وقار یونس دوسرے ٹیسٹ میچ کا حصہ نہیں ہوں گے
نیپئر 22 ،دسمبر 2020ء :
قومی کرکٹ ٹیم کے باؤلنگ کوچ وقار یونس نیوزی لینڈ کے خالف پہلے ٹیسٹ میچ
کے بعد اپنی فیملی سے ملنے کی غرض سے وطن واپس آجائیں گے۔وہ جون سے لے
کر اب تک اپنی فیملی سے نہیں ملے۔
وقار یونس کی فیملی رواں ہفتے پاکستان پہنچ جائے گی جنہیں  17جنوری کو واپس
آسٹریلیا روانہ ہونا ہے۔ باؤلنگ کوچ نے ٹیم منیجمنٹ سے درخواست کی تھی کہ وہ
الہور میں اپنی فیملی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔
وقار یونس  26جنوری سے جنوبی افریقہ کے خالف شروع ہونے والی سیریز سے
قبل ایک بار پھر قومی اسکواڈ کو جوائن کرلیں گے۔
منصور رانا ،منیجر قومی کرکٹ ٹیم:
قومی کرکٹ ٹیم کے منیجر منصور رانا کا کہنا ہے کہ دورہ نیوزی لینڈ کے فوری بعد
ہمیں جنوبی افریقہ کے خالف ہوم سیریز کھیلنی ہے جو  14فروری تک جاری رہے
گی تاہم دوسری طرف وقار یونس جون کے بعد سے اب تک اپنی فیملی کو نہیں
ملےٰ ،لہذاہم نے ان کی جلد وطن واپسی سے متعلق درخواست منظور کرنے کا فیصلہ
کیا ہے تاکہ وہ کچھ وقت اپنے بچوں اور اہلیہ کے ساتھ گزار سکیں۔
منصور رانا نے کہا کہ اگر وقار یونس پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہی نیوزی لینڈ سے
وطن واپس پہنچتے ہیں توپھر انہیں اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے محض
ایک ہفتہ ملے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم سب کے لیے فیملیز پہلے آتی ہیں اور
ماضی میں بھی ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں ہم نے ورک الئف بیلنس کے
لیے اپنی ٹیم کے ساتھیوں کو رخصت دی ہو۔
-ENDS-
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ABOUT THE PCB
The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in
Pakistan, which was established under the Sports (Development and Control) Ordinance 1962
as a body corporate having perpetual succession with exclusive authority for the regulation,
administration, management and promotion of the game of cricket in Pakistan.
The PCB operates through its own Constitution, generates its revenues, which are reinvested
in the development of cricket. It receives no grants, funds or monies from either the Federal
or Provincial Governments, the Consolidated Funds or the Public Exchequer.
The PCB’s mission is to inspire and unify the nation by channelising the passion of the youth,
through its winning teams and by providing equal playing opportunities to all.
Over the next five years, the PCB will be focusing on six key priority areas that include
establishing sustainable corporate governance, delivering world-class international teams,
developing a grassroots and pathways framework, inspiring generations through our women’s
game, growing and diversifying commercial revenue streams, and enhancing the global image
of Pakistan.
The PCB also remains committed to developing ground and facility cricket 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.

