Sahar Zaman’s 5 goals and Suha’s hattrick helped WAPDA and KU win their matches

The latest round of group matches of the 12th National Women’s Football Championship again saw some
brilliant individual performances. Sahar Zaman and Suha shine to give their teams crucial wins.
In group B matches of the National Women’s Football Championship WAPDA outshined Gilgit Baltistan
by beating Gilgit 11-0. Sahar Zaman scored 5 goals for WAPDA while Dua scored 2 goals and Shanza,
Mehnaz and Asma scored 1 goal each. Gilgit Baltistan’s Gul Haider scored an own goal giving WAPDA an
11 goal victory.
The second match of the day was a local derby between two Karachi teams, Karachi United FC and JAFA
FC. After an evenly contested first half performance by both teams, Karachi managed to win the match
in the second half thanks to a hattrick by Suha and 1 goal by Nina.
Teams from both group A & B will play their last match of group stage on 7th December.

 گول اور سوہا کی ہیٹرک نے واپڈا اور کے یو کو میچ جیتا دیے5 سحر زمان کے
12 ویں قومی خواتین کی فٹ بال چیمپیئنشپ کے گروپ میچوں کے تازہ ترین دور میں پھر کچھ
کامیاب رہیں۔ انفرادی پرفارمنس دیکھنے کو ملی۔ سحر زمان اور سوہا اپنی ٹیموں کو اہم جیت دالنے میں
 سے0-11 نیشنل ویمنز فٹ بال چیمپینشپ کے گروپ بی کے میچوں میں واپڈا نے گلگت بلتستان کو
 مہناز اور عاصمہ نے ایک،  اور شانزہ2  جبکہ دعا نے5 شکست دی۔ واپڈا کی جانب سحر زمان نے
 گول سے11 ایک گول اسکور کیا۔ گلگت بلتستان کی گل حیدر نےایک گول خود کرکے واپڈا کو
کامیابی دالئی۔
 کراچی یونائیٹڈ ایف سی اور جافا ایف سی کے مابین، اس دن کا دوسرا میچ کراچی کی دو ٹیموں
مقامی ڈربی تھا۔ دونوں ٹیموں کی جانب سے پہلے ہاف میں یکساں طور پر مقابلہ کی کارکردگی کے
 گول کی بدولت میچ جیتنے1  کراچی یونائیٹڈ دوسرے ہاف میں سوہا کی ایک ہٹرک اور نینا کے، بعد
میں کامیاب رہا۔
 دسمبر کو گروپ مرحلے کے آخری میچ کھیلے گی۔7 گروپ اے اور بی دونوں کی ٹیمیں

