The Pakistan Football National Team played its first match of the tour today on Wednesday
against the Malaysian Premier League side UKM FC.
The Pakistan Team is on a weeklong training tour of Malaysia where it will train and play
two friendly matches. The first of the two matches was played today as the Pakistan team
came face to face with Malaysian Premier League side UKM FC.
Pakistan took the lead in the 5th minute after striker Kaleem Ullah scored through penalty
kick but the home side managed to equalize in the 22nd minute thanks to Ahmad Asnan’s
goal. The first half ended on level terms. Pakistan took the lead once more in the second
half as Muhammad Afzal scored in 55th minute after coming on as a substitute. However,
the team could not hold on to the lead much longer as the home team equalized once
again in 78th minute with Rennie Amadaiya scoring the goal.
The team responded well playing a match on international level after a big gap as the match
ended in a draw with both teams scoring 2 goals. Pakistan team will play their next training
match against Felda United FC, tomorrow. The match will kick off at 1.45 PM Pakistan
Standard Time.

پاکستان فٹ بال قومی ٹیم نے آج بدھ کے روز ٹور کا پہال میچ مالئیشین پریمیر لیگ کی ٹیم یوکے ایم
ایف سی کے خالف کھیال۔
پاکستان ٹیم ایک ہفتہ طویل مالئیشیا کے تربیتی دورے پر ہے جہاں وہ دو دوستانہ میچوں کھیلے گی۔
دونوں میچوں میں سے پہال آج کھیال گیا جب پاکستان ٹیم مالئیشین پریمیر لیگ کی ٹیم یوکے ایم ایف
سی سے آمنے سامنے ہوئی۔
اسٹرائیکر کلیم ہللا نے پینلٹی کک کے ذریعہ گول کرنے کے بعد پاکستان کو پانچویں منٹ میں برتری
 ویں منٹ میں برابری کرنے میں کامیاب ہوگئی۔22 دالئی لیکن احمد اسنان کے گول کی بدولت ہوم ٹیم
پہال ہاف سطح کی شرائط پر ختم ہوا۔ دوسرے ہاف میں پاکستان نے ایک بار پھر برتری حاصل کرلی
 ٹیم زیادہ دیر،  ویں منٹ میں محمد افضل نے گول کیا۔ تاہم55 جب متبادل کے طور پر آنے کے بعد
منٹ میں ایک بار پھر گول کر دیا78 تک برتری کو برقرار نہیں رکھ سکی کیونکہ ہوم ٹیم نے
،  گول اسکور کیے۔ پاکستانی ٹیم اپنا اگال تربیتی میچ کل2 میچ ڈرا پر ختم ہوا اور دونوں ٹیموں نے
 بجے1.45 فولڈا یونائیٹڈ ایف سی کے خالف کھیلے گی۔ میچ پاکستان معیاری وقت کے مطابق صبح
شروع ہوگا۔

