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ਜਰਮਨੀ ਅਤ ੇਸਯੰਕੁਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯਏੂਈ) ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ (26-28 ਜੂਨ, 

2022) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ ਪਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਦਾ ਰਵਾਨਗੀ ਹਬਆਨ 
 ਜਨੂ 25, 2022 

ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਪਰਧਾਨਗੀ ਿੇਠ ਜੀ7 ਸਹਮਟ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਾਂਸਲਰ ਮਿਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਓਲਾਫ ਸਕੋਲਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਲੌਸ ਐਲਮੌ 

(Schloss Elmau), ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਦਰੌਾ ਕਰਾਾਂਗਾ। ਹਪਛਲੇ ਮਿੀਨੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਰਤ-ਜਰਮਨੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਿ-ਮਸ਼੍ਵਰ ੇ

(ਆਈਜੀਸੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਾਂਸਲਰ ਸਕੋਲਜ਼ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਣਾ ਖੁਸ਼੍ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਿੋਵੇਗੀ। 

  

ਮਾਨਵਤਾ ਨੰੂ ਪਰਭਾਹਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਵਪੂਰਨ ਗਲੋਬਲ ਮੱੁਹਦਆਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ ਸਹਿਯਗੋ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਹਸ਼੍ਸ਼੍ 

ਹਵੱਚ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼੍ੀਆ, ਸੇਨੇਗਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਹਜਿੇ ਿੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰਾਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਜੀ7 ਸਹਮਟ ਲਈ ਸੱਦਾ 

ਹਦੱਤਾ ਿੈ। ਸਹਮਟ ਦੇ ਸੈਸ਼੍ਨਾਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਊਰਜਾ, ਜਲਵਾਯ,ੂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਹਖਆ, ਹਸਿਤ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 

ਕਰਨ, ਹਲੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਜਿੇ ਪਰਮੁੱਖ ਮੱੁਹਦਆਾਂ 'ਤੇ ਜੀ7 ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ, ਜੀ7 ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼੍ਟਰੀ 

ਸੰਗਠਨਾਾਂ ਨਾਲ ਹਵਚਾਰਾਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਕਰਾਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਹਮਟ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਜੀ-7 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਸੱਦ ੇਗਏ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਾਂ ਨੰੂ 

ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ। 

  

ਜਰਮਨੀ ਦ ੇਦੌਰ ੇਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਪੂਰ ੇਯਰੂਪ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪਰੋਾ ਦ ੇਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨੰੂ ਹਮਲਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਿਾਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਥਾਨਕ 

ਅਰਥਹਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਹਵੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਾਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿਨ। 
  

ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦ ੇਸਮੇਂ, ਮੈਂ 28 ਜੂਨ, 2022 ਨੰੂ ਅਬੂ ਧਾਬੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਹਵੱਚ ਥੋੜ੍ਹ ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕ ਕੇ 

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦ ੇਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦ ੇਸਾਬਕਾ ਸ਼੍ਾਸਕ ਸੇ਼੍ਖ ਖਲੀਫਾ ਹਬਨ ਜ਼ਾਯਦ ਅਲ ਨਾਿਯਾਨ ਦ ੇ

ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਵਅਕਤੀਗਤ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰਾਸ਼੍ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦ ੇ

ਸ਼੍ਾਸਕ ਸੇ਼੍ਖ ਮੁਿੰਮਦ ਹਬਨ ਜ਼ਾਯਦ ਅਲ ਨਾਿਯਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਾਂਗਾ। 

 
 

ਨਵੀਂ ਹਦੱਲੀ 

ਜੂਨ 25, 2022 

 
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. 

 
 


