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العليا                المحكمة مبنى جوجناوث، برافيند السيد موريشيوس وزراء ورئيس مودي ناريندرا السيد الوزراء$ رئيس اليوم افتتح
        . بمساعدة          يتم التحتية للبنية مشروع أول المبنى يعتبر بالفيديو تقنية عبر عقد مؤتمر خالل من موريشيوس في الجديد

         . منح$ة          خالل من الت$اريخي المش$روع من االنتهاء تم وقد كوفيد جائح$ة بعد افتتاح$ه ويتم لويس ب$ورت العاصمة داخ$ل الهند
.28.12بقيمة$  الهند        حكومة من مقدمة أمريكي دوالر مليون

أساسية                  كفلسفة اإلنسان على يركز الذي النهج أهمية إلى مودي السيد الوزراء$ رئيس أشار المناسبة، بهذه حديثه وفي
العالقات                  تعزيز في اإلنسان$ على تركز التي التحتية البنية مشروعات دور على أثنى كما الهند في اإلنمائي للتعاون
             . المراف$ق    وذو الح$ديث التص$ميم ذو الجدي$د العلي$ا المحكم$ة مب$نى إن ال$وزراء$ رئيس وق$ال وموريش$يوس الهن$د بين الوثيق$ة

 . وأشار              وموريشيوس للهند المشتركة والقيم للتعاون رمزا وسيمثل موريشيوس في للقضاء مناسبا مقرا سيكون المتطورة
. األولية                التقديرات من أقل وبتكلفة المحدد الموعد في منه االنتهاء تم قد المشروع أن إلى أيضا

. اإلنمائية                  الشراكات تجاه الهند نهج صميم في يأتي موريشيوس$ دولة مع اإلنمائي التعاون إن مودي الوزراء رئيس وقال
  . مبدأ                 ويتمثل تجارية أو سياسية اعتبارات بأي يتأثر وال مشروطا تعاونا ليس للهند التنموي التعاون أن على مودي وشدد

مع                 لدينا التنمية دروس مشاركة هو وراءه من األساسي والدافع شركائنا$ احترام في اإلنمائي للتعاون األساسي الهند
" "  " التنوع.               " و االحترام مثل أساسية بقيم يتمتع الذي الهندي اإلنمائي التعاون يميز ذلك أن على مودي وشدد اآلخرين

."  "  " المستدامة"  التنمية و بالمستقبل العناية$ و

بين                   الشراكة أن في ثقته عن مودي الوزراء رئيس أعرب موريشيوس، شعب بإنجازات تفخر الهند أن إلى إشارة$ وفي
. القادمة        السنوات خالل أكبر بصورة ستزيد وموريشيوس الهند

الصداقة               عالقات يعكس ألنه للمشروع، الهند لدعم العميق تقديره عن جوجنوث موريشيوس وزراء$ رئيس وأعرب$
               . في    جديدة هامة خطوة هو الهند بمساعدة العليا المحكمة مبنى تشييد أن إلى وأشار البلدين بين الوثيقة والتعاون$

وسهل                ً وشموال كفاءة أكثر موريشيوس في العدالة نظام جعل على وسيساعد موريشيوس، في التحتية البنية تحديث
. خدماته   على الحصول

      "     " العليا        المحكمة مبنى إنشاء$ أن نجد ، المنطقة في للجميع والنمو األمن بتحقيق المتعلقة الهند رؤية$ مع وتماشياً
بتعزيز                 الثابت الهند التزام وكذلك الهندي، المحيط منطقة في لموريشيوس به موثوق كشريك الهند دور يعكس الجديد

. بالمستقبل      يتعلق فيما البلدين بين الشراكة
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