
 

 طرف مثبت رجحان  یک شنی س بیہ یکا ورچوئل ر یحسن عل 
 

 کرے گا معاونت  یمال ی تک فاسٹ باؤلر ک یواپس ںی کرکٹ م یب ی س یپ •
 

 :ء2020جون  8 الہور،
 

گئے   ےیدئ   بیترت  ےیسے چھٹکارے کے ل یانجر ینے کمر ک یباؤلر حسن عل فاسٹ
نے توقع ظاہر    نیماہر یطب ۔ہے ایک رجحان ظاہرطرف مثبت  یک شنی س بیہ  یورچوئل ر
  یاور وہ توقعات سے قبل ہ پڑے گی  ںیضرورت نہ یک یکو سرجر یحسن عل کی ہے کہ

 ۔ ںیہ آسکتے  واپس  ںیکرکٹ م ی مسابقت
 

اس   ی۔شرکت ک ںیم شنیس بی ہ  یآن الئن ر طیگھنٹوں پر مح  2نے گذشتہ ہفتے    یعل حسن
ممتاز   می مق ںی م ایلیآسٹر ر،یآصف بش وروسرجنی الہور کے معروف ن ینگران  یک شنیس

 ۔ ینے ک  میٹ  کلیڈی م یک یب  یس ی اور پ  ونیاو سول ٹریپ  سریاسپائنل تھراپسٹ پروف
 
ہفتے حسن   5آئندہاور وہ   ںیکے نتائج حوصلہ افزاء رہے ہ شن یکے مطابق اس س نلیپ
حوالے سے  جس کے بعد ہی وہ اس ۔لیتے رہیں گےکے اثرات کا جائزہ  یبہتر  ںیم یعل

 قدم اٹھانے کا فیصلہ کریں گے۔  کوئی دوسرا
 

 :اور اسپورٹس سائنسز کلیڈیم ی ب ی س ی پ کٹریڈائر م،یسل لیسہ ڈاکٹر
 

سال   کی نے کہا کہ ا م یسل لیسہ ڈاکٹرسائنسز ر پی سی بی میڈیکل اینڈ اسپورٹس ڈائریکٹ
کا   زیمرتبہ انجر دوسے  جسم کے ایک ہی حصے حسن علی کا  ںیکم عرصے م یسے بھ

سے   نیاور تجربہ کار ماہر  نی ہم نے چند بہتر جتا  ینت  ں،یبات نہ  یمعمول یشکار ہونا کوئ 
 ی۔ مشاورت ک

 
  یآراء جان کر خوش یک نیکے بعد ماہر  شن یس ب یہ  یآن الئن ر ینے کہا کہ ابتدائ  انہوں 
ہوئے    ںیاثرات ظاہر نہ  یکے کوئ  یواپس یعالمت  یک یانجر ں یم یہے کہ حسن عل  ی ہوئ
  مشترکہ یبھ  یکس مزید ںیاور ہم اس ضمن م ںیہ  امیا یپروگرام کے ابتدائ  بی ہ ی ر ہیتاہم 
  ںی رہ تےی کے اثرات کا جائزہ ل یبہتر ںی فاسٹ باؤلر م وں تکہفت 5سے قبل آئندہ   صلےیف

 ۔گے
 



  نیہے کہ اپنے شعبے کے معروف ماہر ین یقیبات تو   کی نے کہا کہ ا م یسل لیسہ ڈاکٹر
بہت    ریکے بغ یسرجر یکہ حسن عل  ں یہ  دیاور وہ پرام ںی کا عالج کررہے ہ یحسن عل

 ۔گے  ں یواپس آئ  ںیکرکٹ م یہوکر مسابقت  صحتیابجلد
 
حسن   ےیکے ل ی واپس  ںیہے کہ وہ کرکٹ م  ایدوران پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعالن ک اس
حسن   باعثکے   یانجر صلہیف ہ یجانب سے  یک ی ب ی س یپ۔معاونت کرے گا یمال یک یعل
 ۔ ایگ ا یسے محروم رہ جانے کے سبب ک کٹ ینٹرل کنٹریکے س یعل
 

 :یب ی س ی پ ویکٹیگزیا  فیخان، چ میوس
 

ہمارا اثاثہ   ی خان کا کہنا ہے کہ حسن عل می وس و یکٹیگزیا ف یکرکٹ بورڈ کے چ پاکستان
انہوں  ۔ ںیہ  ز میں شاملرویکے ہکی فتح  2017 یٹراف  ئنزیمپ یچ ی س یس ی آئ وہاور  ہیں 

   یضرورت ہے اور وہ ہمار یکو ہمار یجب حسن عل ںیوقت م  سے یاایک نے کہا کہ 
 ۔ ہے یذمہ دار ی ک یب  یس ی مدد کرنا پ یان ک  ں یتو ان حاالت م  ںیرہے ہ یبھ کھیطرف د

 
  یکرکٹ باق یبہت س  یابھ ں یجس م ںیکرکٹر ہ لےینوجوان اور جوش   سےیا کی ا یعل حسن
مکمل فٹ  انہیں  یبھ ی ب یس  یطرح پ یکے مداحوں ک  فاسٹ باؤلر انہوں نے کہا کہ  ۔ہے

مکمل   ںیانہ  یب  یس  یاس وقت تک پ تا ہے۔چاہ  کھنا یواپس د  ںی م میکرکٹ ٹ  یہوکر قوم
  ی سے ان ک ں یفنڈ م ئریلف یو ی ب یس  یہم پبنائے گا اور  ینیق یکو  یفراہم یمعاونت ک یطب
 ۔گے ںی کر یامداد بھ یمال
 
  یک یجانب سے حسن عل یک نلیپ کلی ڈی پاکستان کرکٹ بورڈ کے م ںیکے آخر م لیاپر

نے    یاس سے قبل حسن عل ۔یتھ ی ہوئ صی تشخ  یدباؤ ک  دیشد  ںیکمر کے نچلے حصے م
ان کا   ےیکے ل ا یلیجس کے سبب دورہ آسٹر ۔یتھ یک  تیشکا یک درد ںی م 2019ستمبر 

انہوں   محسوس کرنے کے بعد تکلیف  کے دوران یٹرافقائد اعظم  ۔تھا ای گ اینام واپس لے ل 
  19 ڈی کوو تھی۔ یشرکت ک ں یم 2020  لیا سیا ی پ لیا ی ب چی ہوکر ا اب یمکمل صحت نے

 تھی۔ ی گئ یکرد ی مارچ کو ملتو 15 گ یکے سبب ل
 

ایک   53ٹیسٹ،  9اور وہ اب تک   میں کیا  2016حسن علی نے اپنا انٹرنیشنل ڈیبیو اگست  
 ۔ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں 30روزہ اور 

 
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. 
 

 

 

 


