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பத்திரிகைச் செய்தி: 
 

அதிமேதகு ெனாதிபதி கேத்திரிபால ெிறிமென அவர்ைளின் 

ைட்டாருக்ைான உத்திமயாைபூர்வ விஜயம் 

 
கட்டார் நாட்டின் எமிர் தமிம் ஷீக் தமிம் பின் ஹமட் அல் தானி அவர்களின் அழைப்பின் 
பபரில், அதிபமதகு சனாதிபதி ழமத்திரிபால சிறிபசன அவர்கள் 2017 ஒற்பறாபர் 25-26 ஆம் 
திகதி வழை கட்டார் நாட்டிற்கு இருநாள் உத்திபயாகபூர்வ விஜயத்ழத பமற்ககாண்டுள்ளார். 
 

ழவபவ ரீதியான பாதுகாப்பு ககௌைவிப்பு வைங்கழலயும் மற்றும் இருதைப்பு 
கலந்துழையாடல்கழளயும் கதாடர்ந்து, எமிர் திவானில் ழவத்து எமிர் ஹமட் அல் தானி 
அவர்களினால் சனாதிபதி சிறிபசன அவர்களுக்கு வைபவற்பு அளிக்கப்பட்டது. இைண்டு 
தழலவர்களும் இந்த இைண்டு நாடுகளுக்குமிழடயிலான நீண்டகால நட்புறவுகள் மற்றும் 
இலங்ழகக்கும் பிற சருவபதச அைங்குகளுக்கும் அல் அதானி அவர்களினால் 2015 ஆம் 
ஆண்டில் பமற்ககாள்ளப்பட்ட வருழகயின் பபாது இருதைப்பு உறவுகழளயும் பமலும் 
வலுப்படுத்துவதற்கு பங்களிப்பு கசய்துள்ள தங்களுக்கிழடயில் இடம்கபற்ற சந்திப்புகள் பற்றி 
நிழனவு கூர்ந்துள்ளனர். அவர்கள் இருதைப்பு விஜங்களின் முக்கியத்துவத்ழத 
துலாம்பைப்படுத்திக் காண்பித்துள்ளதுடன், சனாதிபதி சிறிபசன அவர்களின் உத்திபயாகபூர்வ 
விஜயமானது இருதைப்பு அைசியல், கபாருளாதாை மற்றும் வர்த்தக கதாடர்புகழள 
அதிகரிக்கும் என்பது பற்றி இருதைப்பினரும் தமது நம்பிக்ழக கதரிவித்துள்ளனர்.   
 

கட்டாரில் வசிப்பதுடன், கதாைில்களில் ஈடுபட்டு வரும் 150,000 இற்கும் பமற்பட்ட 
இலங்ழகயர்களின் பங்களிப்ழபயும் எமிர் ஹமட் அல் தானி பாைாட்டியுள்ளார். 
இலங்ழகயர்களுக்கு கட்டாரில் பவழலவாய்ப்புகழள வைங்குகின்ற கட்டார் அைசாங்கத்திற்கு 
தமது நன்றிகழள சனாதிபதி சிறிபசன அவர்கள் கதரிவித்துக் ககாண்டபதாடு, 

இலங்ழகயர்கள் கட்டாரில் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வழதக் குறித்து தமது அளவுகடந்த 
மகிழ்ச்சிழயத் கதரிவித்துக் ககாண்டார். பமலும் கட்டார் இைாச்சியத்தில் 
இலங்ழகயர்களுக்கு பதர்ச்சிகள் மற்றும் நிபுணத்துவப் பிரிவுகளில் கூடுதலான 
பவழலவாய்ப்புகள் கிழடக்குகமன தான் எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் கதரிவித்தார்.  
 

இரு நாடுகழளயும் பசர்ந்த வர்த்தகர்களுக்கிழடபயயான கதாடர்ழப வளர்ப்பதற்கான 
பதழவழய வலியுறுத்தியதுடன், இலங்ழகயில் கடல் மற்றும் வான்வைி உட்கட்டழமப்புத் 
திட்டங்களிலும், குறிப்பாக விவசாயத்துழறயிலும் முதலீடுகழளச் கசய்வதில் கட்டார் 
அைசாங்கத்திற்கு உள்ள கரிசழனழயயும் எமிர் ஹமாட் அல் தானி அவர்கள் 
துலாம்பைப்படுத்திக் காண்பித்துள்ளார். சுற்றுலா, இைத்தினக்கல் மற்றும் ஆபைணக் 
ழகத்கதாைில், சக்தி மற்றும் குறிப்பாக திைவ இயற்ழக வாயு மற்றும் கடற்கறாைில் ஆகிய 
துழறகழளப் பற்றியும் கூட கலந்துழையாடப்பட்டது. 
 

