
 
 

میں  پاکستان کی قیادت  آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ بسمہ معروف  

 کریں گی
 

 ء: 202 2یجنور 24الہور، 

 

کے   2022آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ  قومی خواتین کرکٹ کی سلیکشن کمیٹی نے  

سابق   میںسلیکشن کمیٹی  ویمنز اسکواڈ کا اعالن کردیا ہے۔  پاکستان پندرہ رکنی لیے

ہیں جبکہ اسماویہ اقبال چیئر آف ویمنز نیشنل  شامل سلیم جعفر اور توفیق عمر    کرکٹرز

 سلیکشن کمیٹی ہیں۔ 

 

جاری رہنے والے ایونٹ میں قومی خواتین  چار مارچ سے تین اپریل تک نیوزی لینڈ میں  

کی چھٹی  وہ بیٹی کی والدت اور زچگی  کرکٹ ٹیم کی قیادت بسمہ معروف کریں گی۔ 

۔  سبز جرسی اور کیپ پہن کر میدان میں اتریں گیسال بعد دوبارہ کرکے اب دو مکمل 

میں   2020آسٹریلیا میں کھیلے گئے آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ انہوں نے آخری مرتبہ 

 قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی قیادت کی تھی۔

 

  یکھ بھال  میں بسمہ معروف کی بیٹی کی دپی سی بی کی پیٹیرنل پالیسی کے تحت  

 ۔روانہ ہوگا نیوزی لینڈاسکواڈ کے ہمراہ  بھی فردمعاونت کے لیے ایک 

 

دو تبدیلیاں کی گئی ہے۔ لیگ اسپنر  اعالن کرد ہ اسکواڈ میں قومی خواتین کرکٹ ٹیم کے 

انہیں سعدیہ   غالم فاطمہ اور تجربہ کار بیٹر ناہیدہ خان کی اسکواڈ میں واپسی ہوئی ہے۔

یہ دونوں کرکٹرز انجریز  اقبال اور کائنات امتیاز کی جگہ اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔  

 سلیکشن کے لیے دستیاب نہیں تھیں۔ کے باعث 

 

ان دونوں کے عالوہ تیسری کرکٹر ارم جاوید تھیں جو آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ  

انہیں ورلڈکپ کے لیے ٹریولنگ  کوالیفائر میں قومی خواتین اسکواڈ کا حصہ تھیں تاہم 

   بھی  طوبٰہ حسن اور وکٹ کیپر نجیہ علوی  کرکٹرزباقی دو ریزرو میں شامل کیا گیا ہے۔

 ۔واڈ کے ہمراہ سفر کریں گیریزرو کی حیثیت سے اسک ٹریولنگ 



 

کے لئے اعالن کردہ قومی خواتین   2022آلراؤنڈر ندا ڈار کو آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ  

 کرکٹ ٹیم کا نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ 

 

 اسکواڈ:
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 : کمیٹی نیشنل سلیکشن  اسماویہ اقبال، چیئر آف ویمنز 

 

  منز یو   یس  یس یآئچیئر آف ویمنز نیشنل سلیکشن کمیٹی اسماویہ اقبال کا کہنا ہے کہ وہ 

اسکواڈ کا حصہ بننے والی تمام کھالڑیوں کو مبارکباد پیش کرتی  کرکٹ ورلڈ کپ کے 

نیوزی لینڈ کی کنڈیشنز  اور ٹیم کے توازن سمیت  ں نےکھالڑیوں کی حالیہ فارم انہو ۔ہیں

 پیش نظر رکھتے ہوئے ورلڈکپ کے لیے قومی خواتین اسکواڈ کا اعالن کیا ہے۔ کو

 

ناہیدہ   کھالڑیوں کی اکثریت کو  برقرار رکھتے ہوئے   اسماویہ اقبال نے کہا کہ انہوں نے

ہر ٹیم کو گلوبل ایونٹ میں تجربے کی  کو اسکواڈ میں شامل کیا ہے۔  خان اور غالم فاطمہ

غالم فاطمہ  ناہیدہ خان ایک تجربہ کار کرکٹر ہیں۔ بیٹر  ان فارم ضرورت ہوتی ہے اور  

ایک لیگ  حال ہی میں کراچی میں منعقدہ کیمپ میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا ہے۔نے  

 جارحانہ آپشن ہوں گی۔ے لیے ایک  کپتان بسمہ معروف ک اسپنر کی حیثیت سے وہ 

 

 بسمہ معروف، کپتان قومی خواتین کرکٹ ٹیم: 

 

اپنے ملک کی قیادت کرنا  قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان بسمہ معروف کا کہناہے کہ 

وہ ایک مرتبہ پھر کرکٹ کے میدان میں واپسی پر بہت  ان کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ 

 پرجوش ہیں۔ 

 



بہت مسابقتی تھے  جو ان سمیت اسکواڈ میں شامل  حالیہ پریکٹس میچز  انہوں نے کہا کہ  

ورلڈکپ کے سیمی فائنل میں پہنچنا  بہت سودمند ثابت ہوئے ہیں۔  تمام کھالڑیوں کے لیے 

 ہے۔   موجودیہ صالحیت اس ٹیم کے پاس   اور  ان کا ہدف ہے 

 

دس روزہ کیمپ کا آغاز کرے گا۔ فروری سے کراچی میں  27اسکواڈ ویمنز  نیشنل  

 فروری کو نیوزی لینڈ روانہ ہوگا۔ 8اسکواڈ 
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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. 

  



 

  


