
 

فائنلسٹ ناردرن اور بلوچستان کے موجودہ اسکواڈز  یک شنیڈیگزشتہ ا
 نظر کیپر ا

 
 ء:2020ستمبر  26 ملتان،

 
کرکٹ کے   ی ٹونٹ یٹ یرواں سال بھ میٹ یناردرن ک مپئنیچ یدفاع یکپ ک یٹونٹ یٹ  شنلین

اترنے والے اسکواڈ  ںیم  دانیم ںیم ادتیق یک میپر مشتمل ہے۔ عماد وس   وںینامور کھالڑ
  ینوجوان کرکٹرز بھ تیکے عالوہ باصالح وںیکرکٹ کے تجربہ کار کھالڑ یٹونٹ یٹ ںیم

 ۔ ںیشامل ہ
  

 لیحارث سہ یکپتان یہے، جس ک میٹ یفائنلسٹ، بلوچستان ک یدوسر یک شنیڈ یا گزشتہ
 ۔ ں یکررہے ہ

 
 ۔ ںیہ  لیمندرجہ ذ التیتفص  یکے اسکواڈز ک موںیٹ  دونوں

 
 : ناردرن

 
کپتان  ںیکو ٹورنامنٹ کے پہلے راؤنڈ م  میٹ یپر مشتمل ناردرن ک وںی کھالڑ تیباصالح
کرکٹ    یآلراؤنڈر کرکٹر ان دنوں کاؤنٹ ونکہیک یہوں گ ںیخدمات حاصل نہ یک میعماد وس 

 ۔ ںیموجود ہ ںیم نڈی غرض سے انگل یک  لنےی کھ
 
کے   ونٹی ا  ڈولیش  ںیم یاکتوبر تک راولپنڈ 18سے  9 میسالہ آلراؤنڈر عماد وس  سیاکت 

  ںیم یموجودگ ریغ یک میگے۔ عماد وس  ںیکو جوائن کرل میٹ  یاپن ںیدوسرے مرحلے م
  لیا  سیا یپ ل یا  یب چیگے۔ انہوں نے رواں سال ا ںیکر ادتیق یک میآلراؤنڈر شاداب خان ٹ

کا   ٹنگی کرتے ہوئے باؤلنگ کے ساتھ ساتھ شاندار ب یکپتان یک ٹڈیونائ ی اسالم آباد  ںیم
  کیکے اسٹرائ  159.39اوسط اور  یک 37.57تھا، اس دوران انہوں نے   ایک  یمظاہرہ بھ

 رنز بنائے۔ 263سے  ٹیر
 

پر ہوگا۔   ی عل دریتر دارومدار نوجوان بلے باز ح ادہیکا ز  ٹنگیب  یک میکرکٹ ٹ ناردرن
اسکور کرنے  ینصف سنچر ںیم چیم  شنلیانٹرن یٹونٹ  یٹ ویب یاپنے ڈ   ںیم نڈی دورہ انگل

والے سب سے   نےیکارنامہ سرانجام د ہیجانب سے  یوالے نوجوان کرکٹر پاکستان ک



اننگز   یرنز ک 54پر  ندوںیگ 33 ںیم  چینے اس م  ںانہو ں،یبن گئے ہ  نیٹسمیپہلے ب
 ۔ یلی کھ
 

ابھرتے   سےی ملک ج شانیذ ہاںی جائے تو  یالئن اپ پر نظر ڈال  ٹنگی ب یمتواز یک ناردرن
اور حماد  یاختر، آصف عل لی سہ ن،یتجربہ کار عمر ام تیکرکٹر سم تیہوئے باصالح

رنز   266اوسط سے  یک 38 ںیم شنیڈی۔ گزشتہ  اںیموجود ہ   یبلے باز بھ سےیاعظم ج
 بلے باز تھے۔  نیکے  دوسرے بہتر 2019کپ   یٹٹون یٹ شنلین  نیبنانے والے عمر ام

 
ناردرن کے   یتجربہ کار نام بھ سےیج ریتنو لیمحمد نواز  اور سہ  ںیم یگریکٹ آلراؤنڈرز

  ںیوکٹ  14 ںیم چوںیکے سات م شنیڈینے گزشتہ ا ریتنو  لی ۔ سہںیاسکواڈ کا حصہ ہ
  ونٹی ا یبھ  رینذ لی کے کپتان روح میکرکٹ ٹ 19پاکستان انڈر   ںینہ  یہی۔ ں یتھ یحاصل ک

 ۔ ں یکررہے ہ ینمائندگ یناردرن ک مپئنیچ یدفاع ںیم
 

 زیت سےیخان اور حارث رؤف ج ی  محمد عامر، موس  ںیباؤلنگ الئن اپ م یک ناردرن
 ۔ ںیرکھتے ہ  تیصالح یکا پانسہ پلٹنے ک چیوقت م ی بھ یجو کس  ں،یرفتار باؤلرز موجود ہ

 
  دانیکے خالف م برپختونخوایستمبر کو خ 30 ںیم  چیم یکے افتتاح ونٹی ا میٹ یک ناردرن

 ۔ یاترے گ ںیم
 

 : بلوچستان
 

ناردرن نے    ںی کے فائنل م 2019 یٹونٹ  یٹ شنلیگئے ن لےیکھ   ںیآباد م  صلیف میڈ یاسٹ اقبال
تھا تاہم رواں سال بلوچستان  ایرنز سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام ک 54بلوچستان کو 

