
 

 کا حصہ بن گئے میہال آف ف یب ی س یباضابطہ طور پر پ  ونسیوقار 
 

 ء: 2022مارچ  23 الہور،
 

شامل   ںی م  می ہال آف ف  یب   یس یباضابطہ طور پر پ  ونسی کے سابق کپتان وقار  پاکستان
اور پالک   یٹوپ  یروز اعزاز  سرےی کے ت  سٹی ٹ سرےی کے ت یقادر ٹراف نو ی وہ ب ۔ںی ہوگئے ہ

 ۔ کا حصہ بنے می ہال آف ف  یب   یس  یوصول کر کے پ 
 

وکٹیں حاصل   شنلی ون ڈے انٹرن  416اور  سٹیٹ 373 پاکستان کی جانب سےنے   ونسی  وقار
ان   ۔ںی حاصل ک  ںی سے زائد وکٹ  50کے خالف   موںیپانچ ٹ میں  کرکٹ  سٹی ٹانہوں نے   ۔کیں

ون ڈے  ۔ںی لنکا اور زمبابوے شامل ہ یسر ز،ی انڈ  سٹی و   نڈ،یانگل  نڈ،ی ل یوزی ن ںی م   موںیٹ 
  ںی م  موںی ان ٹ۔کے خالف حاصل کرسکے موںیاعزاز چار ٹ  ہی وہ  بھی  ںی م  چزیم  شنلی انٹرن
 ۔ ںی شامل ہ قہی افر یاور جنوب زی انڈ  سٹی و  نڈ، یل یوزیلنکا، ن  یسر
 

 ںیالہور م  می ڈی اسٹ  یقذافپہلے ہی نے  یب یس یشاندار خدمات پر پ ےیکرکٹ کے ل پاکستان
نے  ونسیوہ گراؤنڈ ہے جہاں وقار  ہی  ۔ہے ررکھاسے منسوب ک ونسیانکلوژر کو وقار  کی ا

ی  حاصل ک   یبھ   ںی وکٹ  14 ںی م  چزیم  شنلی روزہ انٹرن   کی ا 12اور   29  ںی م  چزیم  سٹی ٹ  7
 ۔ ںی ہ 

 
 : ونسی وقار

 
ان کے   یبھ ہی والدہ اور اہل یموقع پر کہ جب ان ک   سےی ا کی کا کہنا ہے کہ وہ ا  ونسی  وقار

  ۔ںی پر فخر محسوس کرتے ہ   تی شمول ں ی م  می ہال آف ف  یب  یس ی وہ پ  ہیںہمراہ موجود  
ان کے  والدہ سے وصول کرنا   یپالک اپن  یاعزاز  ہی  یک  می ہال آف ف  یب یس یپ قتی درحق
وہ    ری ان کے بغ ۔والدہ سے بہت متاثر تھے  یاپن وہ  ونکہیبات ہے ک  یبڑے اعزاز کلیے 

 ۔ سب حاصل نہ کر پاتے ہی میں کرکٹ  
 



اس   یتھا اور وہ آج بھ لیتکم  یان کے  خواب ک کی نمائندگی کرنانے کہا کہ پاکستان  انہوں
  ی سال بعد پ  19کے  چیم  شنلی انٹرن  یاپنے آخر ۔  ںی ہ   پرجوش ہوجاتے کرکے   ادی لمحے کو  

 ۔ںیہ جانے پر وہ بورڈ کے مشکور    ےی اعزاز دئ  ہیجانب سے    یک  یب  یس
 

آج   اس اعزاز کی وجہ سے ہے کہ وہ فخر کی باتوقار یونس نے کہا کہ ان کے لیے 
جیسے عظیم  عبدالقادر، فضل محمود حنیف محمد، وسیم اکرم، جاوید میانداد اور ظہیر عباس 

کرکٹ کے   تاریخ یہ تمام کھالڑی لیجنڈز ہیں اور ۔ ہورہے ہیںکھالڑیوں کی صف میں کھڑے 
 ۔داستانوں سے بھری پڑی ہےلیے ان کی خدمات کی الزوال 

 
ہال آف فیم کا آغاز اپریل   بورڈ آف گورنرز کی منظوری کے بعد پی سی بی  پی سی بی

اس کا مقصد کرکٹ کے عظیم کھالڑیوں کی خدمات کا اعتراف کرتے  میں ہوا۔  2021
 ہوئے انہیں اعزازات سے نوازنا ہے۔ 

 
محمد،   فی حن ارکان،چھ   میں شامل پاکستان کے  می ہال آف ف  یس ی س یآئ ابتدائی طور پر 

براہ راست پی سی بی    عباس ری اور ظہ ونسیاکرم، وقار  می وس انداد،ی م  دی عمران خان، جاو
  16  کو عبدالقادر اور فضل محمود  جبکہ آزاد ووٹنگ پینل نے ہال آف فیم کا حصہ بنے

 ۔پی سی بی ہال آف فیم میں منتخب کیاکو 2021اکتوبر 
 
 

– ENDS – 
 

 

 

 


