
الوزراء    رئيس الهنديمكتب

الوزراء   / رئيس السيد  ونيكوبار         الهندي أندامان بجزر االتصاالت لخدمات بحري كابل يفتتح مودي   ناريندرا

          : ونيكوبار  أندامان جزر في الفرص من سيعزز االتصاالت قطاع دعم الوزراء رئيس

           : اهتمام  محاور من البحرية اللوجستية الخدمات وتبسيط األعمال إنجاز بمستوى االرتقاء الوزراء رئيس
الحكومة

         : ليد  بورت لتطوير محوراً لتصبح ونيكوبار أندمان جزر ستتطور الوزراء رئيس

             : البحرية  التجارة مستوى على رئيسياً Cًمركزا ونيكوبار أندامان جزر تصبح أن المتوقع من الوزراء رئيس
الدولية

:2020أغسطس  10    -) الهندي ) اإلعالمي المكتب نيودلهي

          / األلياف     كابل مشروع بافتتاح كونفرانس الفيديو تقنية عبر اليوم مودي ناريندرا السيد الهندي الوزراء رئيس قام
       . في      ق1ام ق1د الهن1دي ال1وزراء رئيس وك1ان ونيكوب1ار أن1دامان ج1زر في البح1ري حج1ر  2018ديس1مبر  30الض1وئية بوض1ع

. بلير      بورت في المشروع لهذا األساس

               /    ً مضيفا الجزر، هذه في لها حد ال فرصاً سيتيح االتصاالت قطاع تعزيز إن مودي ناريندرا السيد الوزراء رئيس وقال
طوله       البالغ البحري الكبل مد .2300أن الثناء           يستحق أمر هو المستهدف الوقت قبل المشروع واستكمال كم،

بورت                   ومن بلير بورت إلى تشيناي من الجزر من كبير جزء في اليوم بدأت الخدمة أن الوزراء رئيس وأضاف
. سواراج          جزيرة إلى بلير بورت ومن أندامان ليتل إلى بلير

لمسافة         الكابالت بمد إعجابه عن الوزراء رئيس القيام       2300وأعرب أن حيث البحر، سطح تحت كيلومتر
المتخصص1ة               الس1فن خالل من الك1ابالت وم1د الك1ابالت ج1ودة على والحف1اظ البح1ار أعم1اق في المس1ح بأعم1ال

           . والري1اح   والعواص1ف العالي1ة األم1واج مث1ل تح1ديات على التغلب المش1روع اس1تطاع كم1ا الس1هلة بالمهم1ة ليس1ت
. كورونا       جائحة انتشار بسبب الصعبة واألوقات الموسمية

أي                   اتخاذ يتم لم ولكن سنوات، منذ األمر لهذا حاجة في كانت ونيكوبار أندامان جزر أن الوزراء رئيس وتابع
. الكبيرة   .              التحديات تلك1 كل رغم المشروع تنفيذ من لتمكنه سعادته عن مودي وعبر ذلك لتحقيق خطوات
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هي                ونيكوبار أندامان جزر لسكان ورخيصة أفضل اتصال خدمات توفير إن بقوله الحديث الوزراء رئيس وواصل
      .          . هذه  أحد البحري الكابل إن مودي قال المشروع انجاز في شاركوا من كل الوزراء رئيس وهنأ الدولة مسؤولية

. الدولة              أنحاء باقي وعن دلهي1 عن بعيدة ليست ونيكوبار أندامان جزر أن إلثبات الجهود

مواطن    لكل العيش سهولة

. أفضل                معيشة أجل من قطاع ولكل مواطن لكل الحديثة التسهيالت بتوفير ملتزمة الحكومة إن مودي قال
مثال                  خير هو البالد أنحاء بباقي ونيكوبار أندامان جزر يربط الذي الضوئية، األلياف كابل مشروع إن قائالً وأشار

       . التنمية        على بالعمل ملتزمة الحكومة أن وأوضح للمواطنين العيش سبل تسهيل1 تجاه الحكومة التزام على
. الهندي            القومي لألمن األهمية من لها مما الجزر، والواليات الحدودية للمناطق السريعة

خالل     من الفرص الرقمية  زيادة الهند مبادرة

بأسعار               االتصاالت خدمات على الحصول في ونيكوبار أندامان سيساعد البحري الكابل إن الوزراء رئيس وذكر
بتحس1ين                 يتعل1ق فيم1ا الس1يما الرقمي1ة، الهن1د مب1ادرة مزاي1ا كاف1ة من االس1تفادة على عالوة أفض1ل كف1اءة و أرخص

قط1اع               تعزي1ز في وك1ذلك اإلن1ترنت ع1بر والتج1ارة المص1رفي، والنظ1ام بٌع1د، عن والعالج اإلن1ترنت، ع1بر التعليم
السياحة.

