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 پاکستان نہیں، پروف بیکٹریا ، نکلے معیاری غیر احرام فیصد73 درٓامد کو عرب سعودی

  ہوگا نہیں حصہ کا االئنس مخالف ایران وہ کردیا واضح نے
 بعد کے تعطل کے ماہ چھ ، ہے ٓاگئی تیزی خاصی میں سرگرمیوں توسیعی کی کعبہ حرم) خلیل طاہر(مکرمہ مکہ

۔ ہے ہوا بنا مرکز بھی کا سرگرمیوں عالمی عرب سعودی ہی ساتھ۔ ہے ہورہا کام روز و شب اردگرد کے کعبہ خانہ

 خارجہ وزیر امریکی۔ ہے کیا ٓاغاز کا کوششوں تازہ نے امریکا کےلئے بندی صف نئی ایک خالف کے ایران

 نے پاکستان دوران اس۔پہنچے عرب سعودی پر مشن کے کرانے ختم اختالفات میں ملکوں خلیجی پومپیو مائیک

 معیاری غیر احرام فیصد73 درٓامد کو عرب سعودی جبکہ۔ ہوگا نہیں حصہ کا االئنس مخالف ایران وہ کردیا واضح

 دیگر اور سلمان بن محمد شہزادہ عہد ولی میں ریاض کی خارجہ وزیر امریکی۔ نہیںہیں پروف بیکٹریا ، نکلے

 سے پاکستان میں االئنس سٹرٹیجک نئے خالف کے ایران امریکا لئے اسی۔ہے ہوئی مالقات سے رہنمائوں سعودی

 سیاسی کے ملکوں خلیجی خالف کے قطر طرح جس کہ ہے کرچکی واضح قیادت پاکستانی تاہم ہے میں رابطے

اسالمی برادر پڑوسی طرح اسی رہا جانبدار غیر پاکستان میں جھگڑے  

 نام سے حوالے اور ایک کا پاکستان دنوں ان میں سعودیہ۔ہوگا نہیں حصہ کا االئنس کسی کےخالف ایران ملک

 میں ان۔ ہے کرچکا ویزےجاری عمرہ سےزیادہ الکھ ستائیس عرب سعودی تک اب سال اس۔ ہے ہورہا اجاگر

 خبر افسوسناک ساتھ کے اس۔ پہنچے عرب سعودی زائرین عمرہ زیادہ سے سب جہاں ہے ملک ون نمبر پاکستان

 پروف بیکٹریا احرام درٓامدی ، نکلے معیاری غیر احرام فیصد 73 گئے کئے درٓامد کو عرب سعودی کہ ہے یہ

 تجارت مابین کے ملکوں دونوں قبل سے پاکستان دورہ ماہ ٓائندہ کے سلمان بن محمد شہزادہ عہد ولی سعودی۔ نہیں

۔ہیں جاری سرگرمیاں زبردست یہاں دنوں ان لئے کے دینے وسعت کو امکانات کے کاری سرمایہ اور  


