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1. மதிப்பிற்குரிய திரு சமம ஹாசன் ஷ ௌக்ரி,எகிப்து ஷெளியுறவு 
அமமச்சர் அெர்களின்  அமைப்பின் மபரில், ஷெளியுறவுத்துமற 
மற்றும் ஷெளிநாட்டு ெிெகாரங்களுக்கான திருமிகு மாண்புமிகு 
இந்திய அமமச்சர். சுஷ்மா சுெராஜ் 23-25 ஆகஸ்ட், 2015 இல் 
எகிப்திற்கு ெிஜயம் ஷசய்துள்ளார். தனது ெிஜயத்தின் மபாது, 
அெர் திரு அப்ஷதல் ஃபத்தா அல் சிசி எகிப்து ஜனாதிபதி,திரு சமம 
ஷ ௌக்ரி,எகிப்து ஷெளிெிெகார அமமச்சர், டாக்டர் நபில் எல்- 
அரபி அரபு நாடுகள் லீக் ஷபாது ஷசயலாளர் ஆகிமயாரிமன  24 
ஆகஸ்ட் அன்று சந்தித்தார். 

2. ஜனாதிபதி சிசி எகிப்துடனான இந்தியாெின் உயர் மட்ட உறவுகள் 
குறித்த முக்கியத்துெத்மத எடுத்து கூறி இந்த உறெிமன மமலும் 
உயர்த்தி எடுத்து ஷசல்ல தனது ெிருப்பத்திமன ஷதரிெித்தார். 
ஷெளிெிெகார அமமச்சர் பிரதமர் நமரந்திர மமாடி அெர்களின் 
ொழ்த்துக்கமள ஷதரிெித்தமதாடு  மற்றும் புதிய சூயஸ் கால்ொய் 
முடிந்தது குறித்து அெமர பாராட்டினார். அமனத்து பகுதிகளில் 
இருதரப்பு கூட்டுறமெ ஆைமாக்க மற்றும் ெிரிவுபடுத்துெதற்கான 
ஏற்பாடுகலிமன அெர் மகாடிட்டு ெிளக்கினார். அெரது தாயார் 
காலம் கடந்தது குறித்தும் தனது இரங்கமல அமமச்சர் 
ஷதரிெித்தார்.அமனத்து ெளரும் நாடுகளுக்கு ஒரு மாதிரியாக 
இருக்கும் இந்தியாெின் சமீபத்திய ஷபாருளாதார அபிெிருத்திகள் , 
அறிெியல் மற்றும் ஷதாைில்நுட்ப சாதமனகள் ஆகியமெ தன்மன 
மிகவும் ஈற்பதாக ஜனாதிபதி சிசி குறிப்பிட்டார். 
பயங்கரொதத்திற்கு எதிராக மபாராடுெதில்  ஷநருக்கமான 



ஒத்துமைப்மப அெர் எதிர்பார்ப்பதாகவும், பாதுகாப்பு ஒத்துமைப்பு 
மற்றும் பாதுகாப்பு (R & D) மற்றும் கூட்டு உற்பத்தி ஊக்குெிப்பது 
ஆகியெற்றிமன பற்றியும் அெர் தனது ெிருப்பத்திமன 
ஷதரிெித்தார். 

3. ஷெளிெிெகார அமமச்சர் மமலும் அெரது நிமனொக ஷெளியுறவு 
அமமச்சர் ஷ ௌக்ரி நடத்திய மதிய உணவு மநரத்தில் அெருடன் 
ெிரிொன இருதரப்பு மபச்சுக்கமள நடத்தினார். மமலும் இருதரப்பு, 
பிராந்திய மற்றும் பலதரப்பு பிரச்மனகளில் ஒத்துமைப்மப 
ெிரிொக்க ஒரு ெலுொன அடித்தளத்மத அமமக்க நமது 
பகிர்ந்தத மதிப்புகள் மற்றும் அனுபெங்கள் உதவும் என்று அெர் 
குறிப்பிட்டார். மற்றும் அதிக அளெில் நம் உறவுகமள 
எடுத்துஷசல்ல மற்றும்  ஒத்துமைப்பிமன ஆைப்படுத்த மற்றும் 
ெிரிொக்க ெைிகமள கண்டறிய திட்டம் அெர்களால் 
ெிொதிக்கப்பட்டது. ஷெளியுறவு அமமச்சர் ஷ ௌக்ரி ஜனெரி 
2016 இல் இந்தியா-எகிப்து கூட்டு ஆமணயத்தின் 7 ம் கூட்டத்தில் 
இமணத்தமலமம ஷசய்ய புது தில்லிக்கு ெருமக ஷசய்ய 
ஷெளிெிெகார அமமச்சரின் அமைப்மப ஏற்றுக்ஷகாண்டு, நெம்பர் 
2015 இல் ஷசயலாளர் மட்டத்தில் ஷெளியுறவு அலுெலக 
ஆமலாசமனகமள நடத்தவும் ஒப்புக்ஷகாண்டார். இந்தியாெில் 
அக்மடாபர் 2015 இல் IAFS-III, பங்மகற்க அெருக்கு 
ஷெளியுறவுத்துமற அமமச்சர் புதுப்பிக்கப்பட்ட அமைப்பு 
ெிடுத்தார். 

