Group round matches of the 12th National Women’s Football Championship continue in Karachi

The group matches of the 12th National Women’s Football Championship continue after yesterday’s rest
day. Karachi Kickers Fc played against Army and Diya FC face off against Punjab in group A matches in
KPT stadium
In the first match of the day, defending champions Army showed their might as they registered an 18-0
win against Karachi Kickers. Both teams were playing in their second match of the tournament. Hajra
Khan scored the highest number of goals in the match, scoring 7, Rameen scored 4, Captain Malika
scored 3, Alina scored 2 while Aliza and Reshail scored 1 goal each.
In the second match of the day, Punjab played against Diya FC and won 2-0. Zulfiya and Sara score a goal
a peace in quick succession in the first half that helped Punjab win their second match in a row.

 ویں قومی خواتین کی فٹ بال چیمپین شپ کے گروپ راؤنڈ میچ جاری12 کراچی میں
12 جاری۔ دوبارہ ویں قومی خواتین کی فٹ بال چیمپینشپ کے گروپ میچز کل کے آرام دن کے بعد
کے پی ٹی اسٹیڈیم میں گروپ اے کے میچوں میں کراچی کیکرز ایف سی آرمی کے خالف اور دیا
ایف سی کا مقابلہ پنجاب کے خالف ہوا
 دفاعی چیمپئن آرمی نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے، ہوے کراچی کیکرز کے دن کے پہلے میچ میں
 سے جیت درج کی۔ دونوں ٹیمیں ٹورنامنٹ میں اپنا دوسرا میچ کھیل رہی تھیں۔ میچ میں0-18 خالف
، 3  کپتان مالیکا نے، 4  رمین نے، 7  انہوں نے، ہاجرہ خان نے سب سے زیادہ گول اسکور کیے
 جبکہ علیزا اور ریحیل نے ایک ایک گول اسکور کیا۔2 علینہ نے
 سے کامیابی حاصل کی۔0-2 دن کے دوسرے میچ میں پنجاب نے دیا ایف سی کے خالف کھیال اور
زلفیا اور سارہ نے پہلے ہاف میں ایک کے بعد ایک گول اسکور کیا جس نے پنجاب کو مسلسل دوسرا
میچ جیتنے میں مدد کی۔

