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കുവൈറ്റ് ൈിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുും കാബിനറ്റ് അഫ്
ദയഴ്സ് എും.ഒ. സുമായ ഷെയ്ഖ് ദ

ാ. അഹമ്മദ്

നാസർ അൽ മുഹമ്മദ് അൽ സബയുഷെ ഇരയൻ
സന്ദർശനും. (മാർച്ച് 17-18, 2021)
മാർച്ച് 18, 2021
ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദേശകാര്യമന്ത്രി ദ

ാ. എസ ജയശങ്കറിന്പ്പറ ക്ഷണന്ത്രകാര്ം

കുവവറ്റ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും കാബിനറ്റ് അഫ്ദയഴ്സ് എം.ഒ. സുമായ
പ്പെയ്ഖ് ദ

ാ. അഹമ്മദ് നാസർ അൽ മുഹമ്മദ് അൽ സബ 2021 മാർച്ച് 17 -18

തിയ്യതികളിൽ ഇരയ സന്ദർശിച്ചു. ഇര്ു മന്ത്രിമാര്ും 2021 മാർച്ച് 18 ന് ര്ാവിപ്പെ

കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ഇരയ -കുവവറ്റ് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന്പ്പറയും
ന്ത്രാദേശികമായ വികസനങ്ങളുപ്പടയും എെലാ വശങ്ങളും അവദൊകനം
പ്പചയ്ഖതു.
ഇര്ു
സൗഹാർേരര്വുമായ

ര്ാജയങ്ങളും
തമ്മിെുള്ള
ബന്ധങ്ങളിൽ
കൂടുതൽ

രര്മ്പര്ാഗതവും
ചെനാത്മകത

പ്പകാണ്ടുവര്ുന്നതിനുള്ള വഴികളും അവർ കപ്പണ്ടത്തി.
കുവവത്തിന്പ്പറ ന്ത്രധാനമന്ത്രി പ്പെയ്ഖ് സബ ഖാെിദ് അൽ ഹമദ് അൽ സബ
ന്ത്രധാനമന്ത്രി
ന്ത്ശീ നദര്ന്ത്ന്ദദമാ ിപ്പയ അഭിസംദബാധന പ്പചയ്ഖതുപ്പകാണ്ട്
പ്പകാടുത്തയച്ച കത്ത് വിദേശകാര്യമന്ത്രി പ്പെയ്ഖ് ദ

ാ. അഹമ്മദ് നാസർ

വകമാറി.
ബന്ധം പ്പമച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാര്ുപ്പട തെത്തിൽ ഒര്ു
ദജായിന്് മിനിസ്റ്റീര്ിയൽ കമ്മീെൻ ര്ൂരീകര്ിക്കുന്നതിനുള്ള സംയുക്ത
ന്ത്രസ്താവന

സന്ദർശനത്തിനിപ്പട

രുറത്തിറക്കി.

വിദേശകാര്യ

കൂടിയാദൊചനകൾ, ദജായിന്് വർക്കിങ് ന്ത്ഗൂെുകൾ എന്നിങ്ങപ്പന എെലാ
തര്ത്തിെുമുള്ള ഉഭയകക്ഷി ഇടരാടുകൾക്കും ദജായിന്് കമ്മീെൻ മീറ്റിംഗ്
(JCM)

ഏദകാരനമായി

ന്ത്രവർത്തിക്കും.

വഹദന്ത്

ാകാർബണുകൾ,

മാനവദശെി, പ്പമാബിെിറ്റി, ആദര്ാഗയ സംര്ക്ഷണം എന്നിവയിൽ നിെവിെുള്ള
ദജായിന്്

വർക്കിംഗ്

ന്ത്ഗൂെുകൾക്ക്

രുറപ്പമ,

വയാരാര്ം,

നിദക്ഷരം,

ന്ത്രതിദര്ാധം,

സുര്ക്ഷ

തുടങ്ങിയവപ്പയക്കുറിച്ചുള്ള

സ്ഥാരിക്കാനും ഉദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

രുതിയ

JWGകൾ

2021 പ്പെന്ത്ബുവര്ിയിൽ 200,000 ദ ാസ് 'പ്പമയ്ഖ് ഇൻ ഇരയ' ദകാവിെീൽ്
വാക്സിനുകൾ കുവവറ്റിദെക്ക് വിതര്ണം പ്പചയ്ഖതതിന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി
പ്പെയ്ഖ് ദ

