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മയൂണിക്കിൽ നിന്ന്  ഇന്ന് മടങ്ങിഷയത്തിയ  പ്രധാനമപ്രി അബുദാബിയിൽ 
അൽപ്പസമയും ഷചലവിട്ടു. പ്രധാനമപ്രി യുഎഇ പ്രസിഡന്ുും അബുദാബി 
ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹയാഷന 
സന്ദർൈിച്ചു. 2019 ഓഗസ്റ്റിനു ശൈെും പ്രധാനമപ്രി കഴിഞ്ഞ തവണ അബുദാബി 
സന്ദർൈിച്ച ശൈെും ഇരു ശനതാക്കളുും തമ്മിലുള്ള ആദയ കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു 
ഇത്. 

കഴിഞ്ഞ മാസും ശൈ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹയാനഷ് വിശയാഗത്തിൽ 
പ്രധാനമപ്രി വയക്തിരരമായ അനുശൈാചനും അ്ിയിക്കുക എന്നതായിരുന്നു 
സന്ദർൈനത്തിനഷ് പ്രധാന ലക്ഷ്യും. ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ 
നഹയാനുും ശദൈീയ സുരക്ഷ്ാ ഉരശദഷ്ടാവ് ശൈ് തഹ്നൂൻ ബിൻ സായിദ് അൽ 
നഹയാൻ ഉൾഷപ്പഷടയുള്ള കുടുുംബാുംഗങ്ങശളാടുും പ്രധാനമപ്രി തനഷ് 
ഹൃദയുംഗമമായ അനുശൈാചനും അ്ിയിച്ചു. അൽ നഹയാൻ, അബുദാബി 
ഇൻഷവസ്റ്റ് ഷമന് അശതാ്ിറ്റി എുംഡി, വിശദൈകാരയ, അരാരാപ്ഷ്ട സഹകരണ മപ്രി 
ഷെയ്ഖ് അബ്ദുലല ബിൻ സായിദ് അൽ നഹയാൻ,  തുടങ്ങിയവരുും 
ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. 

 

യുഎഇയുഷട മൂന്നാമഷത്ത പ്രസിഡന്ായി തിരഷഞ്ഞടുക്കഷപ്പടുകയുും 
അബുദാബിയുഷട ഭരണാധികാരിയാവുകയുും ഷചയ്ഖത ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ 
സായിദ് അൽ നഹയാഷന പ്രധാനമപ്രി അഭിനന്ദിച്ചു. 

കഴിഞ്ഞ കു്ച്ച് വർെങ്ങളായി പ്ൈ്ാരൂർവും രരിശരാെിപ്പിച്ച ഇരയ-യുഎഇ 
സമപ്ഗ തപ്രരരമായ രങ്കാളിത്തത്തിനഷ് വിവിധ വൈങ്ങൾ ഇരു ശനതാക്കളുും 
അവശലാകനും ഷചയ്ഖതു. ഷഫപ്ബുവരി 18 ന നടന്ന  ഷവർചവൽ ഉച്ചശകാടിയിൽ, 

ഇരു രാജയങ്ങളുും സമപ്ഗ സാമ്പത്തിക രങ്കാളിത്ത കരാ്ിൽ ഒപ്പുവച്ചു, അത് 
ഷമയ്ഖ 01 മുതൽ പ്രാബലയത്തിൽ വന്നു. ഈ കരാർ ഇരു രാജയങ്ങളുും തമ്മിലുള്ള 
വയാരാരവുും നിശക്ഷ്രവുും കൂടുതൽ വർധിപ്പിക്കുഷമന്ന് പ്രതീക്ഷ്ിക്കുന്നു. 2021-22 

സാമ്പത്തിക വർെത്തിൽ ഉഭയകക്ഷ്ി വയാരാരും ഏകശദൈും 72 ബിലയൺ യുഎസ് 
ശഡാള്ായിരുന്നു. ഇരയയുഷട മൂന്നാമഷത്ത വലിയ വയാരാര രങ്കാളിയുും 
രണ്ടാമഷത്ത വലിയ കയറ്റുമതി ലക്ഷ്യസ്ഥാനവുമാണ് യുഎഇ. ഇരയയിഷല 
യുഎഇ എഫ്ഡിഐ കഴിഞ്ഞ കു്ച്ച് വർെങ്ങളായി തുടർച്ചയായി 
വർ്ിച്ചു.  നിലവിൽ ഇത്  12 ബിലയൺ ശഡാള്ിലധികും ആണ്. 

വയാരാരും, നിശക്ഷ്രും, രുനരുരശയാഗ ഊർജും ഉൾഷപ്പഷടയുള്ള ഊർജും, 

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ്, ആശരാഗയും, പ്രതിശരാധും, ശനരുണയങ്ങൾ, വിദയാഭയാസും, സുംസ്കാരും 
തുടങ്ങി വിവിധ ശമഖലകളിൽ വരുും വർെങ്ങളിൽ ഉഭയകക്ഷ്ി 
സഹകരണത്തിനുള്ള മാർഗശരഖ തയാ്ാക്കിയ വിെൻ സ്ശറ്ററ്റ് ഷമന്ുും ഷവർചവൽ 



ഉച്ചശകാടിയിൽ ഇരു ശനതാക്കളുും രു്ത്തി്ക്കിയിരുന്നു.  ഇരയയുും യുഎഇയുും 
തങ്ങളുഷട ഉറ്റവുും സൗഹൃദരരവുമായ ബന്ധത്തിലുും 
,ചരിപ്തരരമായ  ബന്ധത്തിലുും, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലുും  ഈ 
ശമഖലകളിൽ അടുത്ത രങ്കാളിത്തും തുടരുന്നതിൽ ഇരു ശനതാക്കളുും സുംതൃപ്തി 
പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇരയയുും -യുഎഇയുും തമ്മിൽ  ൈക്തമായ ഊർജ്ജ 
രങ്കാളിത്തമുണ്ട്; അത് ഇശപ്പാൾ രുനരുരശയാഗ ഊർജ്ജത്തിൽ രുതിയ പ്ൈ് 
ശകപ്ന്ദീകരിക്കുന്നു. 

യുഎഇയിഷല 3.5 മിലയൺ ഇരയൻ സമൂഹഷത്ത പ്രശതയകിച്ച് ശകാവിഡ്-19 

രകർച്ചവയാധിയുഷട കാലത്ത് വളഷരയധികും പ്ൈ്ിച്ചതിന യുഎഇ പ്രസിഡന്ുും 
അബുദാബി ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ 
നഹയാശനാട് പ്രധാനമപ്രി നന്ദി ര്ഞ്ഞു.  ഇരയ സന്ദർൈിക്കാൻ ഷെയ്ഖ് 
മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹയാഷന അശേഹും ക്ഷ്ണിച്ചു. 

 

 

അബുദാബി 
ജൂൺ 28, 2022 

 

 

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. 

 


