زپلیئرآئی سی سی ویمنز ٹی ٹونٹی   پھر 

 کی تھیں۔وکٹیں حاصل    4شامل ہوگئیں۔ اس سیریز میں انہوں نے 



 

ہے۔   طاقتانعم امین کا ماننا ہے کہ باؤلنگ اسپیل کے آغاز میں ہی ڈاٹ باؤلنگ کرنا ان کی 

نپی    نویں نمبر پر موجود انعم امین کا کہنا ہے کہآئی سی سی ٹی ٹونٹی پلیئرز رینکنگ میں 

پچ پر  انہوں نے کہا کہ نئی گیند درست جگہ پر گیندیں پھینکنا ہے۔ باؤلنگ کی کنجی   تلی 

باؤلر اسے اچھی جگہ    جو ہوتی ہے، لٰہذا سوئنگ  بھی  میں ہوا    لگ کر پھسلتی بھی ہے اور

 ہے۔  اسے کامیابی ملتی پھینکتا ہے پر  

 

مقامات کی نشاندہی    مخصوص پچ پر اپنے  باؤلنگ سے قبل ہی  ان کا مزید کہنا ہے کہ وہ 

 ۔  مقام کا نشانہ لیتی رہتی ہیں انہیں   باؤلنگ کرتے ہوئے صرف لیتی ہیں اور پھرکر

 

ی ٹونٹی کرکٹ  میچ آئی سی سی ویمنز ٹ  مابین آخری   پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے 

اس میچ  ۔تھی  پاکستان نے کامیابی حاصل کی۔ اس میچ میں تھا میں کھیال گیا 2020ورلڈکپ

کروایا تھا، جس میں انہوں نے  نے   پاکستان کی جانب سے آخری اوور انعم امین  میں 

 حریف ٹیم کی وکٹ کیپر بیٹر کو ایل بی ڈبلیو آؤٹ کیا تھا۔

 

 ۔ب دورہ ویسٹ انڈیز کے چیلنج پر قابو پانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیںا انعم امین 

 

اور ان کے خالف کھیلنا ہمیشہ ایک چیلنج   انہوں نے کہاکہ ویسٹ انڈیز ایک معیاری ٹیم ہے

انہوں نے کہا کہ قومی خواتین کرکٹ ٹیم  ۔اٹھاتی ہیںکا لطف  لنج ی چ   اس ، وہ ہمیشہرہتا ہے 

منتظر   زورآور ہونے کی  پہلی مرتبہ انٹیگا میں کھیلے گی تاہم وہ ویسٹ انڈیز کے خالف 

 ہیں۔ 

 

کہنا ہے کہ دورہ ویسٹ انڈیز دراصل پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کے لیے  مزید  انعم امین کا

یں  تیصالح  یاپن کی زیرنگرانی رشد خان  س ٹور پر ا ا انہوں نے کہا کہ وہ  ۔ بہت اہم ہے

 ۔ نکھارنے کی ہرممکن کوشش کریں گی

 

 اسکواڈ:

قومی خواتین   )ون ڈے کپتان می شم  ن ی ( ، راممی ٹخواتین کرکٹ    یخان )کپتان ، قوم ہی ر ی جو

  منی، ا  اضی ر ہی ( ، عالٹیمکرکٹ  اےقومی خواتین  پتانک  20 ی( ، سدرہ نواز )ٹ کرکٹ ٹیماے

  ہی ری ، جو دی ، فاطمہ ثناء ، ارم جاو  گی ب انای ، عائشہ ظفر ، ڈ   می ، عائشہ نس  نی انور ، انعم ام 

  دہی ( ، ناہ وکٹ کیپر )  ی قی صد  یعل بہی، ماہم طارق ، من   ظی ، کائنات حف  ازی رؤف ، کائنات امت

  ء، صبا ل ی ہ سہیم، ندا ڈار ، عم  زی پرو ہی سندھو ، نتال ہ( ، نشروکٹ کیپر )  یعلو جیہ خان ، ن

 عروب شاہ  دہی اور س نی اقبال ، سدرہ ام ہی ، سعد ر ی نذ
 

 
 



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. 

 
 

 


