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2019،  ستمبر    24 
 

  گے ہوں اسپیکر کلیدی مودی میں فورم بزنس گلوبل بلومبرگ
 فورم بزنس گلوبل بلومبرگ تیسرے میں یارک نیو کو ستمبر25 مودی نریندر اعظم وزیر بھارتی)نیوز جنگ(کراچی

 الک میں فورم۔ گے کریں رہنماشرکت کاروباری و سیاسی عالمی اعلیٰ متعدد میں جس گے، کریں خطاب کلیدی سے

 شرکت کمپنیاں چالیس بڑی سمیت مارٹ والٹ اور کارڈ ماسٹر کارپوریشن، ٹاور امریکن کارپوریشن، مارٹن ہیڈ

 گفتگو ساتھ کے بلومبرگ مائیکل کارکن کے تبدیلی موسمیاتی اور کاروباری مودی ، بعد کے خطاب اپنے۔گی کریں

 مودی، اعظم وزیر دوران کے امریکا دورہ مطابق کے ادارے خبررساں سرکاری کے بھارت۔ گے ہوں شریک میں

 اور سربراہوں ملکی75کے بھر ،دنیا دھرن مرلی وی مملکت وزیر کے اورامورخارجہ شنکر جے ایس خارجہ وزیر

 میں ٹیکس کارپوریٹ کا مودی قبل سے امریکا دورہ مطابق کے وی ٹی امریکی۔گے کریں مالقات سے خارجہ وزرا

 ٓاسان کاروبار میں بھارت کہ ہے کرنا ہموار راہ لئے کے ایگزیکٹوز چیف امریکی مقصد کا کٹوتی کی ڈالر ارب20

 کی برگ بلوم مائیکل۔ہوئی کاری سرمایہ میں بھارت کی ڈالر ارب تین راست براہ سے امریکا برس گزشتہ۔ ہے

 کے نیویارک کو ستمبر25 اانعقاد کا فورم بزنس گلوبل برگ بلوم ساالنہ تیسرا مطابق کے اعالن جاری سے طرف

 سو دو وفود، اور سربراہان ملکی زائد سے50والے رکھنے تعلق سے براعظموں چھ میں ہوگا،جس میں ہوٹل پالزا

 استحکام عدم ماحولیاتی اور معاشی سے فورم جو۔ گے کریں شرکت لیڈرز بزنس نامور اور اہم کے دنیا زائد سے

 اسپیکرز دیگر گے، کریں خطاب کلیدی سے اس اعظم وزیر بھارتی۔گے کریں خطاب پر موضوع کے فےٖ◌ اضا میں

 پی جے او، ای سی کے گروپ سٹی گورنر، کے انگلینڈ ٓاف بینک ٓارڈن، جیسنڈا اعظم وزیر کی لینڈ نیوزی میں

 کمیشنر یورپیئن کے سربراہ،ٹریڈ سابق کے ایف ایم چیئرمین،ٓائی کے کمپنی ڈزنی والٹ چیئرمین، کے چیز مورگن

 نام کا پاکستانی کسی میں فہرست اس تاہم۔ہیں شامل دیگر اور او ای سی کے فنڈ منٹ انویسٹ پنشن گورنمنٹ ،جاپان

 سب درپیش کو خوشحالی عالمی جو ہے ‘‘بحالی کی استحکام عالمی’’موضوع کا فورم مطابق کے منتظمین۔ نہیں

 کو اداروں کاروباری اور حکومتوں لئے کے نمٹنے سے استحکام عدم ماحولیاتی اور ،معاشی خطرے بڑے سے

 صحت ادارہ عالمی اور متحدہ اقوام برائے مندوب خصوصی پر ایکشن موسمیاتی جو ، بلومبرگ ہوگی، دینا توجہ

 کر مل کو اداروں کاروباری اور حکومتوں لئے کے کرنے مقابلہ کا چیلنجوں بڑے" ، کہا نے ، ہیں سفیر عالمی کے

 بڑھ میں بھر دنیا دونوں حرارت درجہ اور تنأو جب میں وقت ایسے پر طور خاص ، ہے ضرورت کی کرنے کام

 بھی کلنٹن بل صدر امریکی سابق میں جن ، ہیں نام اہم کے دنیا سیاسی اور بزنس افراد شریک میں فورم۔ ہیں رہے

۔تھیں کی تقریر کلیدی میں فورم برس گزشہ نے مے تھریسا اعظم وزیر برطانوی سابق۔ ہیں شامل  


