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ٓائی ایم ایف کیساتھ دوست ممالک سے بھی مدد حاصل کرینگے،فرخ سلیم

میں گفتگو کرتے ہوئے ترجمان  “ٓاج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ”جیو کے پروگرام (ٹی وی رپورٹ)کراچی 
وفاقی حکومت برائے معیشت وتوانائی فرخ سلیم نے کہا ہے کہ ٓائی ایم ایف کے ساتھ دوست ممالک سے 

بھی مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے،ماہر بین االقوامی امور کامران بخاری نے کہا کہ جمال 
خشوگجی کی گمشدگی اور مبینہ قتل بہت بڑا بحران ہے،ڈائریکٹر سیٹالئٹس این ٓائی سی وی ڈی پروفیسر 

ندیم رضوی نے کہا کہ دل کے امراض کا الکھوں روپے کا عالج این ٓائی سی وی ڈی میں مکمل مفت فراہم 
کیا جاتا ہے،میزبان شاہزیب خانزادہ نےتجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عمران خان ایک بار پھر 
سعودی عرب جارہے ہیں، وزیراعظم سعودی عرب میں ہونے والی فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت 

کریں گے ،مگر یہ خبریں سامنے ٓارہی ہیں کہ وزیراعظم عمران خان ٓائی ایم ایف جانے سے پہلے ایک بار 
پھر سعودی عرب سے مالی تعاون لینے کی کوشش کریں گے۔ترجمان وفاقی حکومت برائے معیشت 

وتوانائی فرخ سلیم نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت بارہ ارب ڈالر کی ضرورت ہے، ٓائی ایم ایف کے ساتھ 
دوست ممالک سے بھی مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، حکومت چاہتی ہے کہ پاکستانیوں کیلئے 

بہترین پروگرام ڈیزائن کیا جائے، ٓائی ایم ایف سے ایسا پروگرام حاصل کرنا چاہتے ہیں جس سے کم ٓامدنی 
والے طبقہ پر زیادہ بوجھ نہ

ڈاال جائے، سعودی عرب میں کانفرنس مستقبل میں سرمایہ کاری کے حوالے سے ہورہی ہے، امریکا اور 
دیگر ممالک کی کمپنیوں نے اس کانفرنس کا بائیکاٹ سیاسی وجوہ کی بنیاد پر کیا ہے، اس کانفرنس میں 
حصہ لینے سے پاکستان کو فائدہ ہی ہوسکتا ہے کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ ماہر بین االقوامی امور 

کامران بخاری نے کہا کہ جمال خشوگجی کی گمشدگی اور مبینہ قتل بہت بڑا بحران ہے،امریکا میں سول 
سوسائٹی کے ساتھ کانگریس میں بھی اس واقعہ پر بہت شور مچ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتی ری پبلکن 

سینیٹرز بھی اس واقعہ کو نظرانداز کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں۔


