Pakistan Football team concluded their training tour of Malaysia with a win after beating the Malaysian
Super League side Felda United FC by 2-0.
Pakistan team played their second and final friendly match of the tour today against the Malaysian
Super League side Felda United FC and won the match 2-0 to conclude a successful training tour.
Pakistan team scored in once in each half to win the game. The team looked defensively strong and did
not concede any goal.
In the first half, Pakistan team took the lead in 16th minute when the youngster Waheed scored from Ali
Khan’s assist. Both teams went into the break with Pakistan team holding on to their narrow advantage.
In the second half the Pakistan team managed to double their lead when Nisar scored the goal in 75th
minute. Substitute Kaleem Ullah scored once more in the dying minutes of the match but the third goal
was ruled out by the referee.
Pakistan team finished the training tour with an all-round brilliant performance and will be returning to
Pakistan on the 25th of January.

سے شکست دے0-2 پاکستان فٹ بال ٹیم نے مالئیشیاء کے سپر لیگ کی ٹیم فیلڈا یونائیٹڈ ایف سی کو
کر جیت کے ساتھ مالئیشیا کا ٹریننگ ٹور ختم کیا۔
پاکستان ٹیم نے آج اپنا دوسرا اور آخری دوستانہ میچ مالئیشین سپر لیگ کی ٹیم فیلڈا یونائیٹڈ ایف سی
 سے جیت کر ایک کامیاب تربیتی دورے کا اختتام کیا۔ پاکستان ٹیم0-2 کے خالف کھیال اور میچ کو
نے ہر ہاف میں ایک بار گول کرکے کھیل جیت لیا۔ ٹیم دفاعی طور پر مضبوط دکھائی دی۔
 ویں منٹ میں برتری حاصل کی جب نوجوان وحید نے علی خان16  پاکستانی ٹیم نے، پہلے ہاف میں
 ویں75  کے اسکور کے ساتھ ختم ہوا۔ دوسرے ہاف میں پاکستان0-1 کی مدد سے گول کیا۔ پہال ہاف
منٹ میں گول کر کے اپنی برتری کو دوگنا کرنے میں کامیاب ہوگئی۔ متبادل کھالڑی کلیم ہللا نے میچ
کے آخری منٹوں میں ایک بار پھر گول کیا لیکن تیسرا گول ریفری نے گول کو مسترد کردیا۔
25  ٹیم.اس کے ساتھ ہی پاکستان کی ٹیم نے آل راؤنڈ شاندار پرفارمنس کے ساتھ ٹریننگ ٹور ختم کیا
جنوری کو پاکستان واپس آئے گی۔