ാ. അഹമ്മദ് നാസർ ഇരയൻ ഭര്ണകൂടദത്താട് നന്ദി അറിയിച്ചു

.വെിയ ദതാതിെുള്ള ഇരയൻ ജനതയ്ഖക്ക് ആതിദേയതവം വഹിക്കുന്നതിനും
ദകാവി്
-19
നൽകിയതിനും

രകർച്ചവയാധിയുപ്പട
വിദേശകാര്യമന്ത്രി

സമയത്തു
കുവവറ്റ്

അവർക്ക്
കര്ുതൽ
ഭര്ണകൂടത്തിന്പ്പറ

ദനതൃതവത്തിദനാട് നന്ദി രറഞ്ഞു. വെിയ ദതാതിൽ കുവവറ്റിദെക്ക് തിര്ിച്ചു
വര്ാനായി
യാന്ത്ത
രുര്ാര്ംഭിക്കാൻ
ഇരയക്കാർക്ക്
പ്പരട്ടന്ന്
തപ്പന്ന
സാധിക്കുപ്പമന്ന്

ന്ത്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും

അദേഹം

അറിയിച്ചു.

കൂടാപ്പത

ദകാവി്-19 രകർച്ചവയാധിയ്ഖക്ക് എതിര്ായ ദരാര്ാട്ടത്തിൽ കുവവറ്റ്
ഭര്ണകൂടത്തിന്പ്പറ
ശക്തമായ
രിരുണ
ഇരയയ്ഖക്ക്
നൽകുന്നതായും
അറിയിച്ചു.

ആദര്ാഗയ

രര്ിര്ക്ഷണ

ദമഖെയിപ്പെ

സഹകര്ണം

വർധിെിദക്കണ്ടതിന്പ്പറ ആവശയകത ഇര്ു വിഭാഗങ്ങളും ഊന്നിെറഞ്ഞു.
ഇരയ കുവവറ്റിപ്പെ വെിയ വയവസായ രങ്കാളികളിൽ ഒന്നാണ്.ഊർജ്ജം,
വയാരാര്ം, ആദര്ാഗയം, ന്ത്രതിദര്ാധം, സുര്ക്ഷ, ശാസ്ന്ത്ത സാദങ്കതിക വിേയ,
ഐടി, വസബർ സുര്ക്ഷ, സംസ്കാര്ം, വിേയാഭയാസം, ടൂറിസം തുടങ്ങിയ
ദമഖെകളിപ്പെ
ബന്ധം
കൂടുതൽ
ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും
ആഴത്തിൊക്കുന്നതിനും

ന്ത്രകടമായ

അവസര്ങ്ങളാണുള്ളത്.

ഊർജ്ജം,

നിർമാണം, ഭക്ഷയസുര്ക്ഷ, ആദര്ാഗയ സംര്ക്ഷണം, വിേയാഭയാസം തുടങ്ങി
വിവിധ ദമഖെകളിൽ കുവവത്തിൽ നിന്ന് ഇരയയിദെക്ക് കൂടുതൽ
നിദക്ഷരവും വിദേശകാര്യമന്ത്രി ക്ഷണിച്ചു.
ഏറ്റവും രുതിയ ന്ത്രാദേശിക, അരർദേശീയ സംഭവവികാസങ്ങപ്പളക്കുറിച്ച്
ഇര്ുമന്ത്രിമാര്ും അവദൊകനം പ്പചയ്യുകയും ബഹുര്ാന്ത്ര ദൊറമുകളിപ്പെ
രര്സ്രര്
താൽെര്യമുള്ള
വിെയങ്ങളിൽ
ഏദകാരനദത്താപ്പട

ന്ത്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അനുകൂെിക്കുകയും പ്പചയ്ഖതു. 2021-22 കാെഘട്ടത്തിൽ
നയതന്ത്രബന്ധം സ്ഥാരിച്ചതിന്പ്പറ അറുരതാം വാർെികവും ഇര്ുരക്ഷവും
സംയുക്തമായി ആദഘാെിക്കുന്നതായിര്ിക്കും.
നയൂ

ൽഹി

18 മാർച്ച് , 2021
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and
may be referred to as the official press release.