آالف                 مدى على لها ً استراتيجيا وبٌعداً الهند لتجارة مركزاً كان الهندي المحيط إن إلى الوزراء رئيس وأشار
. للهند             بالنسبة االستراتيجي االقتصادي للتعاون الهامة المراكز من ونيكوبار أندامان جزر وأن السنين،

لمنطقة                 الهند في الجديدة التجارية االستراتيجية ظل في مهًما دوًرا تلعب سوف الهند جزر جميع إن وقال
. والهادئ   الهندي المحيطين

"        السيد/وقال   " للغاية      ً مهما دوراً تلعب ونيكوبار أندامان جزر أصبحت ، ً شرقا التوجه سياسة إطار في إنه مودي
في                  ال1دور ه1ذا أهمي1ة ت1زداد وس1وف ب1البحر، المتص1لة األخ1رى وال1دول آس1يا ش1رق دول م1ع الهن1د عالق1ات توطي1د في

المستقبل.

تأسيسهاقبل         تم قد الجزر تنمية وكالة إن .      3وقال تكتمل     لم التي المشروعات إن وقال الدور هذا لتعزيز سنوات
لسنوات     ونيكوبار أندامان .في بسرعة       منها االنتهاء على العمل ً حاليا يجرى

والبحرية         والجوية البرية الطرق شبكة وتحسين األثر عظيمة مشروعات

في               األثر عظيمة المشروعات من عدد في علىالتوسع العمل يجري إنه الوزراء رئيس جزر   12وقال من جزيرة
             . تحس1ين  إلى الجه1ود ته1دف المحم1ول، واله1اتف اإلن1ترنت خ1دمات تحس1ين عن فض1الً أن1ه وق1ال ونيكوب1ار أن1دامان

. والبحرية     والجوية البرية الطرق شبكات

- الوطني            السريع والطريق رئيسيين جسرين إنشاء على العمل إلى الوزراء رئيس شبكة   4وأشار تحسين أجل من
. أندامان      ووسط شمال بين البرية الطرق
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الستيعاب         بلير بورت مطار تطوير يجري إنه .     1200وقال في  المطارات أصبحت ذلك، إلى وباإلضافة راكب
. للعمل       جاهزة باي وكامبل نيكوبار وكار ديجليبور

             / تجهيزات  وكذلك آيالند، ولونج يبوشاهيددويب و منسواراجد كل في الركاب محطات إن مودي السيد وقال
. المقبلة             األشهر خالل جاهزة تكون سوف العائمة، األرصفة مثل المائية، للمطارات التحتية البنية

مما                   قريبًا، منها االنتهاء يتم سوف كوتشي في السفن بناء حوض في بناؤها يتم التي األربعة السفن إن وقال
. الرئيسي         والبر الجزر بين المائي الربط تحسين في سيسهم

المرتبطةبالموانئ  التنمية

مسافة                على تقع أنها حيث بالموانئ المرتبطة للتنمية محوراً لتصبح ونيكوبار جزرأندامان تطوير سيتم إنه وقال
. العالم     موانئ من منالعديد مالئمة

على                 قادرة ستكون بها المرتبطة والطرق الموانئ من أفضل شبكة تمتلك التي الدولة إن الوزراء رئيس وقال
. والعشرين      الحادي القرن في قطاعالتجارة تعزيز

سالسل                 في مهم كالعب أقدامها وتثبيت الذاتي االكتفاء تحقيق على عازمة قدًما الهند تمضي بينما إنه وقال
  /  . إنه            مودي السيد وقال لدينا والموانئ المائية الممرات شبكة تعزيز للغاية المهم فمن العالمية، والقيمة التوريد

. للموانئ              التحتية البنية تطوير أمام القانونية العقبات إزالة على مستمر بشكل العمل أيًضا يتم

الدولية   البحرية التجارة

البحريوالخدمات               القطاع في األعمال بأنشطة القيام تيسير على أيًضا تركز الحكومة إن الوزراء رئيس وقال
            . إنشاء  واقتراح العميق الداخلي إنشاءالميناء بها يجري التي السريعة الوتيرة إلى وأشار البحرية اللوجستية

       " " بحوالي  تقدر بتكلفة الكبرى نيكوبار في ترانسشيبنت /   100ميناء   . هذا   إن مودي السيد وقال روبية مليون
. جديدة                 عمل فرص توفير عن فضالً البحرية، التجارة في الهند حصة ويزيد الرسو من الكبيرة السفن سيمكن

ينمو               سوف البحرية األعشاب وزراعة المائية األحياء وتربية السمكي االستزراع مثل األزرق االقتصاد إن وقال
       . الجهود          تؤدي أن في أمله عن وأعرب ونيكوبار أندامان في الحديثة التحتية البنية تطوير مع أسرع بمعدالت

                 ً موقعا منها تجعل أن أيًضا ولكن ونيكوبار، أندامان في جديدة مرافق إنشاء إلى فقط ليس الحكومة تبذلها التي
. العالمية     السياحة خريطة على بارزاً

****
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