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Telephonic Conversation between PM and Crown Prince of Abu Dhabi
Prime Minister Shri Narendra Modi spoke on telephone today with His Highness
Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, the Crown Prince of Abu Dhabi.
The two leaders exchanged information and views on the ongoing COVID-19
pandemic, the situation in their respective countries, as well as the steps being taken by
their Governments. They agreed that the next few weeks would be crucial to control the
spread of the virus, and required concerted and coordinated efforts by all countries. In this
context, they appreciated the organisation of a Virtual Summit among G20 Leaders earlier
in the day, to discuss the pandemic.
Both leaders emphasised the importance they attach to the strength and richness
of the bilateral relationship. They agreed to maintain regular consultations between their
officials in the present situation, particularly to ensure continuity of logistical supply lines.
HH the Crown Prince assured Prime Minister about the welfare of the over 2
million Indians living in UAE and contributing to its economy. Prime Minister thanked the
Crown Prince for his personal attention to the health and safety of Indian expatriates in
the present situation.
Prime Minister expressed his best wishes for the good health of the Crown Prince
and the entire Royal Family as well as all Emirati citizens. The Crown Prince warmly
reciprocated the good wishes.
Abu Dhabi
26 March, 2020
*****
محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء وولي عهد أبوظبي

.تحدث رئيس الوز راء شري ناريندرا مودي هاتفيا اليوم مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
 وكذلك الخطوات التي، والحالة في بلديهما،وتبادل الزعيمان المعلومات واآلراء بشأن جائحة كوفيد الجاري
 وتتطلب، واتفقوا على أن األسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة للسيطرة على انتشار الفيروس.تتخذها حكومتهما
 أعربوا عن تقديرهم لتنظيم قمة افتراضية بين قادة مجموعة، وفي هذا السياق.جهودا منسقة من قبل جميع البلدان
. لمناقشة الوباء،العشرين في وقت سابق اليوم
 واتفقوا على الحفاظ على.وأكد الزعيمان على األهمية التي يعلقانها على قوة وثراء العالقات الثنائية
. وخاصة لضمان استمرارية خطوط اإلمداد اللوجستي،مشاورات منتظمة بين مسؤوليهم في الوضع الحالي

وأكد سمو ولي العهد لرئيس مجلس الوزراء حول رفاهية أكثر من مليوني هندي يعيشون في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ويساهمون في اقتصادها .وشكر رئيس الوزراء ولي العهد على اهتمامه الشخصي بصحة وسالمة
المغتربين الهنود في الوضع الحالي.
وأعرب رئيس الوزراء عن أطيب تمنياته لصحة ولي العهد وجميع أفراد األسرة المالكة وجميع المواطنين
اإلماراتيين .وقد رد سمو ولي العهد بحرارة على التمنيات الطيبة.
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