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വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ ബഹ്റൈൻ, യു എ ഇ, സീടെൽസ് എന്നിവിെങ്ങളിദേക്കുള്ള 

സന്ദർശനം (നവംബർ 24-29, 2020) 

നവംബർ 23, 2020 

2020 നവംബര് 24 മുതൽ 29 വടര് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ദ ാ. എസ്.ജയശങ്കർ ബഹ്റൈൻ, യു 
എ ഇ കൂൊടത സീടെൽസ് എന്നിവിെങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നെത്ും. സന്ദർശനത്ിനിെയിൽ 

അദേഹം ഈ ര്ാജയങ്ങളിടേ ഉന്നത ദനതൃതവങ്ങടള സന്ദർശിക്കുകയും 

ടെയ്യുന്നതായിര്ിക്കും. 

വിദേശകാര്യാമന്ത്രിടയന്ന നിേവിൽ ബഹ്റൈനിദേക്കുള്ള അദേഹത്ിന്ടൈ ആേയ 

സന്ദർശനമായിര്ിക്കും നവംബർ 24-25 തിയ്യതികളിൽ നെക്കുന്നത്. നവംബർ 11 നു 
നിര്യാതനായ ബഹ്റൈൻ ന്ത്രധനമന്ത്രിയായിര്ുന്ന ര്ാജകുമാര്ൻ ഖേീഫ ബിൻ സൽമാൻ 

അൽ ഖേീഫയുടെ വിദയാഗത്ിൽ ഇരയൻ ഭര്ണകൂെത്ിന്ടൈയും ജനതയുടെയും ദരര്ിൽ 

ബഹ്റൈൻ ദനതൃതവത്ിൽ അദേഹം വയക്തിഗതമായി അനുദശാെനങ്ങൾ 

അൈിയിക്കുന്നതായിര്ിക്കും. 

രര്സ്രര്ം ഇര്ു ര്ാജയങ്ങൾക്കും തരര്യമുള്ള ന്ത്രാദേശികവും അരർദേശീയവുമായ 

വിെയങ്ങളിേും ഉഭയകക്ഷി വിെയങ്ങളിേും അദേഹം െർച്ചകൾ നെത്ും. 

ബഹ്റൈനിൽ ഏകദേശം 350,000 ത്ിൽ അധികം ഇരയയ്ക്ക്കാനുള്ളത് കൂൊടത ദകാവിഡ് -

19 രകർച്ചവയാധിടയ ദനര്ിെുന്നതിന് ഇര്ു ര്ാജയങ്ങളിേും ഒര്ുമിച്ച് ന്ത്രവർത്ിച്ചിര്ുന്നു. 
ഇര്ു ര്ാജയങ്ങൾക്കും ഇെയിേുള്ള വിമാനങ്ങൾ എയർ ബബിൾ സംവിധാനത്ിന് കീഴിൽ 

സജ്ജമാക്കിയിര്ുന്നു. 

വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ യു എ ഇ സന്ദർശനം നവംബർ 25 -26 തിയ്യതികളിോയിര്ിക്കും. 

നവംബർ 26  നാണ് യു എ ഇ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ടെയ്ക്് അബ്ദുേലാഹ് ബിൻ സയ്യിദ് അൽ 

നഹയാടന സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി തീര്ുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. സമന്ത്ഗമായ നയതന്ത്ര 

രങ്കാളിത്ത്ിനു കീഴിൽ ഇര്ു ദനതാക്കളും ഇരയയും യു എ ഇ യും തമ്മിേുള്ള 

സഹകര്ണം മുദന്നാട്ടുടകാണ്ടു ദരാകുകയും വിവിധ ന്ത്രാദേശിക അരർദേശീയ 

ന്ത്രശനങ്ങളുമായി ബന്ധടെട്ട െർച്ചകൾ നെത്ുകയും ടെയ്യുന്നതാണ്.ദരാസ്റ്റ് ദകാറവ 

സാഹെര്യത്ിൽ ഇരയൻ ടതാളിോളികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ദജാേിയിൽ തിര്ിടക 

ന്ത്രദവശിക്കുന്നതിനുള്ള സാദ്ധ്യതകളും വിദേശകാര്യമരി െർച്ച ടെയ്ക്തു. 3 മിേയണുകളിൽ 

അധികം ഇരയക്കാർ യു എ ഇ യിൽ ജീവിക്കുകയും ദജാേി ടെയ്യുകയും ടെയ്യുന്നുണ്ട്. 

