15 day long training camp of Pakistan Football team concludes in KRL stadium Rawalpindi as team
departs for Malaysia Tour
The first training camp of the Pakistan Football National team held under the supervision of Pakistan
Football Federation Normalization Committee concluded after 15 days in KRL stadium, Rawalpindi. The
camp started on 2nd January and concluded on the 16th of January. The camp was held in preparation of
the tour to Malaysia that starts from 17th January and goes on till the 24th of January.
The training camp and the much anticipated tour to Malaysia was organized by the Pakistan Football
Federation Normalization committee in an attempt to resume regular football activities in the country
and provide the players with more opportunities to play international football. Before this the PFF NC
sent the Under 19s team to Oman for the AFC U19 qualifiers in November and also organized the 12th
National Women’s Football Championship’s qualifying and final rounds.
During the camp, the Chairman of the Pakistan Football Federation Normalization Committee Humza
Khan also met with the players and told them about the performance that is expected from them and
the opportunity that has been arranged to represent Pakistan on an international forum. The Chairman
also added that the NC is trying hard to restore the state of football in the country and added that this
Normalization committee is for the players.
The National Team’s composition is as follows:
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Ahsanullah
Abdul Basit
Ali Khan (D)
Waqar Ihtisham (Baloch)
Abdul Qadeer
Mehdi Hassan
Noor Muhammad
Nisar Ahmad
Arsalan Ali
Ashfaq-Ud-Din
Muhammad Naeem
Muhammad Waheed
Saad Ullah
Ali Uzair Mehmood (mid)
Ansar Abbas
Saddam Hussain (C)
Kaleem Ullah
Umair Ali (mid)
Zain Ul Abiden Ishaque
Muhammad Afzal

- Head of Delegation
- Team Manager
- Head Coach
- Assistant Coach
- Goal Keeping Coach
- Physio

Officials:
21.
Col Mujahid Ullah Khan
22.
Muhammad Ayaz Butt
23.
U. F. Tariq Lutfi
24.
Gohar Zaman
25.
Jaffar Khan
26.
Muhammad Shahid

پاکستان فٹ بال ٹیم کا  15روزہ تربیتی کیمپ کے آر ایل اسٹیڈیم راولپنڈی میں اختتام پزیر ہوا اور ٹیم
مالئیشیا ٹور کے لئے روانہ ہوگئی
پاکستان فٹ بال فیڈریشن نارمالئزیشن کمیٹی کی نگرانی میں پاکستان فٹ بال قومی ٹیم کا پہال تربیتی
کیمپ راولپنڈی کے کے آر ایل اسٹیڈیم میں  15روز بعد اختتام پزیر ہوا۔ کیمپ  2جنوری کو شروع ہوا
اور  16جنوری کو اختتام پذیر ہوا۔ یہ کیمپ ملیشیا کے دورے کی تیاری میں منعقد ہوا تھا جو 17
جنوری سے شروع ہے اور  24جنوری تک جاری رہے گا۔
پاکستان فٹ بال فیڈریشن نارمالئزیشن کمیٹی نے ملک میں فٹ بال کی باقاعدہ سرگرمیاں دوبارہ شروع
کرنے اور کھالڑیوں کو بین االقوامی فٹ بال کھیلنے کے زیادہ مواقع فراہم کرنے کی کوشش میں
تربیتی کیمپ اور متوقع طور پر مالئیشیا کا دورہ کیا۔ اس سے پہلے پی ایف ایف این سی نے نومبر
میں اے ایف سی انڈر  19کوالیفائر کے لئے انڈر  19کی ٹیم کو عمان بھیجا اور  12ویں قومی خواتین
کی فٹ بال چیمپینشپ کے کوالیفائنگ اور فائنل راؤنڈز کا بھی اہتمام کیا۔
کیمپ کے دوران  ،پاکستان فٹ بال فیڈریشن نارمالئزیشن کمیٹی کے چیئرمین حمزہ خان نے بھی
کھالڑیوں سے مالقات کی اور ان سے بہترین کارکردگی کی توقع کی۔ چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ این
سی ملک میں فٹ بال کی حالت کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اور مزید کہا کہ یہ
نورمالئزیشن کمیٹی کھالڑیوں کے لئے ہے۔
:قومی ٹیم کی تشکیل یوں ہے
احسن للا
عبدالباسط
۔علی خان
۔ وقار احتشام
۔عبدالقدیر
مہدی حسن
نور محمد
نثار احمد
ارسالن علی
اشفاق الدین
محمد نعیم
محمد وحید

سعد للا
علی عزیر محمود
انصار عباس
صدام حسین
کلیم للا
عمیر علی
زین العابدین اسحاق
محمد افضل
کرنل مجاہد للا خان۔ وفد کے سربراہ
محمد ایاز بٹ۔ ٹیم منیجر
طارق لطفی  -ہیڈ کوچ
گوہر زمان ۔اسسٹنٹ کوچ
جعفر خان۔ گول کیپنگ کوچ
محمد شاہد۔ فزیو

