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کراچی (اسٹاف رپورٹر)کراچی چیمبر کے الیکشن میں طویل عرصے بعد ایک بڑے انتخابی معرکے کی امیدیں ،نئے

گروپ کے روز بروز مضبوط ہونے سے برسر ا قتدار گروپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جارہا ہے ،تاہم اب بھی برسر

اقتدار گروپ کامیابی کے لیے پر امید ہے ،تفصیالت کے مطابق کراچی چیمبر میں ایک عرصے بعدتبدیلی کے اثرات

نظر آرہے ہیں ،چیمبر پر گزشتہ طویل عرصے سے بی ایم جی کی حکمرانی ہے ،ایک دو مرتبہ مخالفین نے ان کے مد

مقابل آنے کی کوشش کی لیکن انھیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے ،اس لیے اب انھیں مسلسل واک اوور ہی ملتا چال آرہا

تھا کہ اچانک ایک مذہبی پس منظر رکھنے والے کچھ افراد نے انھیں چیلنج کیا ،ابتدا میں چیمبر کے ارکان نے پیٹریاٹ

گروپ کو سنجیده نہیں لیا مگر اب صورتحال بدلتی نظر آتی ہے ،جس سے بر سر اقتدار گروپ کو بھی پریشانی ہے

،سراج تیلی کے پرانے ساتھی اورسراج تیلی گروپ کے بانی مقصود اسمعیل بھی اب ان کے مخالف صف میں ہیں ،بی

ایم جی کے روایتی مخالف ایس ایم منیر کے یونائٹیڈ بزنس گروپ نے کراچی چیمبر آ ف کامرس اینڈ انڈسٹری کے

ساالنہ انتخابات میں پیٹریاٹ بزنس گروپ کی حمایت کا اعالن کردیا ہے جس سے کراچی چیمبر کے الیکشن مین جان پڑ

گئی ہے طویل عرصے بعد انتخابی مہم بھی نظر آرہی ہے ۔یو بی جی کے ترجمان گلزار فیروز کی جانب سے

� جاری پریس ریلز کے مطابق یونائٹیڈ بزنس گروپ کے سرپرست اعلٰی ایس ایم منیرکی سربراہی میں یو بی جی کے

اراکین خالدتواب ،زبیر طفیل اور پاکستان بزنس گروپ کے سرپرست اعلٰی عقیل کریم ڈھیڈی کی قیادت میں احمدچنائے ،

مقصود اسماعیل اور یحیٰی پوالنی کے مابین ہونے والی مالقات میں یہ طے پایا ہے کہ یونائیٹڈ بزنس گروپ 15ستمبر

کوکراچی چیمبر کے الیکشن میں پاکستان بزنس گروپ کے حمایت یافتہ پیٹریاٹ بزنس مین گروپ کی مکمل سپورٹ

کرے گا جبکہ اس مالقات میں باضابطہ طور پر یہ بھی طے پایا کہ پاکستان بزنس گروپ ایف پی سی سی آئی کے

انتخابات میں یونائٹیڈ بزنس گروپ کے سامنے انتخابات میں حصہ نہیں لے گا اور یو بی جی کے امیدواروں کی حمایت

کریگا۔یو بی جی اور پی بی جی کے رہنمائوں نے دوطرفہ معاہدے کو بزنس کمیونٹی کیلئے سودمند قرار دیا ہے۔اس

ضمن میں ایس ایم منیر کا کہنا تھا کہ کراچی چیمبر کے حوالے سے تاجروں کے مسائل بڑھتے جارہے تھے جبکہ ہم

بزنس کمیونٹی کو یکجا کرنے کی بھی کوششیں کررہے ہیں اور یو بی جی کا عقیل کریم ڈھیڈی کے پاکستان بزنس گروپ

کے ساتھ کراچی چیمبر کیلئے کیا گیا معاہده بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یو بی جی کراچی

چیمبر کے الیکشن میں پیٹریاٹ بزنس گروپ کی حمایت کریگا اور ہمیں امید ہے کہ وه اپنے منشور کے مطابق کراچی

کے تاجروں اورصنعت کاروں کی بہتری کیلئے اوران کے مسائل حل کرنے میں اپنا مثبت کردار ادا کریں گے۔ دوسری

جانب بی ایم جی کو امید ہے کہ اپنے ناراض لوگوں کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور باآسانی الیکشن میں کامیابی

حاصل کر لیں گے ۔
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