വിഡ് -19 രകർച്ചവയാധിയുടെ  സാഹെര്യത്ിൽ ഇരയയും യു എ ഇ യും തമ്മിൽ 

ഉന്നതതേ നിേയിേുള്ള സമ്പർക്കങ്ങൾ രുേർത്ിയിര്ുന്നു.ന്ത്രധാനമന്ത്രി ന്ത്ശീ നദര്ന്ത്ന്ദ ദമാ ി 
അബുോബി കിര്ീൊവകാശിയായ ടെയ്ക്് ടമാഹമ്മദ് ബിൻ സയ്യിദ് അൽ നഹയാനുമായി 
രാർച്ചവയാധി സമയത്് െർച്ച നെത്ിയിര്ുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ നിര്വധി തവണ 

വിദേശകാര്യമന്ത്രി യു എ ഇ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായും െർച്ച നെത്ിയിര്ുന്നു. കൂൊടത 

2020 ടസപ്റ്റംബൈിൽ നെത്ിയ ഇരയ യു എ ഇ ദജായിന്റ് കംമീെൻ മീറിങ് ഇവർ 



സംയുക്തമായി അധയക്ഷത വഹിച്ചിര്ുന്നു.റഹ ടേവൽ ൊസ്് ദഫാഴ്സ് ഓൺ 

ഇൻടവസ്റ്റ്ടമന്്സിന്ടൈ (HLTFI) സദമ്മളനത്ിൽ  നവംബൈിൽ ആേയം, വയരാര്വയവസായ 

& ടൈയിൽദവ വകുെ് മന്ത്രിയും അബുോബി ഇൻടവസ്റ്റ്ടമന്് അദതാൈിറി ടെയർമാനും 

(ADIA) സംയുക്തമായി അധയക്ഷ വഹിച്ചിര്ുന്നു. 

ഈ സന്ദർശന യാന്ത്തയുടെ അവസാനഘട്ടത്ിൽ, 2020 നവംബർ 27 -28 തിയ്യതികളിൽ 

വിദേശകാര്യമന്ത്രി സീടെൽസിദേക്ക് എത്ുന്നതായിര്ിക്കും. സീടെൽസിടേ രുതുതായി 
തിര്ടഞ്ഞെുക്കടെട്ട ന്ത്രസി ണ്ട് ന്ത്ശീ. വാദവൽ ൈംകേവടന ന്ത്രധാനമന്ത്രി 
നദര്ന്ത്ന്ദദമാ ിയിൽ നിന്നുള്ള ആശംസകൾ അൈിയിക്കാനും രുതിയ ഭര്ണകൂെത്ിന്ടൈ 

മുൻഗണനകടളക്കുൈിച്ച് െർച്ച ടെയ്യുന്നതിനും ഇരയ-സീടെൽസ് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം 
ടമച്ചടെെുത്ുന്നതിനുള്ള സാഹെര്യങ്ങടളക്കുൈിച്ച് െർച്ച ടെയ്യുന്നതിനായി 
വിദേശകാര്യാമന്ത്രി സന്ദർശിക്കുന്നതായിര്ിക്കും.രുതുതായി നിയമിക്കടെട്ട വിദേശകാര്യ, 
വിദനാേസഞ്ചാര് വകുെ് മന്ത്രി ന്ത്ശീ സിൽദവസ്ദന്ത്െ ദൈ ീദഗാണ്ടയുമായും അദേഹം 
കൂെിക്കാഴ്െ നെത്ുന്നതായിര്ിക്കും. 

 

നയൂ   ൽഹി  

23 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. 


