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وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب وی مرلی دھرن کا جمہوریہ سوڈان اور جمہوریہ
جنوبی سوڈان کا دورہ ( 22-81اکتوبر(2228 ،
 16اکتوبر0202 ،

وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور پارلیمانی امور جناب وی مرلی دھرن  21سے  21اکتوبر 0202
کو جمہوریہ سوڈان اور  02سے  00اکتوبر  0202کو جمہوریہ جنوبی سوڈان کا سرکاری دورہ کریں
گے۔ دونوں ممالک کے لئے یہ ان کا پہال دورہ ہوگا۔

0۔ سوڈان کے اپنے دورے کے دوران ،وزیر مملکت برائے امور خارجہ سوڈانی وزیر خارجہ ڈاکٹر
مریم الصادق المہدی اور دیگر معززین کے ساتھ باہمی دلچسپی کے دوطرفہ ،عالقائی اور بین االقوامی
مسائل پر بات چیت کریں گے۔ وہ سوڈان کی خود مختار کونسل کے صدر عزت مآب فرسٹ لیفٹیننٹ
جنرل عبد الفتاح عبد الرحمن البرہان اور وزیر اعظم عزت مآب عبدہللا حمدوک سے مالقات کریں گے۔
وزیر مملکت اپنے دورے کے دوران سوڈان میں ہندوستانی کمیونٹی کے ساتھ بھی بات چیت کریں
گے۔

3۔ جنوبی سوڈان میں ،وزیر مملکت جنوبی سوڈان کے صدر عزت مآب جنرل سالوا کیر میاردیت سے
مالقات کریں گے۔ اس کے عالوہ وزیر مملکت وزیر خارجہ اور بین االقوامی تعاون کے وزیر جناب
مائیک آئئی ڈینگ سے مالقات کرنے کے ساتھ ساتھ عبوری قومی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر
محترمہ جیما نونو کومبا اور دیگر معززین سے بھی مالقات کریں گے۔ وہ جوبا میں ہندوستانی کمیونٹی
سے خطاب کریں گے اور وہاں ہندوستانی تاجروں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ وزیر مملکت جوبا
میں اقوام متحدہ کے مشن برائے جنوبی سوڈان (یو این ایم آئی ایس ایس) کے ایک اسپتال کا دورہ بھی
کریں گے جو کہ بھارتی فوج کے ڈاکٹروں کے زیر انتظام ہے۔

4۔ بھارت کے سوڈان اور جنوبی سوڈان کے ساتھ تعلقات گرمجوشی ،دوستانہ اور خوشگوار ماحول
سے سرشار رہے ہیں۔ متعدد ہندوستانی کمپنیاں دونوں ممالک کے مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔

گزشتہ کئی برسوں سے ،بھارت سوڈان اور جنوبی سوڈان کے نوجوانوں کی صالحیت سازی میں آگے
رہا ہے۔ دونوں ممالک کے طلباء کی ایک بڑی تعداد ہندوستان کے مختلف اداروں میں تعلیم حاصل کر
رہی ہے۔ ہندوستان کے سوڈان اور جنوبی سوڈان کے ساتھ ثقافتی اور عوام سے عوام کے درمیان
گہرے تعلقات ہیں۔ اس دورے سے دونوں ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کو ایک نئی رفتار ملنے کا
امکان ہے۔

نئی دہلی
 16اکتوبر2228 ،

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.

