
     26 January 2022 

 

 
    PRESS RELEASE 

 
 
   Ambassador of India in Qatar H.E. Dr Deepak Mittal hosted a Reception event on the occasion of the 73rd 

Republic Day of India at the Ritz Carlton Hotel in Doha. 

 

2.    HE Mr Ali bin Samikh Al Marri, Minister of Labour, HE Mr Abdulla bin Abdulaziz bin Turki Al Subaie, Minister 

of Municipality & HE Amb Ibrahim Fakhro, Director of Protocol, Ministry of Foreign Affairs of Qatar , numerous 

Qatari dignitaries & businesspersons;  memebrs of diplomatic corps and Indian community attended the Official 

Reception to celebrate 73rd Republic Day in Doha. 

 

3. In his remarks, Ambassador Deepak Mittal said that a profound transformation was manifesting in India and 

the Indians around the world were celebrating the emergence of a ‘New India’– the world’s largest democracy, 

third-largest global economy and global capital of innovation. He shared the contribution of India to the global 

good with the spirit of “Vasudhaiva Kutumbakam” or the ‘World is One Family'. 

 

4.    Ambassador Deepak Mittal expressed his thanks to His Highness the Amir of the State of Qatar, His 

Highness the Father Amir, the Government of the State of Qatar for their continued patronage and support to the 

significant Indian community in Qatar. Ambassador noted that India’s relationship with Qatar had grown from 

strength to strength over the past year and both countries were expanding the spectrum of bilateral cooperation 

to new frontiers such as Artificial Intelligence and Space while deepening existing partnerships such as in 

Energy.  He remarked that both countries were working together for celebrating 50 years of the establishment of 

full diplomatic relations in 2023. He remarked that India and Qatar were 

 

5.    Ambassador commended the contribution of the Indian community in Qatar, especially during the COVID-19 

period. He said that the Indian diaspora in Qatar is eagerly looking to support the FIFA World Cup 2022 and 

contribute to its successful conduct. 

 

6.    The Reception included cultural performances by the local Indian diaspora. A short sand-art video 

presentation paying tribute to India’s journey in the last seven decades and celebrating India's special and 

historical relationship with Qatar was also displayed. 
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 بيان صحف     
 

 
 

 .للهند في فندق ريتز كارلتون في الدوحة 37سفير الهند لدى دولة قطر الدكتور ديباك ميتال استضاف حفل استقبال بمناسبة اليوم الجمهوري 
 
 
سميخ المري ، وزير العمل ، وسعادة السيد عبد هللا بن عبد في الدوحة كل من سعادة السيد علي بن  37حضر االستقبال الرسمي لالحتفال باليوم الجمهوري  .2

عمال ات ورجال األالعزيز بن تركي السبيعي ، وزير البلدية ، وسعادة السفير إبراهيم فخرو ، مدير المراسم بوزارة الخارجية القطرية ، والعديد من الشخصي
 .القطريين. و أعضاء السلك الدبلوماسي والجالية الهندية

 
ديمقراطية  أكبر -يدة" ل السفير ديباك ميتال ، في مالحظاته ، إن تحوالً عميقاً يحدث في الهند وأن الهنود في جميع أنحاء العالم يحتفلون بظهور "الهند الجدقا -3

أو "العالم  "Vasudhaiva Kutumbakam" في العالم وثالث أكبر اقتصاد عالمي وعاصمة عالمية لالبتكار . شارك مساهمة الهند في الصالح العالمي بروح
 ."أسرة واحدة

 
تواصل أعرب السفير ديباك ميتال عن شكره لصاحب السمو أمير دولة قطر ، صاحب السمو األمير الوالد ، وحكومة دولة قطر على رعايتهم ودعمهم الم - 4

ر فأكثر خالل العام الماضي وأن كال البلدين يعمالن على توسيع نطاق للجالية الهندية الكبيرة في قطر. وأشار السفير إلى أن عالقة الهند مع قطر قد نمت اكث
الحتفال بلدين يعمالن معًا لالتعاون الثنائي إلى آفاق جديدة مثل الذكاء االصطناعي والفضاء مع تعميق الشراكات القائمة مثل في مجال الطاقة. وأشار إلى أن كال ال

 .2227في عام   ماسية الكاملة بين الهند وقطرعاًما على إقامة العالقات الدبلو 02بمرور 
 
طولة كأس عم بأشاد السفير بمساهمة الجالية الهندية في قطر ، خاصة خالل فترة انتشار فيروس كورونا. وقال إن الجالية الهندية في قطر تتطلع بشغف لد .5

 .والمساهمة في إدارتها الناجحة 2222العالم لكرة القدم 
 
سبعة لقبال عروضاً ثقافية قدمتها الجالية الهندية المقيمة في قطر. كما تم عرض فيديو قصير عن الفن الرملي تكريما لرحلة الهند في العقود اتضمن حفل االست .6

 .الماضية واحتفاء بعالقة الهند الخاصة والتاريخية مع قطر
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