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Hon'ble Prime Minister of India H.E. Narendra Modi sent a congratulatory message to
His Majesty King Abdullah II, on the occasion of the 100th anniversary of the founding of the
state of Jordan.
In his video message, Prime Minister Modi expressed his heartiest congratulations and
warm greetings to His Majesty King Abdullah II and the people of Jordan. Prime Minister Modi
hailed the far sighted leadership of His Majesty under which Jordan has achieved sustainable and
inclusive growth, and remarkable developments in economic and socio-cultural fields.
Highlighting the key role of played by His Majesty King Abdullah-II in promotion of peace in
West Asia, Prime Minister Modi noted that Jordan has emerged as a powerful voice and global
symbol of moderation in an important region of the world.
Prime Minister Modi fondly recalled the historic visit of His Majesty King Abdullah-II to
India in 2018, during which His Majesty had reiterated the Amman message of 2004 of
tolerance, unity, and respect for human dignity for promoting regional peace and security. Prime
Minister Modi stressed that India and Jordan were united in the belief that moderation and
peaceful co-existence were essential for peace and prosperity, adding that the two sides would
continue to walk side by side in their joint efforts for a greater future for all humanity.
On this special occasion, Ambassador of India to Jordan H.E. Anwar Haleem conveyed
his warm wishes and felicitations to the Government and the people of Jordan. Ambassador
expressed his hope that under the visionary leaderships of the two countries, the close and
multifaceted ties between the countries would be further strengthened and reach even greater
heights in the years ahead.
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https://drive.google.com/file/d/1E1tIEzzrCtYimQDiNP5X5BT4BYqqeApx/view
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سفارة جمهورية الهن
بيان صحفي
بعث دولة رئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي برقية تهنئة إلى جللة الملك عبدالله
الثاني بمناسبة مرور  100عام على تأسيس الدولة الردنية.
وأعرب رئيس الوزراء مودي في رسالته المسجله بالفيديو عن أسمى آيات التهاني والتبريك
لجللة الملك عبد الله الثاني وشعب الردن .وأشاد رئيس الوزراء مودي بالقيادة الحكيمة
لجللة الملك والتي حقق الردن في ظلها نموا ل مستداما ل وشامل ل وتطورات ملحوظة في
المجالت القتصادية والجتماعية والثقافية .وسلط رئيس الوزراء مودي الضوء على الدور
الرئيسي الذي قام به جللة الملك عبد الله الثاني في تعزيز السلم في غرب آسيا  ،وأشار
إلى أن الردن برز كصوت قوي ورمز عالمي للعتدال في منطقة مهمة من العالم.
استذكر رئيس الوزراء مودي باعتزاز الزيارة التاريخية التي قام بها جللة الملك إلى الهند
في عام  ، 2018والتي كرر خللها جللته رسالة عمان لعام  2004من اجل التسامح والوحدة
واحترام الكرامة النسانية من أجل تعزيز السلم والمن القليميين .وأكد رئيس الوزراء أن
الهند والردن متحدان في اليمان بأن العتدال والتعايش السلمي ضروريان لتحقيق السلم
فا أن الجانبين سيواصلن السير جنلبا إلى جنب في جهودهما المشتركة من
والزدهار  ،مضي ل
أجل مستقبل افضل للبشرية جمعاء.
وبهذه المناسبة المميزة  ،يعرب سفير الهند لدى المملكة السيد أنور حليم عن اطيب
تمنياته الحارة وتحياته إلى حكومة وشعب الردن .وأعرب السفير عن أمله في أن تتعزز
العلقات الوثيقة والمتعددة الوجه بين البلدين وأن تصل إلى مستويات أعلى في السنوات
المقبلة  ،في ظل القيادة الحكيمة للبلدين.
يمكن مشاهدة رسالة الفيديو الكاملة لرئيس الوزراء على الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1E1tIEzzrCtYimQDiNP5X5BT4BYqqeApx/view
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