
 

 ٹ ی اپ ڈ 6 لیا س یا یپ ل یا یب چای
 

 ء: 2021 یمئ 30 الہور،
 

  لی ا  یب   چی ا کے بعدملنے   یمنظور  یک  یپروازوں پر متحدہ عرب امارات روانگ کمرشل
کے ہوٹلز   یالہور اور کراچ  سےمشاورت   کی نلی پ یڈوائزر ی ا کلیڈی کے م  6 ل ی ا سیا یپ 
  کو اپنے اپنے گھر شلزی اور آف وںیکھالڑ 13طور پر   یکرنے والے مجموع  شنی آئسول ںی م

 بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
 
  ای ک صلہی ف ہی وجہ سے  یک  ر ی تاخ  دی ممکنہ طور پر مز  ںی کے اجراء م  زوںی افراد کے و  ان
 ۔ ںی اپنے اہلخانہ کے ساتھ گزار سک  شلزی اور آف یتمام کھالڑ ہی ہے تاکہ   ای گ
 

کروانے کے بعد   سٹیآر ٹ یس ی کو پ  افرادہوں گے، ان   یجار زےیان افراد کے و یجونہ
 ۔جائے گا  ای روانہ کرد یابوظہب عےی کے ذر   ٹی کمرشل فالئ   ابی دست  یپہل
 

  ںی پہنچ چکے ہ یسے براستہ دوحہ ابوظہب یکراچ شلزی اور آف یطرف، پانچ کھالڑ یدوسر
  ہی  ۔ںی روانہ ہوچکے ہ یابوظہب  نی افراد براستہ بحر  12موجود  ںی جبکہ الہور کے ہوٹل م 

کے    ٹی اجازت کے بعد کمرشل فالئ یخصوص یحکومت ک  یاے ا  و ی افراد  17تمام 
 ۔ روانہ ہوئے یابوظہب عےی ذر
 

 : 6 لیا سی ا یپ لیا یب چیاور سربراہ ا یب یس یکمرشل پ کٹریحامد، ڈائر بابر
 
 

کا سامنا کرنا   فیکو تکل شلزی اور آف وںیحامد نے کہا کہ افسوس ہے کہ ہمارے کھالڑ  بابر
وجہ   یکا سامنا ہے جس ک  لنجزی متوقع چ  ری غ  ںی ہم   ںی حاالت م  یمعمول ری پڑا ہے تاہم ان غ 

 ۔  یآئ  شیپ ف ی تکل  ہی  ںی سے انہ
 

اسپورٹس کونسل اور امارات کرکٹ بورڈ کے ساتھ   یابوظہب یب یس  ینے کہا کہ پ انہوں
  یکوشش ہے کہ تمام شرکاء کو بروقت  ابوظہب  یپور یمل کر کام کر رہا ہے، اور ہمار



 ۔ جاسکے ای کا آغاز ک چزیم  ہی جائے تاکہ ٹورنامنٹ کے بق ای ال
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