The Pakistan Football Federation Normalisation Committee held a news conference at the Karachi Press
Club on Monday in connection with the National Women's Football Championship.
Chairman PFF Normalisation Committee Humza Khan and director women's football development
Raheela Zarmeen spoke on length on the matters pertaining to the tournament as well as other PFF
matters.
The final round of the Women's Championship kicked off on Wednesday with eight teams taking part.
"The tournament is part of a packed calendar that we've put together in order to revive the sport in the
country," said Mr. Humza. "Organising football activity is part of the mandate we have been given by
FIFA and we're trying our best to have more and more football in the country.
"Our Under-19 team took part in the qualifiers for the AFC Under-19 Championship while the national
men's team is due to tour Malaysia later this month."
Ms. Raheela added: "Women's football has suffered immensely over the last several years and this is the
biggest women's competition that been organised to date. This will hopefully be the start of more
activities for women footballers in the country."
In his first press conference, Mr. Humza also informed about the challenges faced by the PFF
Normalisation Committee since it was appointed by FIFA.
"These three months have been very challenging for us but we've tried to make as much progress on
holding elections of the PFF by June 2020," he said.
"The PFF secretariat is fully operational now and we'll be starting on the club scrutiny process for the
elections very soon."
It is pertinent to mention that the first step in the election has to be the club scrutiny before the
elections of a new PFF executive committee are held.
Mr. Humza also noted that the PFF is in the process of conducting an audit of the PFF so that it can
receive funding from FIFA to conduct the electoral process.
Mr. Humza also thanked Geo Super, the Official Media Partner and Aquafina, the Official Beverage
Partner during the National Women’s Championship for extending their support to women’s football
during this time.

پاکستان فٹ بال فیڈریشن نارمالئزیشن کمیٹی نے قومی خواتین فٹ بال چیمپین شپ کے سلسلے میں
جمعرات کو کراچی پریس کلب میں ایک نیوز کانفرنس کی۔
چیئرمین پی ایف ایف نارمالئزیشن کمیٹی حمزہ خان اور ڈائریکٹر ویمن فٹ بال ڈویلپمنٹ راحیلہ
زرمین نے ٹورنامنٹ سے متعلق معامالت کے عالوہ پی ایف ایف کے دیگر امور پر بھی اظہار خیال
کیا۔
خواتین چیمپینشپ کا فائنل راؤنڈ بدھ کے روز شروع ہوا جس میں آٹھ ٹیموں نے حصہ لیا۔
ٹورنامنٹ ایک بھرے ہوئے کیلنڈر کا حصہ ہے جسے ہم نے ملک میں کھیلوں " حمزہ خان نے کہا ،
فٹ بال کی سرگرمیاں منظم کرنا اس مینڈیٹ کا ایک حصہ ہے جو " "کی بحالی کے لئے بنایا ہے۔
ہمیں فیفا نے دیا ہے اور ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں زیادہ سے زیادہ فٹ بال کا
اہتمام کریں۔
ہماری انڈر  19ٹیم نے اے ایف سی انڈر  19چیمپیئن شپ کے کوالیفائر میں حصہ لیا جبکہ قومی "
"مردوں کی ٹیم رواں ماہ کے آخر میں مالئشیا کا دورہ کرنے والی ہے۔
خواتین کے فٹ بال کو پچھلے کئی سالوں سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا " :راحیلہ زرمین نے مزید کہا
پڑا ہے اور یہ خواتین کا سب سے بڑا مقابلہ ہے جو آج تک منظم کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ ملک میں
"خواتین فٹ بالرز کے لئے مزید سرگرمیوں کا آغاز ہوگا۔
اپنی پہلی پریس کانفرنس میں  ،حمزہ نے پی ایف ایف نارمالئزیشن کمیٹی کو درپیش چیلنجوں کے
بارے میں بھی آگاہ کیا جب سے اسے فیفا نے مقرر کیا تھا۔
یہ تین ماہ ہمارے لئے بہت چیلنجنگ رہے ہیں لیکن ہم نے جون  2020تک پی ایف " انہوں نے کہا ،
انہوں نے کہا۔ "پیشرفت کرنے کی کوشش کی ہے  ،ایف کے انتخابات کے انعقاد میں ہر ممکن
اب پی ایف ایف سکریٹریٹ مکمل طور پر آپریشنل ہے اور ہم بہت جلد انتخابات کے لئے کلب کی "
"چھان بین کے عمل کا آغاز کریں گے۔
یہ امر قابل ذکر ہے کہ پی ایف ایف کی نئی ایگزیکٹو کمیٹی کے انتخابات ہونے سے قبل الیکشن میں
پہال مرحلہ کلب کی جانچ پڑتال کرنا ہوگا۔
حمزہ خان نے یہ بھی بتایا کہ پی ایف ایف پی ایف ایف کا آڈٹ کروانے کے عمل میں ہے تاکہ
انتخابی عمل انجام دینے کے لئے اسے فیفا سے فنڈ مل سکے۔
حمزہ خان نے جیو سوپر  ،آفیشل میڈیا پارٹنر اور ایکوافینا  ،قومی ویمنز چیمپینشپ کے دوران آفیشل
پر بھی ان کا شکریہ ادا کیا۔ بیوریج پارٹنر کا خواتین کے فٹ بال میں اپنی حمایت کرنے

