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 تحتفل السفارة الهندیة الذكرى الرابعة والسبعین لإلستقالل الهند

 
15 في الهند إلستقالل والسبعین الرابعة بالذكرى بمسقط الهندیة السفارة            احتفلت
كوفید-19 بجائحة المتعلقة القیود بسبب العام هذا وفي كبیرة. وطنیة بحماسة م 2020               أغسطس
الهواء على الحدث بث تم ذلك ومع بالسفارة. والموظفین المسؤولین بحضور اإلحتفال              اقتصر
التواصل عبر اإلفـتراضیة بالطریقة االحتفال إلى االنضمام من الهندیة الجالیة مكنت مما              مباشرة
للحكومة األخیرة المبادرات حول فیدیو مقاطع تشغیل تم الرئیسي الحدث بدء وقبل              اإلجتماعي.
في المجتمع من الضعیفة للقطاعات المقدم والدعم أبهیان" بهارت نیربهار "آتما ذلك في بما                الهندیة
سعادة قبل من الهندي العلم برفع الحفل بدأ وكشمیر. جامو في والتطورات كوفید-19               أعقاب

 السفیر منو مهارو - سفیر جمهوریة الهند المعتمد لدى سلطنة عمان تاله غناء النشید الوطني.
 

وحیا2) الهند. رئیس فخامة خطاب من مقتطفات وتال موجزة كلمة السفیر سعادة              ألقى
مساعدة في االستباقیة مساهماتهم على وشكرهم عمان سلطنة في الهندیة الجالیة السفیر              سعادة
الهندي االجتماعي للنادي تقدیره عن وأعرب كوفید-19 أعقاب في الهندي والمجتمع             السفارة
15000 توزیع من السفارة تمكنت حیث االجتماعیین والمتطوعین األخرى اإلجتماعیة            والمنظمات
سعادة تحدث كما بدعمهم. الوطن إلى هندي مواطن 60000 من أكثر وإعادة غذائیة               مجموعة
جعل إلى تسعى والتي الذات) على المعتمد (الهند أبهیان" بهارت نیربهار "آتما عن أیًضا                السفیر
في للمساهمة الهندیة الجالیة ودعا العالمیة. روابطنا تعزیز نفسه الوقت وفي مرونة أكثر دولة                الهند
إلى أیًضا سعادته وأشار وخبراتهم. ومعارفهم مهاراتهم خالل من أبهیان" بهارت نیربهار              "آتما
ملیار 30 بقیمة ائتمان خطوط بمد الهند قامت خاللها من والتي الهند في التنموي التعاون                 جهود
سعادة وأكد وشركائها. ألصدقائها أمریكي دوالر ملیار 4 بقیمة مساعدة ومنح أمریكي              دوالر
بین االستراتیجیة الشراكة وتوسیع لتعزیز والشعبین القیادة مستوى على قویة رغبة هناك أن               السفیر

 الهند وسلطنة عمان وسیكون للدیسبورة الهندیة في سلطنة عمان دور مهم في ذلك.
 

سعادة3) كلمة بعد بمسقط الهندیة المدرسة لطالب وطنیة ألغاني فیدیو مقاطع تشغیل              تم
في مسابقات عدة السفارة أقامت كما االحتفال. في والحماس بالفخر الشعور من زاد مما                السفیر
عن اإلعالن وتم الهندیة. الدیسبورة من ساحقا تجاوبا شهدت والتي االستقالل یوم سبقت التي                الفترة
الشعر كتابة ومسابقة أبهیان" بهارات نیربهار "آتما ومسابقة الوطني الرسم مسابقة في              الفائزین
الوطني الرسم مسابقة في المشاركات من مختارة لمجموعة فیدیو مقطع عرض تم كما               الوطني.
من بمزیج الحفل واختتم اإلحتفال. أثناء الوطني الشعر كتابة مسابقة في للفائزین فیدیو               ومقاطع

 األغاني الوطنیة المفعمة بالحیویة والملهمة ألعضاء النادي االجتماعي الهندي في سلطنة عمان.
 

كوفید-4.19) انتشار بسبب الشاشة عبر االستقالل عید العام هذا الهندیة السفارة             واحتفلت
مئات انضم حیث الهندیة للجالیة والحماسة اإلجتماعي الروح إخماد كوفید-19 یستطع لم ذلك               ومع

 المواطنین الهنود إلى االحتفال عبر المواقع اإللكترونیة اإلجتماعیة.
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