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بيان صحفي

عيد أستقلال ألهند ألخامس وألسبعين في ألدوحة

غسطس 15تم ألاحتفال بيوم أستقلال ألهند ألخامس وألسبعين في ألدوحة بحماس  كبير يوم 
	
2021 أ

في مقر ألسفارة.4

 ألبرنامج بتكريم للمهاتما غاندي من خلال وضع أ?كليلا من ألزهور تلاه رفع ألعلم وغن4اء ألنش4يد4
	
بدأ

عض4اء
	
لقى مقتطف4ات من رس4الة فخام4ة رئيس ألهن4د على ألخاض4رين من أ

	
ألوط4ني.4 وبع4دها ألس4فير  أ

ولي ألبعثة وعائلاتهم. ألجالية ألهندية ومسو	

ج4ل ألحري4ة,
	
ن "عمريت محوتساف"عبارة عن أ?حتف4ال بالمن4اظلين من أ

	
وخلال كلمته, قال ألسفير با

دى أ?لى نيل ألا?ستقلال, وتقدم ألهند في مختلف ألمجالات. 
	
نضالهم هذأ أ

فاق جديدة ،
[
تحدث عن ألخطوأت ألهائلة ألتي قطعتها ألهند وقطر في ألارتقاء بالعلاقات ألثنائية أ?لى أ

مير ألوألد ودولة قطر على رعايتهما.4 
	
مير وسمو ألا

	
وشكر سمو ألا

ث4نى عليه4ا على مس4اهمتها في ألهن4د ألجدي4دة4 وفي تعزي4ز ألعلاق4ات بين
	
 ألسفير4 ألجالية ألهندي4ة وأ

	
وهنا

ش44ار بش44كل خ44اص أ?لى ألع44املين4 في ألقط44اع ألص44حي وألمعلمين ومح44اربي كوفي44د.4
	
ألهن44د وقط44ر. وأ

وشجع ألمجتمع على ألمشاركة بنشاط في أ?يجاد حلول للتحديات ألعالمية مثل تغير ألمناخ, وألقض44ايا4
ألصحية وموأرد ألطاقة ألمستدأمة لتعزيز خبرتنا ومعرفتنا ، لصالح كل من ألهند وقطر.

ن يص4بح
	
عم4ال ألهن4دي على أ

	
سس4ات ألمجتم4ع ألهن4دي، حث مجتم4ع ألا ثناء مخ4اطبت4 س4عادته لمو	

	
أ

صوتًا للحملات "ألصوتية ألمحلية" و "ألمحلية للعالمية" ألتي ت4رّوج للمنتج4ات ألهندي4ة وألعم4ل على
عرب عن تقديره لمعرض "ألنسيج"

	
تمانيربهارتا" ألهندية )ألاعتماد على ألذأت(. وفي هذأ ألسياق ، أ

	
"أ

قامت4ه جمعي4ة ألنس4اء4 ألهن4ديات وأل4ذي ع4رض فن ألنس4اجين ألي4دوي وع4رض ث4رأء
	
خ4ير أل4ذي أ

	
ألا

خرأ ولمبية أل4تي أختتمت م4و	
	
لعاب ألا

	
دأء ألهند وقطر في دورة ألا

	
وتنوع ألثقافة ألهندية. وأستذكر أ

ش44اد بجه44ود ألمرك44ز ألرياض44ي ألهن44دي )
	
( في أل44ترويج للرياض44ة. وش4جعISCوروحه44ا ألرياض44ية ، وأ
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ألمركز على ألتعريف للرياضات ألهندية ألتقليدية وحركات أللياقة ألهندية.4 وشكر ألمركز ألثق44افي
زأدي كا عمريت ماهوتساف".ICC4ألهندي )

[
نشطة في أ?طار "أ

	
( على تنظيمه وتعزيزه للا

رس44لها مع4الي د. لعب عب4د هللا بن حم44د ألعطي44ة ، ن44ائب رئيس أل44وزرأء ألس44ابق
	
رسالة تهنئة بالفيديو أ

لدولة قطر.

طل4ق
	
كجزء من ألاحتفالات ، تم أ?طلاق ألعديد من ألمب4ادرأت ألجدي4دة4 لص4الح ألجالي4ة ألهندي4ة.4 أ

ألسفير برأفاسي بهارتيا ساهايتا4 كندرأ قطر ، وهي مبادرة رعاية لتقديم أل4دعم وألمعلوم4ات على م4دأر
 وعلى ألا?يمي44ل44953500ألس44اعة للمغ44تربين ألهن44ود في قط44ر. يمكن ألوص44ول أ?ليه44ا على أل44رقم: 

PBSKQatar@gmail.com مس44اءً.4 باللغ44ات ألمالايالامي44ة5 ص44باًحا ح44تى 8 , متاح44ة حالي44ًا من ألس44اعة 
كتوبر 2وألهندية وألا?نجليزية وبدءًأ من 

	
 ، ستتوفر خدمة ألدردش4ة ألحي4ة وخ4دمات وأتس2021 أ

خرى - ألتاميل وألكانادأ وألتيلوجو4 وستتاح لمدة 
	
ب. سيتم توفير ألخدمات قريبًا بثلاث لغات أ

	
16أ

س44اعة في ألي44وم بش44كل ت44دريجي. تم أ?طلاق نس44خة تجريبي44ة من تط44بيق4 ج44ّوأل "ألهن44د في قط44ر"
.Androidتجريبيا.4 ألتطبيق متاح حالًيا في متجر ألتطبيقات وسيتوفر قريبًا لنظام 

مينات أ?لى 
	
 هنديًا. من خلال ألمنتدى ألخيري للمجتمع ألهندي )75ألسفير سلم تا

ً
(ICBF عاملا

عضاء ألجالية ألهندية لا?ب44رأز
	
كما تم أ?طلاق مبادرة "جيل بريدجينق" - عبارة عن حوأرأت مع كبار أ

ولى في ألخمس44ينيات وألس44تينيات وألس44بعينيات من ألق44رن ألماض44ي.
	
ي44امهم ألا

	
رحلتهم ألى قطر منذ أ

جيال ألشابة من ألهنود وألقطريين.
	
وتهدف أ?لى توثيق رحلة ألجالية ألهندية في قطر ونقلها لا

غ4اني
	
غاني ألوطنية لمرأتا ماندأل ، تشغيل4 مقطع فيديو من ألا

	
تضمن ألعنصر ألثقافي للبرنامج - غناء ألا

زوأج ألسفارة ، وعرض رأقص لطلاب 
	
. ICCألوطنية ألتي قدمتها مجموعات أ

قيم ألاحتفال4 وفقًا لا?رشادأت ألسلامة ألصارمة ل4كوفيد-
	
. كما تم بثه مباش4رة على موأق4ع ألتوأص4ل19أ

ألاجتماعي ألخاصة بالسفارة.
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