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ബഹ്റൈനിലെക്കുള്ള വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുലെ സന്ദർശനം (നവംബർ 24-25, 

2020) 

നവംബർ 25, 2020 

ബഹ്റൈനിദെക്കുള്ള വിദേശകാര്യമന്ത്രി ദ ാ. എസ് ജയശങ്കൈിന്ലൈ ര്ണ്ടു േിവസം 
നീണ്ടും നിന്ന ഔദേയാഗിക സന്ദർശനം ഇന്ന് അവസാനിക്കും. സന്ദർശനത്തിനിെയിൽ 

കിര്ീൊവകാശിയും ല പ്യൂട്ടി സുന്ത്പ്ീം കമാൻ ൈും ന്ത്പ്ധാനമന്ത്രിയുമായ ര്ാജകുമാര്ൻ 

സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ഖെീഫ, ബഹൈിനിലെ ഉപ്ന്ത്പ്ധാനമന്ത്രിയായ ലെയ്ഖ് അെി ബിൻ 

ഖെീഫ അൽ ഖെീഫ എന്നിവര്ുമായി കൂെിക്കാഴ്ച നെത്തി കൂൊലെ ബഹ്ൈിനിലെ 

വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായ ദ ാ. അബ്ദുൽ െത്തീഫ് ബിൻ ൈെീദ് അൽ സാവ്നിയുമായി 
ചർച്ചകൾ നെത്തുകയും ലചയ്ഖെു. 

ഉന്നെ ദനെൃെവവുമായുള്ള  കൂെികാഴ്ചയ്ഖക്കിെയിൽ, ഇരയൻ ഭര്ണകൂെത്തിന്ലൈയും 
ജനെയുലെയും ദപ്ര്ിൽ ബഹ്ൈിനിലെ മുൻ ന്ത്പ്ധാനമന്ത്രിയായിര്ുന്ന ര്ാജകുമാര്ൻ ഖെീഫ 

ബിൻ സൽമാൻ അൽ ഖെീഫയുലെ വിദയാഗത്തിൽ അനുദശാചനങ്ങൾ 

അൈിയിച്ചു.ഇരയയു ബഹ്ൈിനുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിലെെുത്തുന്നെിെും ബഹ്ൈിനിലെ 

ഇരയൻ സമൂഹത്തിന്ലൈ ദേമത്തിനായുള്ള ന്ത്പ്വർത്തനങ്ങളിെും അരര്ിച്ച 

ന്ത്പ്ധാനമരിയുലെ സംഭാവനകൾ അദേഹം അനുസ്മര്ിച്ചു. 

300,000 ദത്താളം അധിക ആളുകൾ ഉൾലെെുന്ന ഇരയൻ സമൂഹത്തിനു ആഥിദെയെവം 
വഹിക്കുന്നെിനും ദകാവിേഃ-19 പ്കർച്ചവയാധിയുലെ സമയത്ത് ഇവർക്ക് മെിയായ 

കര്ുെൽ നൽകിയെിനും വിദേശകാര്യമന്ത്രി ബഹ്റൈൻ ദനെൃെവത്തിന് നന്ദി 
അൈിയിച്ചു.ബഹ്റൈന്ലൈ വികസനത്തിൽ ഇരയൻ സമൂഹത്തിനുള്ള പ്ങ്കിനും ദകാസിഡ് 

പ്കർച്ച വയാധിയുലെ സമയത്ത് മര്ുന്നുകൾ, ചികിത്സ ഉപ്കര്ണങ്ങൾ, ലമ ിക്കൽ 

ഉദേയാഗസ്ഥർ എന്നിവ ന്ത്പ്ോനം ലചയ്ഖെുലകാണ്ട് ഇരയ നൽകിയ സഹായത്തിനും ബഹ്
റൈൻ നന്ദി അൈിയിച്ചു.ദകാവിഡ് സംബന്ധമായ സഹകര്ണങ്ങൾ കൂെുെൽ 

ശക്തിലെെുത്തുന്നെിന് ഇര്ു വിഭാഗങ്ങളും അനുകൂെിച്ചു. ഇര്ു ര്ാജയങ്ങൾക്കും 
ഇെയിെുള്ള എയർ ബബിൾ മാദനജ്ലമന്് ന്ത്പ്വർത്തങ്ങളിെും അവർ സംെൃപ്െി 
ന്ത്പ്കെിെിച്ചു. 

  



 

ദ ാ. എസ് ജയശങ്കർ ബഹ്റൈൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ചകൾ നെത്തി. 
ഉഭയകേിബന്ധങ്ങളുലെ സമന്ത്ഗമായ പ്ശ്ചാത്തെവും ഇര്ു ര്ാജയങ്ങൾക്കും ൊല്പ്ര്യമുള്ള 

ന്ത്പ്ാദേശികവും ആദഗാളത്തിെുള്ളെുമായ വിെയങ്ങളും കൂൊലെ ദകാവി ിന് 

ദശെമുള്ള ന്ത്പ്െിസന്ധികൾ ദനര്ിെുന്നെിനുള്ള സഹകര്ണവും ഇര്ു ദനൊക്കളും 
ചർച്ചലചയ്ഖെു. ന്ത്പ്െിദര്ാധവും നാവികസുര്േയും, ബഹിര്ാകാശ സാദങ്കെികെ, 

വയവസായവും നിദേപ്വും, നിർമാണദമഖെ, ഐെി, ഫിൻലെക്ക്, ആദര്ാഗയം, 
റഹദന്ത് ാകാർബൺ കൂൊലെ പ്ുനര്ുപ്ദയാഗ ഊർജം എന്നിവയുൾലെലെയുള്ള 

ചാര്ിന്ത്ൊെീെമായ ഇരയ -ബഹ്റൈൻ ബന്ധങ്ങൾ കൂെുെൽ ശക്തിലെെുത്തുന്നെിന് അവർ 

അനുകൂെിച്ചു. അെുത്ത ഏൊനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നെത്തുന്ന ഇരയ-ബഹ്റൈൻ 

ദജായിന്് കമ്മീെന്ലൈ 3 മത് സദമ്മളനത്തിൽ പ്ലങ്കെുക്കുന്നെിനായി ബഹ്റൈൻ 

ധനമന്ത്രിലയ ഇരയൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി വീണ്ടും േണിക്കുകയുണ്ടായി. 

സന്ദർശനത്തിനിെയിൽ, ഇരയൻ സമൂഹത്തിലെ ദനൊക്കളുമായും വിദേശകാര്യമന്ത്രി 
വിർചവൽ ദമാ ിൽ സംവേിച്ചു. മനാമയിലെ 200 വർെങ്ങൾ പ്ഴക്കമുള്ള ന്ത്ശീനാഥ്ജി 
അമ്പെത്തിെും അദേഹം  സന്ദർശനം നെത്തി. അമ്പെവും അെിനു ചുറ്റിയുള്ള ലചൈിയ 

ഇരയയും ഇരയ-ബഹ്റൈൻ സൗഹൃേത്തിന്ലൈ ലസൽെയപ്ന്ത്െമായി നിെനിൽക്കുന്നു. 
ബഹ്ൈിനിലെ ദേശീയ മയൂസിയവും അദേഹം സന്ദർശിച്ചു. 

 

മനാമ  

25 നവംബർ, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


