Army thrashes Karachi United 7-1 to clinch the 12th National Women’s Football Championship title
In the coveted final match of the 12th National Women’s Football Championship Army came out on top
very convincingly after winning against the young Karachi United team and were crowned the
champions of the National Women’s Championship.
Two matches were played on the last day of the championship. The first match was the 3rd place playoff
between Punjab and WAPDA, where WAPDA utterly dominated the game winning it by 10-0 margin.
Sahar Zaman opened the scoring and scored two goals along with Dua, Maria and Kainat who also
scored two goals. Mehnaz and Aliya scored 1 goal each helping WAPDA win the bronze medal.
In the Final of the 12th National Women’s Football Championship, Karachi United came face to face
against Army team. However the home team was convincingly beaten by the defending Champions
Army who opened the scoring quite early in the match and showed no signs of stopping. Hajra opened
the scoring for Army in the 3rd minute of the game. At half time Army had built up quite a lead for
themselves scoring 4 goals thanks to Hajra, Eshal, Alina and Malika. After the break Karachi united
managed to pull one back thanks to Suha Herani’s strike but it was not enough, as Army further
extended their lead by scoring three more goals thanks to Eshaal’s second goal along with Aliza and
Alina’s goal. The match ended with 7-1 score.
Chief guest Dr. Shehla Raza, Minister for Women’s Development awarded the Army team with the
winning trophy and cash prize of 5 lakh rupees. Pakistan Football Federation Normalization Committee
Chairman Humza Khan awarded Karachi United with the second place trophy and cash prize of 3 lakh
rupees. Whereas, Director Women Development Raheela Zarmeen presented the WAPDA team with the
third place trophy and cash prize of 2 lakh rupees.
This was the first time in Pakistani football that the amount of prize money given to Women’s teams
were the same as that of Men’s game.

 ویں قومی خواتین کے فٹ بال چیمپیئن شپ کا12  سے شکست دے کر1-7 آرمی نے کراچی یونائیٹڈ کو
اعزاز حاصل کیا
 ویں نیشنل ویمنز فٹ بال چیمپینشپ آرمی کے فائنل میچ میں کراچی یونائیٹڈ ٹیم کے خالف کامیابی کے12
بعد سر فہرست آگیا اور قومی خواتین کی چیمپیئن شپ کا چیمپئن بن گیا۔
چیمپینشپ کے آخری روز دو میچ کھیلے گئے۔ پہال میچ پنجاب اور واپڈا کے مابین تیسرا مقام پلے آف تھا
 کے مارجن سے فتح حاصل کرتے ہوئے کھیل پر مکمل طور پر غلبہ حاصل0-10  جہاں واپڈا نے،
 ماریہ اور کائنات کے ساتھ دو گول اسکور کیے، کرلیا۔ سحر زمان نے اسکورنگ کا آغاز کیا اور دعا

جنہوں نے دو گول بھی کیے۔ مہناز اور عالیہ نے ایک ایک گول کرکے واپڈا کو کانسی کا تمغہ جیتنے
میں مدد فراہم کی۔
 12ویں قومی ویمنز فٹ بال چیمپینشپ کے فائنل میں  ،کراچی یونائیٹڈ آرمی ٹیم کے خالف آمنے سامنے
ہوا۔ تاہم دفاعی چیمپئنز آرمی نے کراچی یونائیٹڈ شکست دی۔ ہاجرہ نے کھیل کے تیسرے منٹ میں آرمی
کے لئے سکورنگ کا آغاز کیا۔ آدھے وقت میں آرمی نے حاجرہ  ،ایشال  ،علینہ اور ملیکا کی بدولت 4
گول اسکور کرنے برتری حاصل کرلی۔ وقفے کے بعد کراچی یونائیٹڈ نے سوہا ہیرانی کے گول کی
بدولت ایک گول کیا  ،لیکن آرمی نے علیزا اور علینہ کے گول کے ساتھ ساتھ ایشال کے دوسرے گول کی
بدولت مزید تین گول اسکور کرکے اپنی برتری کو بڑھایا۔ میچ  1-7سکور کے ساتھ ختم ہوا۔

مہمان خصوصی ڈاکٹر شہال رضا  ،وزیر برائے خواتین کی ترقی نے آرمی ٹیم کو فاتح ٹرافی اور  5الکھ
روپے نقد انعام سے نوازا۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن نارمالئزیشن کمیٹی کے چیئرمین حمزہ خان نے
کراچی یونائیٹڈ کو دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی ٹرافی اور  3الکھ روپے نقد انعام سے نوازا۔ جبکہ
ڈائریکٹر ویمن ڈویلپمنٹ راحیلہ زرمین نے واپڈا کی ٹیم کو تیسری پوزیشن کی ٹرافی اور  2الکھ روپے
نقد انعام کے ساتھ پیش کیا۔
پاکستانی فٹ بال میں یہ پہال موقع تھا جب خواتین کی ٹیموں کو دی جانے والی انعامی رقم کی رقم مردوں
کے کھیل کے برابر تھی۔