இலங்ழகயில் வறட்சியினால் பாதிக்கப்பட்ட பிைபதசங்களிலுள்ள மக்களின் அபிவிருத்தி 
கருதி கட்டார் நிதியத்திலிருந்து 500,000 அகமரிக்க கடாலர்கழள நன்ககாழடயாக 
வைங்கியழமக்கும் சனாதிபதி சிறிபசன அவர்கள் தனது நன்றிகழளத் கதரிவித்துக் 
ககாண்டார். கட்டாருடனான கநருங்கிய நட்புறவு மற்றும் ஒற்றுழம ஆகியவற்ழற பமலும் 
வலுப்படுத்தும் பநாக்குடன், அபிவிருத்திக்கான கட்டார் நிதியம் மூலமாக இலங்ழகயில் 
அபிவிருத்தி ஒத்துழைப்புகழள பமற்ககாள்ள தாம் எதிர்பார்த்துள்ளதாக எமிர் ஹமட் அல் 
தானி கதரிவித்தார்.  
 

இரு நாடுகளிலும் முன்கனடுக்கப்பட்டு வரும் தற்பபாழதய அபிவிருத்திகள் குறித்து 
கலந்துழையாடிய பபாது, கட்டாரில் முன்கனடுக்கப்படும் புதிய அபிவிருத்திகள் குறித்து எமிர் 
ஹமாட் அல் தானி அவர்கள் சனாதிபதி அவர்களுக்கு சுருக்கமாக எடுத்துழைத்த 
பவழளயில், இலங்ழகயில் பமற்ககாள்ளப்பட்டு வரும் சமாதானம் மற்றும் நல்லிணக்க 
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முயற்சிகள் குறித்து சனாதிபதி ழமத்திரிபால சிறிபசன அவர்கள் அல் தானிக்கு விளக்கினார். 
பைஸ்பை அனுகூலங்களுக்காக சிறந்த ஒத்துழைப்புக்கான வலுவான உறுதிப்பாட்டிழனயும், 

ஒத்துழைப்புக்கான குழுகவான்றிழன நிறுவுதல் மற்றும் விஜயத்தின் பபாது 
முன்கனடுக்கப்படும் உழையாடல்கழள முன்பனாக்கி எடுத்துச் கசல்லுதல் ஆகியவற்ழறயும் 
இரு தழலவர்களும் வலியுறுத்தினார்கள்.   
 

இந்த விஜயத்தின் பபாது இைாஜதந்திை பயிற்சி மற்றும் அபிவிருத்தி, இைாஜதந்திரிகளுக்கான 
விசா நீடிப்பு, விபசட மற்றும் உத்திபயாகபூர்வ கடவுச்சீட்டுகள், கைிவுநீர் முகாழமத்துவம், 

சுகாதாைம் மற்றும் மருத்துவ அறிவியல், எரிசக்தி துழற, நிதி மற்றும் கட்டார் அபிவிருத்தி 
அறக்கட்டழள மூலமான 500,000 அகமரிக்க கடாலர் நன்ககாழட ஆகிய துழறகளில் ஏழு 
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களும்/உடன்படிக்ழககளும் ழகச்சாத்திடப்பட்டன.  
 

பிைதம அழமச்சர் மற்றும் உள்துழற அழமச்சர் பஷக் அப்துல்லா பின் நஸார் பின் கலீஃபா 
அல்தானி மற்றும் கவளிநாட்டலுவல்கள் அழமச்சர் பஷக் கமாஹம்மட் பின் அப்துல் 
ைஹ்மான் பின் ஜசீம் அல்தானி ஆகிபயார் சனாதிபதி ழமத்திரிபால சிறிபசன அவர்கழள 
மரியாழதயின் நிமித்தம் சந்தித்துள்ளார். 
 

இந்த இைாஜாங்க விஜயத்துடன் இழணந்து ஒற்பறாபர் 25 ஆந் திகதியன்று வர்த்தக மற்றும் 
முதலீட்டு சந்திப்பு பமற்ககாள்ளப்பட்டது. இருதைப்பு வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு அழவகழள 
அதிகரிப்பதற்கு இழயயுள்ள மதிப்படீுகழளச் கசய்வதற்கு இரு நாடுகழளயும் 
பசர்ந்தவர்களும் பங்குபற்றியவர்களுமான வர்த்தகர்கள் உடன்பாடு கதரிவித்துள்ளனர். இந்த 
சந்திப்பில் வர்த்தகம், பிையாண வர்த்தகம், முயற்சியாளர்கள் மற்றும் ஊடகத்ழதச் பசர்ந்த 
300 இற்கும் கூடுதலான பிைதிநிதிகள் பங்குபற்றியிருந்தனர். இந்த நிகழ்வில் கட்டார் சார்பாக 
கபாருளாதாை மற்றும் வர்த்தக அழமச்சர் பஷக் அஹமட் பின் ஜஸீம் அல் தானி ககௌைவ 
விருந்தினைாக கலந்து ககாண்டதுடன் இந்நிகழ்வு கட்டார் வர்த்தக சம்பமளனம் மற்றும் 
நாட்டின் முன்னணி வர்த்தக ஆதைவு நிறுவனத்தின் மூலமாக ஒழுங்கு கசய்யப்பட்டிருந்தது. 
கசயலமர்வின் முடிவில், நாட்டின் முக்கியமான ஏற்றுமதித் துழறழயச் பசர்ந்த 
இருபத்தியிைண்டு(22) தனியார் துழறழயச் பசர்ந்த நிறுவனங்கள் தமது பங்காண்ழமழய 
பமம்படுத்துவதற்காக கட்டார் தைப்பினருடன் வர்த்தகத்திற்கு வர்த்தகம்(B2B) என்ற 
சந்திப்புக்களில் கலந்துககாண்டிருந்தன. இந்த முயற்சிகளுக்கு பமலும் உத்பவகம் அளிக்கும் 
வழகயில், இலங்ழக - கட்டார் கூட்டு கபாருளாதாை ஆழணக்குழு 2017 ஒற்பறாபர் 30 - 31ஆந் 
திகதி வழை நழடகபறவுள்ளது.   
 

