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 عرب متحدہ اور جرمنی کو ء 6266 ، جون 62 – 62 اعظم وزیر
گے کریں دورہ کا امارات  
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ء کو جرمنی کی صدارت میں ہونے والی  6266جون ،  62سے  62وزیر اعظم جناب نریندر مودی 

کانفرنس میں شرکت کے لئے جرمنی کے چانسلر محترم جناب اوالف ُشلز کی دعوت سربراہ  2 –جی 

سربراہ کانفرنس کے دوران امید ہے کہ وزیر اعظم  کا دورہ کریں گے۔   پر جرمنی کے اسکلوس الماو  

دو اجالسوں میں اظہاِر خیال کریں گے ، جن میں ماحولیات ، توانائی ، آب و ہوا ، خوراک کی سکیورٹی 

شامل ہے ۔ ان اہم امور پر بین االقوامی اشتراک کو مستحکم   حت ، صنفی برابری اور جمہوریت، ص

کی ایک کوشش کے طور پر ارجنٹینا ، انڈونیشیا سینیگال اور جنوبی افریقہ جیسی جمہوریتوں   کرنے

 کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم شرکت کرنے والے ملکوں کے کچھ  کو بھی مدعو کیا گیا ہے ۔

 لیڈروں کے ساتھ باہمی میٹنگیں بھی کریں گے ۔

سربراہ اجالس میں دعوت بھارت اور جرمنی کے درمیان مضبوط اور قریبی ساجھیداری کی  2 –جی 

 6روایات اور اعلٰی سطٰح سیاسی روابط کے پیش نظر دی گئی ہے ۔ وزیر اعظم نے ، اِس سے پہلے 
اورت ) آئی جی سی ( کے چھٹے ایڈیشن کے لئے جرمن بین حکومتی مش –ء کو بھارت  6266مئی ، 

 جرمنی کا دورہ کیا تھا ۔

یو اے ای کے سابق صدر اور ابو ظہبی   سربراہ اجالس میں شرکت کرنے کے بعد وزیر اعظم 2 –جی 

 62کے حکمراں عزت مآب شیخ خلیفہ بن زائد النہیان کے انتقال پر ذاتی تعزیت پیش کرنے کے لئے 

جائیں گے ۔ وزیر اعظم ، اِس موقع پر عزت مآب شیخ محمد بن  حدہ عرب امارات ء کو مت 6266جون ، 

زائد النہیان کو متحدہ عرب امارات کے نئے صدر ابوظہبی کے حکمران منتخب ہونے پر ، انہیں 
 مبارکباد بھی دیں گے ۔

 رات میں ہی متحدہ عرب امارات سے روانہ ہو جائیں گے ۔ جون کو  62وزیر اعظم 

 

 
 نئی دہلی
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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. 

 
 


