اویس ضیاء کی  92رنز کی اننگز نے بلوچستان کو کامیابی دالدی
• خیبرپختونخوا کو  6وکٹوں سے شکست
• شعیب ملک ٹی ٹونٹی کرکٹ میں دس ہزار رنز بنانے والے پہلے پاکستانی
بن گئے
راولپنڈی 10 ،اکتوبر 2020ء :
بلوچستان نے اوپنر اویس ضیاء کی عمدہ بیٹنگ کی بدولت خیبرپختونخوا کو  6وکٹوں
سے شکست دے کر ملتان کی شکست بدلہ چکا دیا۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں
کھیلے گئے میچ میں بلوچستان نے 155رنز کا ہدف  20گیندیں قبل باآسانی 4وکٹوں
کےنقصان پر حاصل کرلیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے
پہلے لیگ میچ میں خیبرپختونخوا نے بلوچستان کو  8وکٹوں سے شکست دی تھی۔
ہفتے کے روز پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں اویس ضیاء نے
 49گیندوں پر 92رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ ان کی اننگز میں  10چوکے اور
4چھکے شامل تھے۔ میچ میں ایک لمحہ ایسا بھی تھا جب بلوچستان کی ابتدائی  4وکٹیں
محض  68رنز پر گرچکی تھیں ،اس موقع پر اوپنر اویس ضیاء نے ا کبر الرحمٰ ن کے
ساتھ مل کر پانچویں وکٹ کے لیے  88رنز کی شراکت قائم کی۔اکبرالرحمٰ ن  24رنز
بناکر ناٹ آؤٹ رہے۔شاہین آفریدی نے  2وکٹیں حاصل کیں۔
اس سے قبل بلوچستان کے کپتان حارث سہیل نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ
کیا۔  27رنز پر ابتدائی دو وکٹیں گرنے کے بعد خیبرپختونخوا کی ٹیم مشکالت کا شکار
ہوئی تو تجربہ کار بیٹسمین شعیب ملک کریز پر پہنچے۔ انہوں نے  44گیندوں پر 74
رنزکی اننگز کھیلی۔ اس اننگز کی خاص بات شعیب ملک کے ٹی ٹونٹی کرکٹ فارمیٹ
میں دس ہزار رنز کا سنگ میل عبور کرنا تھا۔ وہ پاکستان کے پہلے اور دنیا کے تیسرے
بیٹسمین ہیں جنہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا۔
شعیب ملک نے فخر زمان اور صاحبزادہ فرحان کے ساتھ بالترتیب  38اور  69رنز کی
شراکت قائم کی۔فخر زمان  33اور صاحبزادہ فرحان  12رنز بناکر آؤٹ

 رنز154  وکٹوں کے نقصان پر6 ہوئے۔خیبرپختونخوا نے مقررہ بیس اوورز میں
 وکٹیں حاصل کیں۔2بنائے۔بلوچستان کے عاکف جاوید نے
مین آف دی میچ کا ایوارڈ حاصل کرنے والے بائیں ہاتھ کے اوپنر اویس ضیاء نے کہا کہ
 جس پرعمل، ٹیم منیجمنٹ نے انہیں میچ کے آخر تک کریز پر رکنے کی ہدایت کی تھی
کرنے کی کوشش کی۔ اویس ضیاء نے مزید کہا کہ گزشتہ چند میچوں میں متاثرکن
کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرنے کے باوجود ٹیم منیجمنٹ اور کپتان نے بہت حوصلہ افزائی
کی جس سے اعتماد میں اضافہ ہوا۔
 ان کے خالف،بائیں ہاتھ کے اوپنر نے کہا کہ بالشبہ شاہین شاہ آفریدی بہترین باؤلر ہیں
رنز بنانا آسان نہیں تھا مگر انہوں نے مناسب حکمت عملی کے ساتھ بیٹنگ کی جس کا
ثمر بلوچستان کی جیت کی صورت میں مال۔
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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

•

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

