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கோலாலம்பூர், மே 12-

வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு
மேம்பாட்டு பயணம் என்ற
பெயரில் மலேசிய வர்த்தகக்
குழு அமெரிக்காவிற்கு 1௦ நாள்
பயணத்தை மேற்
கொண்டுள்ளது.

இந்த வர்த்தககுழுவிற்கு
அனைத்துலகவர்த்தக மூத்த
அமைச்சர் டத்தோஸ்ரீ முகமட்
அஸ்மின் அலி தலைமை
தாங்குகிறார். அமெரிக்காவை
மையமாக கொண்டு
செயல்படும் அநேக

நிறுவனங்கள்!
மலேசியாவில்!
தங்களின் செயல்
பாட்டினை அதி
கரிக்கக் கூடிய கடமை
செயல்பாட்டினை
கொண்டுள்ளது.

இத்தகைய நிறு
வனங்களிடமிருந்து
வரக் கூடிய புதிய

முதலீடுகள் குறித்து
தாங்கள் பல்வேறு
அறிவிப்பு களை
செய்யவிருப்பதாக அஸ்மின்

நடத்தியுள்ளார்.
மேலும் பல்வேறு

முதலீடுகளைஈர்ப்பது
இதன் நோக்கமாகும்.
உயர்தரமான முதலீடு
களை ஈர்ப்பதன் மூலம்
திறன் கொண்ட மலே

சியர்களுக்கு நாம் அதி கமான
வேலை வாய்ப்புகளை

உருவாக்க இயலும்.

மறுபடியும் முதலீட்டு
முன் முயற்சிகளை
மும்முரப்படுத்தப்பட வேண்டும்
என்ற மலேசியாவின்
ஆலோசனையைஅமெரிக்க

வர்த்தக பிரதிநிதித்துவ தூதர்
கேத்ரின் தாய் வரவேற்றார்.

முதலீட்டு ஒப்பந்த திட்டம்
குறித்து மலேசியா அமெரிக்கா
வுடன் மேலும் விவாதம் நடத்
தும். உலகளவில் எதிர்நோக்கப்
படும் சவால்களைசந்தித்து
சமாளித்து தீர்வு காண்பதற்கான
வழிமுறைகளைநாம் அவசியம்
ஆராய வேண்டியுள்ளது.

மலேசியா ஒரு சிறிய
பொருளாதாரத்தை கொண்ட

குறித்து விவாதிப்பதற்கு ஆசி
|
|

நாடு. நமது. முன்னேற்றம்

பதற்கு ஆ
யானின் முடிவுகள் மதிக்கப்பட

வேண்டும் என்பது உறுதிப்
படுத்த வேண்டிய ஒன்று.
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SUMMARIES
கோலாலம்பூர் , மே 12-  வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டு மேம்பாட்டு பயணம் என்ற பெயரில் மலேசிய வர்த்தகக் குழு
அமெரிக்காவிற்கு 1  நாள் பயணத்தை மேற் கொண்டுள்ளது. இந்த வர்த்தககுழுவிற்கு அனைத்துலக வர்த்தக மூத்த
அமைச்சர் டத்தோஸ்ரீ முகமட் அஸ்மின் அலி தலைமை தாங்குகிறார் . அமெரிக்காவை மையமாக கொண்டு செயல்படும்
அநேக நிறுவனங்கள் ! மலேசியாவில் ! தங்களின் செயல் பாட்டினை அதி கரிக்கக் கூடிய கடமை செயல்பாட்டினை
கொண்டுள்ளது. இத்தகைய நிறு வனங்களிடமிருந்து வரக் கூடிய புதிய முதலீடுகள் குறித்து தாங்கள் பல்வேறு
அறிவிப்பு களை செய்யவிருப்பதாக அஸ்மின் நடத்தியுள்ளார் .
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