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ہندوستان – بحرین کے مابین تیسرا ہائی جوائنٹ کمیشن اجالس کا انعقاد (7
اپریل )0202
 07اپریل0202 ،
وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جیشنکر اور بحرین کے وزیر خارجہ عالی جناب ڈاکٹر عبد اللطیف بن راشد الزیانی نے آج نئی دہلی
میں تیسرا ہندوستان بحرین ہائی جوائنٹ کمیشن (ایچ جے سی) کی سربراہی کی۔ تیسرے ہائی جوائنٹ کمیشن (ایچ جے سی)
کے حوالے سے مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ بحرین کے وزیر خارجہ نے بحرین کے ولی عہد اور وزیر اعظم کا بھارتی
وزیر اعظم کے نام ایک خط بھارتی وزیر خارجہ کو دیا۔
بحرین کے وزیر خارجہ نے ہندوستان کے معزز نائب صدر ،جناب ایم وینکیا نائیڈو سے آج مالقات کی۔ معزز نائب صدر
نے ہندوستان کی طرف سے بحرین کے عالی جاہ بادشاہ کا ہندوستانی برادری کا بشمول کووڈ  21وبائی مرض کے دوران،
بہترین دیکھ بھال کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ بحرین کے وزیر خارجہ نے بحرین کی ترقی ونمو میں ہندوستانی برادری کی
شراکت کو سراہا ،اور بحرین کو کو کویشیلڈ ویکسین کی فراہمی پر بھی بھارت کا شکریہ ادا کیا۔
ہائی جوائنٹ کمیشن (ایچ جے سی) کے دوران ،دونوں وزراء نے دوطرفہ تعاون کے تمام پہلؤوں کا جائزہ لیا ،اور پچھلے
کچھ سالوں میں پیشرفت پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے سن  0222میں بحرین کے عالی جاہ بادشاہ کا ہندوستان کا دورہ
اور ہندوستان کے محترم وزیر اعظم کا سن  0221میں بحرین کے تاریخی دوروں کو تذکرہ کیا۔ دونوں ممالک نے کووڈ
وبائی مرض کے دوران اپنے کوورڈنیشن اور تعاون کو برقرار رکھا۔
دونوں فریقین نے تیل وگیس ،تجارت اور سرمایہ کاری ،صحت ،فوڈ سیکورٹی ،دفاع ،سالمتی ،قابل تجدید توانائی ،تعلیم،
ثقافت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں اپنے تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ دونوں فریقین نے اس سال اپنے
سفارتی تعلقات کے قیام کی گولڈن جوبلی منانے کے بھی منتظر ہیں۔ وزیر خارجہ نے جلد تاریخ میں ہندوستان کے دورے
کے لئے عزت مآب ولی عہد شہزادہ اور بحرین کے وزیر اعظم کو ہندوستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔
وزیر خارجہ نے بحرین کو جی سی سی کی چیئر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ،اور ہندوستان-جی سی سی کی شراکت
کو مستحکم کرنے کے لئے بحرین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ دونوں وزراء نے باہمی دلچسپی کے عالقائی
اور کثیر الجہتی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ہندوستان بحرین کے ذریعہ آئی ایس اے فریم ورک معاہدے کی توثیق کے آلے
کو جلد جمع کروانے کا منتظر ہے۔
بحرین کے وزیر خارجہ  6اپریل کی شام کو نئی دہلی پہنچے تھے اور  8اپریل کی صبح روانہ ہونے والے ہیں۔
نئی دہلی
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