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 ہفتہ کو جمعہ کا پاکستان حکومت کیلئے بنانے مستحکم مزید تعلقات سے ممالک عرب

غور پر کمی میں اخراجات حج کابھی عرب متوقع،سعودی اعالن کا کرنے تعطیل وار  
 پاکستان حکومت کیلئے کرنے مستحکم مزید تعلقات کاروباری سے ممالک عرب) نقوی حیدر: رپورٹ( ٓاباد اسالم 

 کررہا غور پر کمی میں اخراجات حج عرب سعودی جبکہ۔ ہے متوقع اعالن کا کرنے کو جمعہ تعطیل وار ہفتہ کا

 عرب متحدہ اور عرب سعودی خصوصًا ممالک عرب دیگر اور پاکستان کہ ہے ہوا معلوم سے ذرائع باخبر۔  ہے

 بجائے کی اتوار پاکستان حکومت لیے کے بنانے بروقت اور مستحکم مزید کو تعلقات کاروباری ساتھ کے امارات

 ہوتی تعطیل کو جمعہ میں ممالک عرب اور کو اتوار میں پاکستان۔ ہے کرسکتی اعالن کا تعطیل وار ہفتہ کو جمعہ

 جمعرات بدھ منگل پیر صرف لیے کے کرنے کام کو حلقوں کاروباری کے ممالک دونوں سے وجہ کی جس ہے

 عرب سعودی اور پاکستان ہی جلد جبکہ ہے ہوتی واقع کمی شدید میں امور کاروباری سے جس ہیں ملتے دن کے

 وار ہفتہ ہوئے رکھتے مدنظر جسے ہیں ہونیوالے بھی معاہدے تجارتی و کاروباری کے ڈالرز اربوں درمیان کے

کا کرنے کو جمعہ اب مطابق کے ذرائع تعطیل  

 ہی جلد مایوسی کی پاکستانیوں الکھوں خواہشمند کے2019 حج مطابق کے ذرائع جانب دوسری۔ ہے گیا کیا فیصلہ

 پر حکم کے حکومت سعودی میں ہی حال سلمان بن محمد پرنس عہد ولی سعودی کیونکہ ہے والی بدلنے میں خوشی

 یا ہیں سکتے لے واپس تو یا لئے کے حاجیوں پاکستانی کو اضافے فیصد دس والے ہونے میں مد کی اخراجات حج

 حج مشترکہ دنوں گزشتہ۔ ہوگا فائدہ خواہ خاطر کو حاجیوں پاکستانی سے جس ہیں کرسکتے اعالن کا کمی میں اس

 لئے کے حاجیوں پاکستانی کہ ہے ممکن اور ہے گئی دی کر ریال 1756 کر بڑھ سے ریال 1210 رقم کی اخراجات

 کیا اضافہ فیصد دس جو بھی میں اخراجات رہائشی میں مدینہ اور مکہ عالوہ کے اس۔ جائے لیا لے واپس اضافہ یہ

 ہے رہا دوست ترین قریب اور بہترین ہی سے ہمیشہ کا پاکستان عرب سعودی۔ ہے سکتا جا لیا واپس اسے ہے گیا

 کو دوستی اسی بھی ٓامد کی عہد ولی سعودی۔ ہے نبھایا کر بڑھ ٓاگے ہمیشہ کو دوستی اس نے ممالک دونوں اور

 انوسٹمنٹ بڑی بہت ایک میں پاکستان عہد ولی سعودی۔ ہے سلسلہ ایک کا بنانے خوشگوار اور طاقتور مزید

 الگت کی ڈالر اربوں میں گوادر سے تعاون کے عرب سعودی پر موقع اس اور گے کریں خطاب بھی سے کانفرنس

 کا کمی اخراجات حج سے طرف کی عہد ولی سعودی۔ گا جائے کیا اعالن بھی کا قیام کے ریفائنری ٓائل ایک سے

 دونوں سے جس گا دے دوڑا لہر ایسی ایک کی خوشی میں افراد خواہشمند کے کرنے حج اور عوام پاکستانی اعالن

 کریں ادا حج فریضہ عازمین پاکستانی ہزار چھپاسی الکھ ایک تقریبًا سال اس۔ ہوگی مضبوط مزید دوستی کی ممالک

۔گے  


