
 
 

 بسمہ معروف کی کرکٹ میں واپسی بیٹی کی پیدائش کے بعد 
 

 ء: 2021دسمبر  28الہور، 
 

میں   2022ویمنز ورلڈکپ پاکستان کی معروف بیٹر  بسمہ معروف نے آئی سی سی  
قومی خواتین کرکٹ  گلوبل ایونٹ کے لیے وہ  شرکت کے لیے دستیابی ظاہر کردی ہے۔ 

 میچز میں شرکت کریں گی۔  کراچی میں شیڈول  وارم اپ ٹیم کی سلیکشن کے لیے 
 

کی سلیکشن کے لیے قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی    2022آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ 
۔  بسمہ معروف کا نام بھی شامل ہےڑیوں کا اعالن کردیا گیا ہے، جس میں  کھال  36ممکنہ 

  ںی م کراچی    نٹری پرفارمنس س  یمحمد ہائ  فیتک حن یجنور 19سے  10یہ تمام کھالڑی 
کھالڑیوں کو   36ان   ۔یگ  ںی شرکت کر ںی م ز ی ر ی س یق ی سہ فر ز پر مشتمل چ یسات م شیڈول 

ٹیم مقامی لڑکوں پر  دو ٹیموں میں تقسیم کیا جائے گا۔ سہ فریقی سیریز میں شامل تیسری 
 مشتمل ہوگی۔  

 
نیوزی لینڈ میں کھیال  چار مارچ سے تین اپریل تک   2022آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ 

 جائے گا۔
 

میچز میں پاکستان کی نمائندگی  انٹرنیشنل  اور ٹی ٹونٹی  ون ڈے  108مجموعی طور پر 
انہوں نے  میں اپنے انٹرنیشنل کیرئیر کا آغاز کیا تھا۔ 2006نے کرنے والی بسمہ معروف 
لی تھی اور ان کی بیٹی  میں زچگی کی چھٹی   2020دسمبر  بیٹی کی پیدائش کے باعث 

 میں پیدا ہوئی تھی۔  2021اگست 
 
اپنی  فٹنس سیشنز اور میں   الہورہائی پرفارمنس سینٹر بسمہ معروف پہلے ہی نیشنل   

ہاتھ کے انگوٹھے کی انجری سے صحتیاب  کی ہیں تاہم وہ کرکٹ سرگرمیوں کا آغاز کرچ
 نیٹ سیشنز کا بھی آغاز کردیں گی۔  ہوکر جلد ہی اپنے

 
 بسمہ معروف: 

 



لمحات تھے۔  ترین حسین کےگزشتہ چند ماہ ان کی زندگی  بسمہ معروف کاکہنا ہے کہ 
 آگیا وقتگزارنے پر وہ بہت خوش ہیں مگر اب کے ساتھ وقت ماں بننا اور پھر اپنی بیٹی  

 ۔ کے اپنے جنون پر دوبارہ توجہ دیں  پاکستان کی نمائندگیانٹرنیشنل کرکٹ میں  ہے کہ وہ 
 

ورانہ   شہی پرورش اور اپنے پ  یبچے ک  انہیںنے  یچھٹ یک  یزچگ ہے کہ ان کا کہنا 
  سسپورٹ ا پیرینٹل  یک ی ب یس  یپ ، مدد کیبرقرار رکھنے میں  توازن کو   میں   ئریری کرکٹ ک 

 آسان بنایا ہے۔کو   یواپس  ںی کرکٹ مان کی   نے یسی پال
 

کو   عزائماپنے  سے متعلقدوبارہ پاکستان کی نمائندگی اب  وہ بسمہ معروف نے کہا کہ 
شیڈول آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ    ںی م  نڈیل یوزین   وہ تکمیل تک پہنچاسکتی ہیں، پایہ 
 ۔ے لیے پرعزم ہیںکا مظاہرہ کرنے ک  یکارکردگ عمدہ میں 
 

اگر بسمہ معروف گلوبل ایونٹ کے لیے قومی خواتین کرکٹ ٹیم میں منتخب ہوجاتی ہیں  
ایونٹ میں اپنی بیٹی اور اس کی دیکھ بھال   اس پالیسی کے تحت پی سی بی کی   انہیںتو 

 کے لیے ایک فرد کو ساتھ لے جانے کی اجازت ہوگی۔
 

جنوری   25م کا اعالن کے لیے قومی خواتین کرکٹ ٹی   2022آئی سی سی ویمنز ورلڈکپ 
 کو کیا جائے گا۔

 
عروج ممتاز قومی خواتین کرکٹ کی سلیکشن کمیٹی کی سربراہ کے  دوسری طرف، 

کو آگے   ریرئ ی ک  شنلی اپنے پروف صلہی ف ہ ی انہوں نے ہیں۔ دستبردار ہوگئی  عہدے سے 
  ای ک  ےی مواقع کے حصول پر توجہ مرکوز کرنے کے ل   گرید ںی م   لیبڑھانے اور اس کھ

جونیئر  ی نئی سربراہ مقرر کردیا گیا ہے۔  اسماویہ اقبال کو قومی خواتین کرکٹ ک ۔ہے 
  یک سلیکشن معامالت میں ان  عمر قیجعفر اور توف می سلاراکین دو  سلیکشن کمیٹی کے 

 گے۔   ںی معاونت کر
 

 رمیز راجہ، چیئرمین پی سی بی: 
 

  ی ٹ یکم کشنیسل زمن یو   چیئر آف   بحیثیت وہچیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ  
بھرپور لگن سے اس کردار  نے   انہوں ۔ کی خدمات پر ان کے مشکور ہیںعروج ممتاز 

  کی ن ےی مستقبل کے ل  ان کے وہشکر گزار ہے۔ ان کا    یب یس یپپر جس  کو نبھایا
 ۔ںیخواہشات کا اظہار کرتے ہ 

 
 عروج ممتاز: 

 



ے فروغ  کرکٹ ک  یک ن ی اور خوات  یسربراہ یک  یٹی کم   کشنی سلعروج ممتاز کا کہنا ہے کہ 
انہوں نے کہا کہ وہ اس  شاندار تجربہ رہا ۔   کیا ان کے لیے کردار ادا کرنا ںیم  یاور ترق

 موقع پر اپنی تمام ساتھیوں کی مشکور ہیں۔
 

 کھالڑی: ممکنہ  36
 
عائشہ ظفر،   م،ی انوشہ ناصر، عائشہ بالل، عائشہ نس ن،ی انعم ام اض،ی ر ہی انور، عال منی ا
محمود، فاطمہ ثنا خان، غالم فاطمہ )فٹنس   حہی فر  گ،یب   انای خان، بسمہ معروف، ڈ  دہی ناہ 

کائنات   ظ،ی خان، کائنات حف  ہی ریرؤف، جو  ہ ی ر ی جو   وید، ارم جا روزہ،ی سے مشروط(، گل ف
  ہی نشرہ سندھو، نتال  ،یعلو  ہی جن ،یعل بہی)فٹنس سے مشروط(، ماہم طارق، من ازی امت 
صائمہ   ، اقبال ہی صدف شمس، سعد ر،ی صبا نذ م،ی شم  نی رام  ل،ی مہ سہیندا ڈار، عم ز،ی پرو

 یہانہ حسن اور ام ِعروب شاہ، طوب   دہی سدرہ نواز، س ن،یملک، سدرہ ام
 

– 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. 
  



 

  


