
 

بازوں   بلےکا پوتا احمد بشیر بھی بشیر حیدر سابق فرسٹ کالس کرکٹر 
 دکھانے کا شوقین کو پویلین کی راہ 

 
 :2020اکتوبر  13راولپنڈی، 

 
فائنل فور میں پہنچنے کی امیدوں کو شریک سنٹرل پنجاب کی میں نیشنل ٹی ٹونٹی کپ  

کے  بشیر حیدرسابق فرسٹ کالس کرکٹر فاسٹ باؤلر احمد بشیر روشنی دکھانے والے 
  کرکٹاپنےرہنے والے  مشتمل  تک  1970سے 1960سال نے بشیر حیدرپوتے ہیں۔ 

 ں۔ کیوکٹیں حاصل 78فرسٹ کالس میچز کھیلے۔ اس دوران انہوں نے39 میں  کیرئیر
 

اس کھیل میں اپنی قسمت آزمانے    ر بھیاحمد بشیوکرسے متاثرہ کی فاسٹ باؤلنگدادا 
سے   2010اکتوبر نے چوبیس سالہ نوجوان فاسٹ باؤلر ۔ وہاڑی سے الہور پہنچ گئے

میں پہلی بار الہور  ٹورنامنٹ  16کرکٹ اسٹارز انڈرپی سی بی پیپسی  شروع ہونے والے
میچوں  5ٹورنامنٹ کے کا آغاز کیا۔کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرکے اپنے نئے سفر  16انڈ

یونٹ میں خوشدل شاہ، ظفر وہ اس اوکٹیں حاصل کرنے  والے  احمد بشیر کے عال 9میں 
 ۔ کھالڑی بھی شرکت کررہے تھےگوہر اور دانش عزیز جیسے

 
احمد بشیر کا   کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کا خواب سجائےن بین  االقوامی سطح پر پاکستا

دادا کے  ساتھ کرکٹ  میدانوں کا رخ ا چاہتے ہیں، ہترین باؤلر بنن بکہنا ہے کہ وہ دنیا کے 
کھیل کا شوق پیدا ہوا اور اب اس شوق کو پایہ تکمیل تک پہنچنا ہدف کرنے سے 

ہوں نے  نے کی غرض سے انکرکٹ کھیل الہور میں معیاری کلب انہوں نے کہا کہ بنالیاہے۔ 
اور   16چھوڑ کر الہور میں سکونت اختیار کی، پہلے الہور کی انڈرکو آبائی شہر اپنے 

نمائندگی کا اعزاز  کی19پاکستان انڈربہتر کارکردگی کی بدولت ٹیموں میں  19پھر انڈر
 حاصل کیا۔ 

 
وکٹیں حاصل  41اور  112بالترتیب لسٹ اے میچوں میں  28فرسٹ کالس اور   26

سنٹرل پنجاب کی فائنل الیون کا حصہ    کی جگہ  احسان عادلکرنے والے احمد بشیر کو 
 فاسٹ باؤلر وکٹیں حاصل کرنے والے 22ٹی ٹونٹی میچوں میں  13اب تک ۔ بنایا گیا

سنٹرل پنجاب  اپنے نام کرچکے ہیں۔میچوں میں سات وکٹیں  2نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کے 
کھالڑیوں   4اور دوسرے میں  3کی نمائندگی کرتے ہوئے فاسٹ باؤلر نے پہلے میچ میں 

 کو پویلین کی راہ دکھائی۔ 



 
احمد بشیر کا کہنا ہے  قرار دینے والے زپسندیدہ باؤلر کو اپنے  اور شعیب اختر ڈیل اسٹین 

وہ ٹورنامنٹ کے ابتدائی پانچ میچوں میں موقع نہ ملنے پر مایوس ہونے کی کہ 
کرتے خود کی حوصلہ افزائی  خت نیٹ پریکٹس کرکےبجائےمزید جم ٹریننگ اور س 

شاندار کارکردگی کا مظاہرہ  گا وہ میں تھے کہ جب موقع ملے  تاک وہ صرف اس، رہے
 ۔ نے کی کوشش کریں گےمیں اہم کردار ادا کرکرکے ٹیم کی جیت 

 
ان بابراعظم میں کپت میدان کے دوران نوجوان فاسٹ باؤلر کا مزیدکہنا تھا کہ دونوں میچوں 

بہت حوصلہ افزائی کی، پچ بھی باؤلر کے  لیے سازگار تھی  ان کی منیجمنٹ نے اور ٹیم  
ثابت  کی گئی تھی جو سودمند  باؤلنگ کرنے  کی ہدایتتو مجھے  صرف وکٹ ٹو وکٹ 

 ہوئی۔ 
 

مین آف دی میچ کا ایوارڈ حاصل کرنے والے احمد    لے کروکٹیں  4بلوچستان کے خالف  
کو اپنی پسندیدہ وکٹ قرار دیا   بشیر نے حریف ٹیم کے کپتان حارث سہیل کو آؤٹ کرنے

ے کے بعد  کے انفرادی اسکور پر آؤٹ کرن  41حارث سہیل کو  ہے۔ انہوں نے کہا کہ 
وکٹیں کے حصول کی امید پید اہوئی تھی تاہم وہ آئندہ میچوں میں بہتر   5انہیں میچ میں 

کرلیں  پوری کارکردگی کا حصول برقرار رکھ کر یہ ہدف بھی عبور کرنے کی خواہش 
 گے۔ 
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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.  
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• 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 
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