
 

 آن الئن ٹپس دیں گےکو  خواتین کرکٹرزوسیم اکرم اور بابراعظم 
 

 وسیم اکرم کیسےدوسروں سے نادر موقع ہوگا کہ  یہ جاننے کاسیشن آن الئن  •
 عالیہ ریاضآلراؤنڈر ،بنے کھالڑی منفرد

کے بارے میں  صالحیتوں بیٹنگ کی کیبابراعظم عمیمہ سہیل مڈل آرڈر بیٹر  •
 جاننے کی منتظر 

چیف سلیکٹر  ،کا موقع ملے گاکھیل میں نکھار خواتین کرکٹرز کو سےان سیشنز  •
 عروج ممتاز 

 
 ء:2020مئی 3 الہور،

 
پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی خواتین کرکٹ ٹیم کے لیے لیجنڈری وسیم اکرم اور 

کا مقصد خواتین کھالڑیوں  اہتمام کیا ہے۔ ان سیشنز بابراعظم کے آن الئن سیشنز کا 
الک ڈاؤن کے د  19 ڈیکوو کرکٹرز سے کھیل کے ُگر سیکھانا اور  اعلٰی پائے کے کو

 رکھنے میں مدد دینا ہے۔ برقراران کی توجہ کھیل پر  وران
 

ان سیشنز کا انعقاد ویڈیو کانفرنس کال کے ذریعے کیا  خواتین کرکٹرز پر مشتمل   35
  اپنانےحکمت عملی مختلف حاالت میں جامع قومی خواتین کرکٹرز کو جائے گا، جس میں

 ۔جائے  گا افراہم کیعلم  سے متعلق
 

سب سے  ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی جانب سے آئی سی سی ہال آف فیم کے رکن اور 
قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی  ،وسیم اکرم فاسٹ باؤلر اصل کرنے والے زیادہ وکٹیں ح

سے حاصل ہونے والے  کرکٹ کیرئیربین االقوامی سالہ طویل   18کھالڑیوں کو اپنے 
مینز  گذشتہ ہفتے وسیم اکرم   یہ سیشن پیر کے روز منعقد ہوگا۔ تجربات سےآگاہ کریں گے۔

 سیشن میں شرکت کرچکے ہیں۔ایک کے ساتھ بھی ایسے ہی کرکٹرز 

 
تیسرے اور طویل  ٹی ٹونٹی عالمی رینکنگ میں پہلے، ایک روزہ کرکٹ میں اس دوران 

  خواتین کرکٹرز کو بھیپانچویں بہترین بلے باز، بابراعظم کرکٹ میں دنیا کے  کی  طرز
 سے متعلق ُگر سیکھائیں گے۔ میں بلے بازی اور حاالت مختلف کنڈیشنز 

 



 عالیہ ریاض، آلراؤنڈر: 
 

کی ویڈیوز  وسیم اکرم قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی آلراؤنڈر عالیہ ریاض کا کہنا ہےکہ وہ 
وسیم اکرم نے اپنی عمدہ باؤلنگ وہ بخوبی جانتی ہیں کہ دیکھ دیکھ کر بڑی ہوئی ہیں اور

 دالئی۔ کامیابی اور بیٹنگ سے  پاکستان کو کئی میچوں میں 
 

کے بارے میں جاننے کا یہ بہترین   انہوں نے کہاکہ ماضی کے عظیم کرکٹر سے کھیل 
عالیہ ریاض نے  موقع ہے اور وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گی۔

وسیم اکرم  نادر موقع ہوگا کہ یہ جاننے  کا لیے  سیشن ان کےآن الئن کہاکہ 
 ۔ منفردکھالڑی بنے دوسروں سےکیسے

 
 سہیل، بیٹر: عمیمہ 

 
اعلٰی بلے باز بابراعظم ایک قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی بیٹر عمیمہ سہیل کا کہنا ہے کہ 

آن الئن ٹپس سےہمیں اپنی بیٹنگ کی صالحیتوں میں نکھار النے  کا موقع جن کی ہیں 
 ملے گا۔ 

 
پھر اننگز کا پراعتماد آغاز اور وہ بابراعظم سے  مشکل صورتحال میں انہوں نے کہاکہ 
یقین ہے کہ یہ سیشن اس  ،دیل کرنے کا فن سیکھنا چاہیں گیمیں تباسے لمبی اننگز 

 حوالے سے مؤثر ثابت ہوگا۔ 
 

 عروج ممتاز، چیف سلیکٹر قومی خواتین کرکٹ: 
 

کرکٹ  ین کرکٹ عروج ممتاز نے کہاکہ یہ انتہائی ضروری ہےکہچیف سلیکٹر قومی خوات 
ز کی توجہ کھیل پر مرکوز رہے۔ انہوں نے کرکٹرکی سرگرمیوں کے تعطل کے دوران 

لیے کھیل میں نکھار النے کا بہترین موقع قومی  خواتین کرکٹرز کے کہاکہ یہ سیشنز 
 ہے۔ 

 
آئیڈیاز پر ہم کھالڑیوں کو مصروف رکھنے کے لیے مختلف عروج ممتاز نے  کہاکہ 

کے ساتھ منیجمنٹ اور بورڈ خواتین کرکٹرز ا کہ تمام انہوں نے کہغور کررہے ہیں۔
کہ   تیار کررہی ہیں اس انداز میں اپنے آپ کو وہ اس دوران  اور  مسلسل رابطے میں ہیں

 کھیل کے لیے تیار ہوں۔ الک ڈاؤن ختم ہوتو وہ جیسے ہی 
 

فٹنس پر اپنی  کے مطابق  پالنز  فراہم کردہلیکٹر نے کہاکہ قومی خواتین کرکٹرز چیف س 
کریں  کا موقع فراہم اسکلز میں نکھار ہیں جبکہ یہ آن الئن سیشنز ان کام کررہی ہیں



 ہم کھالڑیوںانہوں نے کہاکہ ہمارے ملک نے کئی عظیم کرکٹرز پیدا کیے ہیں اور ۔گے
دعوت دیتے رہیں  کے آن الئن لیکچرز کے لیے ان کی دستیابی کوپیش نظر رکھ کر انہیں 

 گے۔ 
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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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