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 گفتگو ٹیلیفونک مابین کے عہد ولی کے ابوظہبیوزیر اعظم اور 

 0202 مارچ، 26

 زاید بن محمد شیخ عالی جناب شہزادہ عہد ولی کے ظہبی ابو آج نے مودی نریندر جناب اعظم وزیر

 ۔کی بات پر ٹیلیفون ساتھ کے النہیان

 ان ہی ساتھ اور صورتحال کی ممالک اپنے اپنےوبائی مرض اور  91 ڈکوو جاری نے رہنماؤں دونوں

 انہوں۔ کیا تبادلہ کا خیاالت اور معلومات میں بارے کے اقدامات ےگئ اٹھائے ذریعہ کے حکومتوں کی

ہوں  ثابت اہم لئے کے پانے قابو پر پھیالؤ کے وائرس ہفتے چند اگلے کہ کیا اتفاق پر بات اس نے

 اس۔ ہے ضرورت کی کوششوں مربوط اور مشترکہ سے طرف کی ممالک تمام اس کے لئے ،گے

 کے قائدین 02 جی میں اوائل کے دن لئے کے کرنے خیال تبادلہ پر ضمر وبائی نے انہوں میں، تناظر

 ۔کی تعریف کی تنظیم کے سمٹ ورچوئل درمیان

 موجودہ نے انہوں۔ دیا زور پر اہمیت کی فراوانی اور مضبوطی کی تعلقات دوطرفہ نے رہنماؤں دونوں

پر  طور خاص کیا، اتفاق پر رکھنے برقرار مشاورت مستقل مابین کے افسران اپنے میں صورتحال

 ے کے حوالے سے۔بنان یقینی کو تسلسللوجسٹیکل سپالئی چین کے 

 زائد سے الکھ 02 مقیم میں امارات عرب متحدہ کو اعظم وزیر نے شہزادہ عہد ولیعالی جناب 

میں  معیشت کی امارات عرب متحدہجو  کرائی دہانی یقین میں بارے کے وبہبود فالح کی ہندوستانیوں

 صحت کی وطن تارکین ہندوستانی میں صورتحال موجودہ نے اعظم وزیر۔ اپنا رول ادا کر رہے ہیں

 ۔کیا ادا شکریہ کا شہزادے عہد ولی لئے کے توجہ ذاتی اپنی پر حفاظت اور

 اچھی کی شہریوں اماراتی تمام ساتھ ساتھ کے خاندان شاہی پورے اور شہزادہ عہد ولی نے اعظم وزیر

اپنی طرف سے تمام ہندوستانیوں  نے شہزادے عہد ولی۔ کیا اظہار کا خواہشات نیک لئے کے صحت

 ۔کیا اظہار کا خواہشات نیککے لئے پرتباک انداز میں 

 

 دہلی نئی
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DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s 
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