 ۔ یہر ممکن کوشش کرے گ یک  تنےیج ونٹیا  میٹ یک
 

امام  تیسم لیکپتان حارث سہ ہاںیجائے تو  یالئن اپ پر نظر ڈال ٹنگی ب یک بلوچستان
  یجو اپن  ںینام موجود ہ سےیبسم ہللا خان اور عمران فرحت ج اء،یض سیالحق، او 
۔  ںیکرنے کا اعزاز حاصل کرچکے ہ ینمائندگ یکا لوہا منوا کر پاکستان ک توںیصالح

ن   ت یکے انبار لگانے والے عمران بٹ سم زرن ںیم یل قائداعظم ٹرافگزشتہ سا اکبر رحم 
 ۔ ںیہ اریت ےی کا مظاہرہ کرنے کے ل   تیقابل یاپن ںیکرکٹ م  یرواں سال محدود طرز ک یبھ
 

کا  لی کھ ن یبہتر ںیم  شنیڈیاور امام الحق نے گزشتہ ا  اءیض سی کے اوپنرز او بلوچستان
جبکہ امام الحق   276 ادہیسب سے ز ںیم ونٹینے گزشتہ ا اءیض سیتھا۔ او  ایمظاہرہ ک

 رنز بنائے تھے۔  191سے  کیکے اسٹرائ 136نے 
 

 دیبلوچستان کے پاس آلراؤنڈر عماد بٹ اور عم تیکیپر بیٹسمین بسم ہللا خان سم وکٹ
تجربہ کار  سایشاہ ج اسریاور  یعمر گل، کاشف بھٹ ںیجبکہ باؤلنگ م ںیآصف موجود ہ



 ونٹیا یبھ  ریاور اسپنر اسامہ م دیکے عالوہ نوجوان فاسٹ باؤلر عاکف جاو وںی کھالڑ
 گے۔   ںیر ک ینمائندگ یبلوچستان ک ںیم
 

 ۔ یاکتوبر کو سندھ کے خالف کرے گ کمیمہم کا آغاز  یاپن ںیم  ونٹیا  میٹ یک بلوچستان
 

 : بلوچستان
ن، عاکف جاوید،   حارث سہیل )کپتان(، بسم ہللا خان )نائب کپتان، وکٹ کیپر( اکبر الرحم 

خرم شہزاد،  ،یعماد بٹ، اویس ضیاء، امام الحق، عمران بٹ، عمران فرحت، کاشف بھٹ
 تیمور خان، عمید آصف، عمر گل، اسامہ میر اور یاسر شاہ۔

 اسٹاف:  اسپورٹ
اقبال )ہیڈ کوچ(، وسیم حیدر )اسسٹنٹ کوچ(، عجب گل (، فیصل  جری)من یبخش سالس  خدا

 )اینالسٹ(   یخان )ٹرینر(، عارف شاہ )فیزیو( اور شاکر خلج
 

 : ناردرن
، فرزان راجہ،  یعمران، آصف عل یوسیم )کپتان(، شاداب خان )نائب کپتان(، عل عماد

یل نذیر خان، روح ی  حماد اعظم، حارث روف، محمد عامر ، محمد نواز، موس  ،یحیدر عل
 )وکٹ کیپر(، سہیل اختر، سہیل تنویر، عمر امین اور زیشان ملک۔ 

 اسٹاف:  اسپورٹ
سفیان   ی (، محمد وسیم )ہیڈ کوچ(، محمد مسرور )اسسٹنٹ کوچ(، علجریرحیم )من آفاق

 )فیزیو(، محمد اسلم )ٹرینر( اور محمد احسن احسان )اینالسٹ(
 

 

About the National T20 Cup 

 

• The 2020-21 season curtain-raiser under Covid-19 protocols will be held from 30 September to 18 
October with the First XI matches in Multan and Rawalpindi, and Second XI matches in Lahore. 
Complete event and season’s schedule available here 
 

• Imad Wasim’s Northern will defend the title they won in 2019-20 after defeating Balochistan in 
front of a packed-to-capacity Iqbal Stadium, Faisalabad. Other four sides are Central Punjab, 
Khyber Pakhtunkhwa, Sindh and Southern Punjab 
 

• Pakistan’s very best white-ball cricketers will feature in the competition. Complete player squads 
are available here. 
 

• As part of the US$200million agreement with PTV Sports and I-Media Communications Services, 
the event will be produced by the PCB and broadcasted live on PTV Sports. Click here to read 
more about the three-year agreement 
 

• The First XI event carries a total prize money of PKR9million with the winner collecting a cheque 
of PKR5million and the runner-up receiving PKR2.5million.  
 

• With one eye on the ICC T20 World Cups 2021 and 2022 the First XI matches will be held on 
double-league, meaning each player will get a minimum of 10 matches to impress the national 
selectors as well as franchise owners for the HBL Pakistan Super League 2021 
 

https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/pcb-announces-covid-19-protocols-for-domestic-season.html
https://www.pcb.com.pk/men-s-domestic-series.html
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/squads-for-national-t20-cup-confirmed.html
https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/pcb-finalizes-broadcast-deal-for-pakistan.html


• With match fee for white-ball matches set at PKR40,000, the double-league format provides a 
high-performing player to earn, at least, PKR400,000. This is part of the PCB’s strategy and 
commitment to enhance earning opportunities as well as to reward high-performing cricketers 
 

• To know and understanding potential player earnings in the 2020-21 domestic season, please 
click here 

 

 

 

https://www.pcb.com.pk/press-release-detail/a-category-domestic-player-can-earn-over-pkr3million.html

