Punjab beat Army, WAPDA edge out Karachi united by narrow margins in 12th National Women’s
Football Championship
The last day of group matches of the 12th National Women’s Football Championship saw 4 matches
being played at both venues. In the first set of matches Army faced off against Punjab and JAFA FC
played against Gilgit Baltistan. While in the second set of matches that were played simultaneously at
both Karachi Port trust and Karachi United stadiums, Diya FC played against Karachi Kickers and Karachi
United played at home against WAPDA.
Punjab managed to shock the defending champions Army winning by a narrow 1-0 margin, which meant
that Punjab finished top of the group with 9 points and Army came in second with 6 points. Zulfia scored
the only goal of the game in the 4th min to give Punjab the lead. Army tried their best to come back into
the game, even getting a penalty kick in their favor but Captain Malika failed to score from the spot kick.
JAFA FC played against Gilgit Baltistan in the other match at the Karachi United stadium and managed to
win the game 1-0 after Mishal scored for Jafa in the 10th min of the game.
In the second set of matches, Karachi united played against WAPDA at home in the Karachi United
stadium. The evenly contested match saw the only goal scored of the game in the 90th min when Dua
Gillani score for WAPDA in the dying minutes of the game.
Whereas, in the match played at KPT stadium, Diya FC beat Karachi Kickers by 3-0. Diya FC got an early
lead in the match when Rabia scored in the 2nd min but failed to extend the lead even missing two
penalty kicks before Uroosa scored in 71st min and Ameera scores in 78th min to seal the victory for Diya
FC.
With these results in group A Punjab finished on top, with Army second, Diya FC on third and Karachi
kickers finishe 4th. While in Group B, WAPDA finished on top after winning all three of their matches, KU
finished 2nd, JAFA fc 3rd and Gilgit Baltistan finished at the bottom of the group.
The semifinals will be played on 10th January in the Karachi United Stadium.

12 ویں قومی ویمنز فٹ بال چیمپینشپ میں پنجاب نے آرمی اور واپڈا نے کراچی یونائیٹڈ کو شکست
دے دی
12  میچ4 ویں قومی ویمنز فٹ بال چیمپینشپ کے گروپ میچوں کے آخری دن دونوں مقامات پر
کھیلے گئے۔ میچوں کے پہلے سیٹ میں آرمی کا مقابلہ پنجاب کے خالف اور جافا ایف سی کا مقابلہ
گلگت بلتستان سے ہوا۔ جبکہ کراچی پورٹ ٹرسٹ اور کراچی یونائیٹڈ دونوں اسٹیڈیموں میں بیک وقت
 دیا ایف سی نے کراچی کیکرز کے خالف کھیال، کھیلے جانے والے میچوں کے دوسرے سیٹ میں
اور کراچی یونائیٹڈ واپڈا کے خالف کھیال۔
 پنجاب نے دفاعی چیمپین آرمی کو ایک صفر کے فرق سے9  پنجاب گروپ میں،شکست دی
 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی۔ زولفیا نے کھیل6 پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست رہا اور آرمی
کا واحد گول چوتھے منٹ میں کیا جس نے پنجاب کو برتری دالدی۔ آرمی نے پوری کوشش کی کہ

کھیل میں واپس آئے  ،یہاں تک کہ ان کے حق میں پنلٹی کک مل گئی لیکن کپتان ملیکا اسپاٹ کک
سے گول کرنے میں ناکام رہی۔
جافا ایف سی نے دوسرا میچ گلگت بلتستان کے خالف کراچی یونائیٹڈ اسٹیڈیم میں کھیال اور میچ کے
 10ویں منٹ میں مشال نے جفا کے لئے گول کرنے کے بعد یہ کھیل  0-1سے جیتنے میں
حاصل کی۔ کامیابی
میچوں کے دوسرے سیٹ میں  ،کراچی یونائیٹڈ واپڈا کے خالف کھیلی۔ یکساں طور پر لڑے گئے میچ
میں کھیل کا واحد گول  90ویں منٹ میں ہوا جب دعا گیالنی نے واپڈا کے لئے اسکور کیا۔
جبکہ کے پی ٹی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں دیا ایف سی نے کراچی کیکرز کو  0-3سے
شکست دی۔ دیا ایف سی کو میچ میں ابتدائی برتری حاصل ہوگئی جب رابعہ نے دوسرے منٹ میں
گول کیا ,اوروسہ نے  71ویں منٹ میں اور امیرا کے  78ویں منٹ میں اسکور کیا لیکن دو پینلٹی
ککس بھی مس کیے۔
گروپ اے میں ان نتائج کے ساتھ پنجاب پہلے  ،آرمی دوسرے  ،دیا ایف سی تیسرے اور کراچی
ککرز نے چوتھا نمبر حاصل کیا ۔ جبکہ گروپ بی میں واپڈا اپنے تینوں میچ جیتنے کے بعد پہلے نمبر
پر رہا  ،کے یو دوسرے  ،جافا ایف سی تیسرے اور گلگت بلتستان چوتھے نمبر پر رہا۔
دونوں سیمی فائنل  10جنوری کو کراچی یونائیٹڈ اسٹیڈیم میں کھیلے جائے گے۔

