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  جائے کی میں سال7 یا5 بجائے کے10 نظرثانی پر قیمتوں گیس
 این ایل پاکستان کہ کہا نے خان سرور غالم وسائل قدرتی و پیٹرولیم وزیر وفاقی) مصطفیٰ خالد:رپورٹ( ٓاباد اسالم 

 کہ بتایا نے انہوں۔ ہے خواہاں کا درٓامد مزید میں گرما موسم والے ٓانے جبکہ چاہتا نہیں کمی میں قیمتوں کی جی

 کہ کہا نے انہوں۔ ہے کرائی دہانی یقین کی کرنے طے میکانزم علیحدہ کے سہولت کی ادائیگیوں موخر نے قطر

 ہوئے مسکراتے نے انہوں۔ گا جائے کیا نہیں کوعام معاہدے جی این ایل کردہ طے میں حکومت دور شریف نواز

 تعلقات قریبی مزید قطر پاکستان کیونکہ ہے یوٹرن میں حق کے ملک یہ۔ ہے لیا ‘‘یوٹرن’’ نے حکومت کہ دی دلیل

 نظرثانی پر قیمتوں کہ ہے گئی کی درخواست یہ میں قطر دورہ حالیہ کے خان عمران وزیراعظم۔ ہے خواہاں کا

 کیا انکشاف نے پیٹرولیم وزیر میں انٹرویو خصوصی ایک اپنے۔ جائے کی سے وقفے سال7 یا5 بجائے کی سال10

 جون مئی، کو پاکستان۔ ہے رکھتی دلچسپی میں کرنے تعمیر اسٹوریج جی این ایل میں پاکستان حکومت کی قطر کہ

 میں تعمیر کی ٹرمنلز جی این ایل نے قطر سے حوالے اس۔ ہوگی درکار جی این ایل اضافی میں جوالئی اور

 بتایا نے خان سرور غالم۔ ہیں موجود ٹرمنلز جی این ایل دو پاس کے پاکستان تاہم ہے کی پیشکش کی کاری سرمایہ

 موجود استعداد کی کرنے گیسیفائی ری کو جی این ایل ڈی ایف سی ایم ایم 750 میں ٹرمنل جی این ایل دوسرے کہ

ایل نوابشاہ۔گوادر۔ ہے  

 اسے تھا گیا دیا کر ترک پر دبائو کے ملک بارسوخ ایک کے وسطیٰ مشرق اور امریکی جسے الئن پائپ جی این

 کی انصاف تحریک۔ گے دیں وسعت تک سرحد ایرانی جانب کی پیچھے کو الئن پائپ اس ممالک دونوں اب

 کی پیش میں کمیٹی رابطہ اقتصادی سمری میں بارے اس جلد۔ ہے چاہتی احیاء کا الئن پائپ نوابشاہ۔گوادر حکومت

۔ہے مشکل پیشرفت پر الئن پائپ گیس پاکستان۔ ایران باعث کے پابندیوں امریکی تاہم گی جائے  