4. பிப்ரெரி 2014 முதல் எகிப்தில் மகது ஆகியிருக்கும் ஆறு இந்திய 
கப்பல் மாலுமிகளிமன முன்கூட்டிமய ெிடுதமல ஷசய்ய தனது 
சகாெின் தமலயடீ்டிமன ஷெளிெிொகர அமமச்சர் மகாரினார். 
எகிப்திய சிமறகளில் ஆயுள் தண்டமன பணி ஷசய்யும் இரண்டு 
இந்திய மகதிகள் பரிமாற்ற ெசதிகமள ஷசய்தது குறித்து 



ஷெளியுறவு அமமச்சர் ஷ ௌக்ரி அெர்களுக்கு நன்றியிமன  
ஷதரிெித்தார். 

5. சுற்றுலா துமறயில் ஒத்துமைப்பு புரிந்துணர்வு மற்றும் இந்திய 
அறிெியல் மற்றும் ஷதாைில்துமற ஆராய்ச்சி கவுன்சில் 
(சிஎஸ்ஐஆர்) மற்றும் அறிெியல் மற்றும் ஷதாைில்நுட்ப 
ஒத்துமைப்பு மதசிய எகிப்து ஆராய்ச்சி மமயம் (NRC) இமடமய 
ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் உட்பட இரண்டு ஆெணங்கள் இந்த 
சமயத்தில் மகஷயழுத்திடப்பட்டன. கடல்ெைி மபாக்குெரத்து 
ஒப்பந்தம் ஷதாடர்பாக இறுதி ஷசய்யப்பட்ட உமர ெிமரெில் 
மகஎழுத்திடப்படும் என்பதும் உறுதி ஷசய்யப்பட்டது. 

6. ஷெளியுறவுத்துமற அமமச்சர் மற்றும் அரபு நாடுகள் லீக் ஷபாது 
ஷசயலாளர் எல்- அரபி இந்தியா-அரபு உறவுகள் மற்றும்  
அத்துடன் பிராந்திய பிரச்சிமனகமளயும் மீளாய்வு ஷசய்தனர். 
அரபு உலகுடன் இந்தியாெின் மரபார்ந்த ெமகயில் உள்ள 
ஷநருக்கமான பிமணப்புக்கள், சமீபத்திய ஆண்டுகளில் மமலும் 
பலப்படுத்தி ெருகின்றன என்று இரு தரப்பினரும் குறிப்பிட்டார். 
இந்திய-அரபு கலாச்சார ெிைா, இந்தியா-அரபு ஊடக கருத்தரங்கு 
மற்றும் இண்டியா- அராப் கூட்டு மாநாடு சிறப்பு நிகழ்வுகள் 
ஆகியெர்ரின் ஷெற்றியிமன அெர்கள் ெரமெற்றனர். இந்திய-அரபு 
ஒத்துமைப்பு மன்றத்தின் முதல் மூத்த அதிகாரிகள் கூட்டத்திமன 
புது டில்லியில் நடத்தவும்,முதல் இந்தியத் அரபு ஷதாகுதி 
கூட்டத்ம் பின்னர் இந்த ஆண்டில் மனாமாெில் நமடஷபறவும் 
மமலும் இமெ ெிரிெமடந்து ெரும் உறவுகளின் மெகத்மத 
மமலும் ஷகாடுக்கும் என அெர்கள் உறுதி அளித்தனர். 

7. ஷெளியுறவுத்துமற அமமச்சர் திருமதி. ஸ்ெராஜ் ஆகஸ்ட் 25 
அன்று ஷெளியுறவு எகிப்திய குழுெில் 'எகிப்திலும் 
பிராந்தியத்திலும் இந்தியாெின் உறவு' என்ற தமலப்பில் ஒரு 
ெிரிவுமர ெைங்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.இந்த ஷபாது 



ெிரிவுமர நிகழ்ெில் மூமலாபாய சிந்தமனயாளர்கள், 
கல்ெியாளர்கள், இராஜதந்திரிகள், புத்திஜெீிகள் மற்றும் ஊடகம்ம 
ஆகிமயார் கலந்து ஷகாள்ள உள்ளனர். ஷெளியுறவுத்துமற 
அமமச்சர் திருமதி. ஸ்ெராஜ் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்மக 
அளெிலான எகிப்திய அமமச்சர்கள் மற்றும் ஷகாள்மக 
ெகுப்பாளர்கள் ஆகிமயாமரயும் ஷதாடர்பு ஷகாள்ள உள்ளார். 

வகய்ரரா 

ஆகஸ்ட் 24, 2015 