சனாதிபதி சிறிபசன அவர்கள், எமிர் ஹமட் அல் தானி, பிைதம அழமச்சரும், உள்துழற 
அழமச்சருமான கலீஃபியா அல்தானி மற்றும் கவளிநாட்டலுவல்கள் அழமச்சர் ஜசீம் அல் 
தானி ஆகிபயார்கழள இலங்ழகக்கு விஜயம் பமற்ககாள்ளுமாறு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.  
 

பமலும் சனாதிபதி அவர்கள் இலங்ழகயின் சிறுவர்கள் மற்றும் பதவினர்கழள ஸ்ைாபபார்ட் 
இலங்ழகப் பாடசாழலயில் சந்தித்ததுடன், கட்டாரிலுள்ள இஸ்லாமிய நூதனசாழலக்கும் 
விஜயம் கசய்திருந்தார். பமலும் சனாதிபதி அவர்கள் தனது விஜயத்தின் பபாது இலங்ழக 
சமூகத்தினழையும் கூட சந்தித்துள்ளார்.  
 

1976 ஆம் ஆண்டில் இைாஜதந்திை உறவுகள் நிறுவப்பட்டது முதல் இலங்ழகயும், கட்டாரும் 
கநருங்கிய நட்புறவுகழள அனுபவித்து வருகின்றன. இலங்ழகயிலிருந்து நாட்டின் 
தழலவகைாருவர் கட்டாரிற்கு விஜயம் கசய்வது இதுபவ முதற்தடழவயாகும். 
 

இப் பபைாளர் குழுவிற்கு எமிர் அஹமட் அல் தானி தழலழம தாங்கியதுடன், பிைதி எமிர் 
பஷக் அப்துல்லா பின் அஹமட் பின் கலீஃபா அல் தானி, கவளிநாட்டலுல்கள் அழமச்சர் 
பஷக் கமாஹம்மட் பின் அப்துல் ைஹ்மான் பின் ஜஸ்மின் அல்-தானி, தழலவர் திவான் 
எமிரி பஷக் கலீட் பின் கலீஃபா பின் அப்துல் அஸீஸ் அல் தானி, கபாருளாதாை மற்றும் 
வர்த்தக அழமச்சர் பஷக் அஹமட் பின் ஜஸ்மின் பின் கமாஹம்மட் அல் தானி, 
கபாதுச்சுகாதாை அழமச்சர் மருத்துவர்.ஹனன் கமாஹம்மட் அல் குபவரி மற்றும் 
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இலங்ழகக்கான கட்டார் தூதுவர் ைஷீட் பின் ஷாஃபி அல் மரீ ஆகிபயார் 
உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தனர். 
 

இலங்ழகப் பிைதிநிதிகள் குழுவில் சுகாதாைம், பபாசாக்கு மற்றும் உள்நாட்டு மருத்துவ 
அழமச்சர் ைாஜித பசனாைத்ன, ழகத்கதாைில் மற்றும் வர்த்தக அழமச்சர் ரிசாட் பதீயுதீன், 

நகைத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர் வைங்கல் அழமச்சர் ைவூப் ஹக்கீம், மாகாண சழபகள் மற்றும் 
உள்நாட்டு அைசாங்க அழமச்சர் ழபசர் முஸ்தாபா, கவளிநாட்டலுல்கள் அழமச்சின் 
இைாஜாங்க அழமச்சர் வசந்த பசனாநாயக்க, மின்வலு மற்றும் புத்துருவாக்க சக்தி பிைதி 
அழமச்சர் அஜித் பி.கபபைைா முஜிபுர் ைஜிபுர் ைஹ்மான், பா.உ, காதர் மஸ்தான், பா.உ, மற்றும் 
கட்டாருக்கான இலங்ழகத் தூதுவர் ஏ.எஸ்.ப.ீலியனபக ஆகிபயார்கழள உள்ளடக்கியிருந்தது.  
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