شاہین آفریدی پری سیزن کیمپ سے باہر ہوگئے
الہور 29،اگست 2019ء:
پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعالن کیا ہےکہ فاسٹ بولر شاہین آفریدی پری سیزن کیمپ
سے باہر ہوگئے ہیں۔ شاہین آفریدی ڈینگی بخار کا شکار ہونے کے باعث کیمپ سے
باہر ہوئے ہیں۔
ڈینگی بخار کی تشخیص ہونے پر فاسٹ بولر شاہین آفریدی گذشتہ روز سے مقامی
ہسپتال میں زیرعالج ہیں۔
دوسری جانب فخر زمان گھٹنے کی انجری کا شکار ہوگئے ہیں۔ انجری کے باعث فخر
زمان کیمپ میں تاحال نیٹ پریکٹس کا آغاز نہیں کرسکے۔
گذشتہ روز فخرزمان کےدائیں گھٹنے کا ایم آر آئی اسکین کروایا گیا۔ ایم آر آئی
رپورٹ موصول ہونے کے بعد پی سی بی میڈیکل ایڈوائزری پینل فخر زمان کی انجری
کا جائزہ لے گا۔ پینل کی سفارشات کی روشنی میں فخر زمان کی کیمپ میں آئندہ
شرکت کا فیصلہ کیا جائے گا۔
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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.

