
 

 کے مہمان یحارث رؤف بنے حسن عل
 

رفتار  زیت ں،ی" کے نام سے پکارتے ہیکرکٹرز "ون ففٹ یساتھ •

غرض سے روزانہ آدھا درجن انڈے کھاتا تھا، فاسٹ باؤلر  یباؤلنگ ک

 حارث رؤف
 

 ء: 1212یجنور12الہور،

 

کا مظاہرہ  یشاندار کارکردگ ںیم گیل شیبگ ب یجار ںیم ایلیآسٹر ںیم یہ حال

 ےیکے ل زیریکے خالف س شیمرتبہ بنگلہ د یکرنے والے حارث رؤف کو پہل

 انیکے درم شیپاکستان اور بنگلہ د ہے۔ ایگ ایشامل ک ںیاسکواڈ م یٹونٹ یٹ یقوم

الہور  میڈیاسٹ یقذاف وک یجنور 42اور  42، 42 چزیم نیکے ت زیریس یٹونٹ یٹ

 گے۔ ںیجائ لےیکھ ںیم

 

 شنلیبال کرکٹر حارث رؤف  نے ن پیکے معروف ٹ یسے قبل راولپنڈ زیریس

 سٹیکے دوران ٹ مپیک یتیاسکواڈ کے ترب یقوم یجار ںیالہور م یڈمیکرکٹ اک

 ٹھکیب ی۔ خصوصں شرکت کییمنفرد نشست م کیکے ساتھ ا یکرکٹر حسن عل

(" کے 021) ی"ون ففٹ ںیکرکٹرز م یانکشاف ہوا ہے کہ  حارث رؤف ساتھ ںیم

 ۔ںینام سے مشہور ہ

 

ہوئے نوجوان فاسٹ باؤلر  نے کہا کہ  تےید ویکو انٹرو یکرکٹر حسن عل نئریس

بجائے "ون  ی"حارث رؤف" ک ںیکرکٹر انہ یرفتار باؤلنگ کے باعث ساتھ زیت

سالہ فاسٹ باؤلر کا کہنا ہے کہ وہ اپنے  42۔ ںی" کے  نام سے پکارتے ہیففٹ

 بھولتے۔ ںینہ رنا" کا ہندسہ درج ک021" یوقت بھ تےیمداحوں کو دستخط د

 

 تےیکے سوال کا جواب د یسے متعلق حسن عل تیشمول ںیم میکرکٹ ٹ پاکستان

بال کرکٹ  پیسال قبل ٹ اڑھائیکہ وہ  ایہوئے فاسٹ باؤلر حارث رؤف  نے بتا

 یجار ںیموجود تھے، انہوں  نے شہر م ںیغرض سے  گوجرانوالہ م یک لنےیکھ

سے  یقسمتاور خوش  یقسمت آزمائ ںیہنٹ پروگرام م لنٹیالہور قلندرز کے  ٹ

 منتخب ہوگئے۔



 

 یک دیکے بعد حارث رؤف نے سابق فاسٹ باؤلر عاقب جاو یابیکام ںیٹرائلز م 

۔ یشروع ک ننگیبھرپور ٹر ےیکے ل یبہتر ںیباؤلنگ اور فٹنس م یرنگرانیز

بال کرکٹ سے ہارڈ بال کرکٹ تک کا  پینوجوان فاسٹ باؤلر کا کہنا ہے کہ ٹ

 ںیروز م کیسے ا رضغ یرفتار باؤلنگ ک زیسفر کٹھن تھا اور اس دوران وہ  ت

 کرتے تھے۔  ایآدھا درجن انڈے کھا

 

کرنے والے نوجوان  ینمائندگ یاسٹارز ک برنیمل ںیم 4102-41 گیل شیب بگ

عمدہ  یشرکت سے قبل ہ ںیم ونٹیفاسٹ باؤلر کا کہنا ہے کہ انہوں  نے ا

 یٹ یس یس یدکھانے کا عزم کررکھا تھا۔ فاسٹ باؤلر  نے کہا کہ آئ یکارکردگ

 ونٹیتھے کہ ا دیمانعقاد کے باعث وہ پرا ںیم ایلیکے آسٹر 4141ورلڈکپ  یٹونٹ

۔ ںیجگہ بناسکتے ہ ںیم میپر وہ پاکستان کرکٹ ٹ ادیبن یک یکارکردگ ی  اعل ںیم

کے  میکرکٹ ٹ یکے دوران وہ قوم گیل شیکہ بگ ب ایفاسٹ باؤلر  نے واضح ک

 تھے۔ ںیکے ساتھ مسلسل رابطے م ونسیباؤلنگ کوچ وقار 

 

سالہ فاسٹ باؤلر  42حاصل کرنے والے  ںیوکٹ 2 ںیٹورنامنٹ م یٹونٹ یٹ یقوم

 ںیم چوںیم 2کے  گیل یٹونٹ یٹ شیبگ ب یجار ںیم ایلیحارث رؤف  نے آسٹر

 ۔ںیتھ یحاصل ک ںیوکٹ 02

 

جارحانہ  ےیفاسٹ باؤلر کے ل یبھ یفاسٹ باؤلر کا کہنا ہے کہ کس نوجوان

 ںیم زیریکے خالف س شیہے۔ انہوں  نے کہا کہ وہ بنگلہ د یبہت ضرور یمزاج

 42گے۔  ںیاسٹائل ضرور اپنائ شنیبریکے بعد اپنا مخصوص سل نےیوکٹ ل یبھ

 ےیکرنے کے ل ویبیسالہ نوجوان کرکٹر  نے کہا کہ وہ ہوم کراؤڈ کے سامنے ڈ

 ۔ںیہ تابیب
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