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 0202ستمبر،  22

 22تا  22یو ایس اے کے صد ر عزت مآب جوبائیڈن کی دعوت پر    میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ

 امریکہ کا دورہ کروں گا۔ 2222ستمبر 

امریکہ جامع عالمی اسٹراٹیجک ساجھیداری کا  -کے دوران میں صدربائیڈن کے ساتھ بھارتاپنے دورہ 

خیال کروں گا۔ میں دونوں ملکوں   جائزہ لوں گا اور باہمی مفاد کے عالقائی اور عالمی امور پر تبادلہ

ے کے درمیان خاص طور پر سائنس اور ٹکنولوجی کے شعبے میں اشتراک کے لئے امکانات تالش کرن

 کی غرض سے نائب صدر کمال ہیرس کے ساتھ مالقات کرنے کا بھی منتظر ہوں۔

اسکاٹ موریسن اور جاپان کے وزیراعظم یوشی ہیدے   میں ، صدر جوبائیڈن، آسٹریلیا کے وزیراعظم

سوگا کے ہمراہ کوویڈ لیڈران کی اّولین بنفس نفیس سربراہ کانفرنس میں شرکت کروں گا۔ اس سربراہ 

ے اس سال مارچ میں منعقدہ ورچول سربراہ کانفرنس کے نتائج کا جائزہ لینے اور بھارت۔ کانفرنس س

بحرالکاہل خطے کے لئے ہمارے مشترکہ ویژن پر مبنی مستقبل کے رابطوں کے لئے ترجیحات کی 

 نشاندہی کرنے کا موقع فراہم ہوگا۔

سوگا کے ساتھ بھی مالقات میں آسٹریلیا کے وزیراعظم اسکاٹ موریسن اور جاپان کے وزیراعظم 

کروں گا جس کے دوران ان کے متعلقہ ممالک کے ساتھ مستحکم دوطرفہ تعلقات اور عالقائی اور 

 امور پر ہمارے مفید تبادلوں کو جاری رکھنے کا جائزہ لیا جائے گا۔  عالمی

طاب میں سے خطاب کے ساتھ اپنے دورے کا اختتام کروں گا۔ اس خ  میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی

عالمی وباد سمیت فوری کارروائی کا تقاضہ کرنے وا لی چنوتیوں، انسداد دہشت گردی کی  21-کووڈ

 ضرورت، آب و ہوا کی تبدیلی اور دیگر اہم امور پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔

امریکہ کے میرے اس دورہ کی بدولت امریکہ کے ساتھ جامع عالمی اسٹراٹیجک ساجھیداری کو  

جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ تعلقات کو تقویت بہم  -رنے، ہمارے اسٹراٹیجک ساجھیداروںمستحکم ک

 پہنچانے اور اہم عا لمی امور پر ہمارے تال میل اور اشتراک کو آگے لے جانے کا ایک موقع فراہم ہوگا۔

 

 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. 

 

 

 


