
 
وکٹوں سے  01ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان کو  تیسرےآسٹریلیا نے 

 شکست دے دی
 

  رنز 54کے پاکستان کی  جانب سےافتخار احمد 

  رنز کی ناقابل شکست  901ایرون فنچ اور ڈیوڈ وارنر کے درمیان

 شراکت
 

 ء:9102بر نوم8الہور،

 

میچوں  3وکٹوں سے شکست دے کر 90سرے ٹی ٹونٹی میچ میں تیکو آسٹریلیا نے پاکستان 

وکٹوں 8اوورز میں 20مقررہ پاکستان نے  پہلے کھیلتے ہوئے۔ سے جیت لی2-0کی سیریز 

کے نقصان  ہدف بغیر کسی وکٹ مطلوبہنے میزبان ٹیم رنز بنائے۔  009پر کے نقصان 

 ویں اوور میں مکمل کرلیا۔92

  

اس ٹنے  ایرون فنچ کے کپتان آسٹریلیا پرتھ میں کھیلے گئے ٹی ٹونٹی میچ میں اس سے قبل

پاکستان کے مجموعی اسکور پر  94کیا جو مؤثر ثابت ہوا۔کا فیصلہ  فیلڈنگجیت کر پہلے 

افتخار احمد تیسری وکٹ کے لیے کھالڑی آؤٹ ہوکر پویلین واپس لوٹ گئے۔  2کے ابتدائی 

اور امام الحق  54افتخار احمد رنز کی شراکت قائم ہوئی۔  32اور امام الحق کے  درمیان 

پاکستان کی جانب سےکوئی  وں کے عالوہ دونوں کھالڑیرنز بناکر آؤٹ ہوئے۔  95

کے پویلین واپس لوٹتے  افتخار احمد اور امام الحقہوسکا۔ کھالڑی ڈبل فگرز میں داخل نہ 

 8اوورز میں  20ہی قومی بیٹنگ الئن اپ ایک بار پھر لڑکھڑا گئی اور مہمان ٹیم مقررہ 

کین آسٹریلیا کی جانب سے  رنز کا مجموعہ ہی بناسکی۔ 900محض وکٹوں کے نقصان  پر 

 وکٹیں حاصل کیں۔ 2،2مچل اسٹارک نے جبکہ شان ایبٹ اور  3رچرڈسن نے 

 

کریز نے اورایرون فنچ ڈیوڈ وارنر  کی جانب سے میزبان ٹیم رنز کے تعاقب میں  009

مطلوبہ ہدف ناقابل شکست رہتے ہوئے کیا اور کھیل کا مظاہرہ  پراعتماد  سنبھالتےہی

کپتان  ۔رنز بنائے 901بغیر کسی نقصان کے   اوورز میں11.5آسٹریلیا نے ۔حاصل کرلیا

 ۔ئےنا رنز ب 58گیندوں پر  34ڈیوڈ وارنر نےاور  42گیندوں پر  30ایرون فنچ نے 

 

 کو مین آف دی میچ کا انعام دیا گیا۔ شان ایبٹمیچ میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کرنے پر 



 

  ۔کو پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ دیا گیااسٹیو سمتھ آسٹریلوی کپتان 
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