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الممثلية الهندية تحتفل بعيد استقالل الهند
نظمت اليوم الممثلية الهندية في رام هللا احتفاال بمناسبة عيد استقالل الهند الخامس والسبعين .حضر
االحتفال معالي وزير العمل د .نصري أبو جيش ممثل عن الحكومة الفلسطينية ،كما وشارك جمع من الوزراء
والمسؤولين الفلسطينيين وممثلي البعثات الدبلوماسية والرعايا الهنود وأصدقاءالهند.
وفي كلمته أمام الحفل ،قال سعادة ممثل جمهوريةالهند لدى فلسطين السيد ُم ُكل آريا أن حكومة الهند تحتفل
بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لالستقالل باحتفال بعنوان "آزاديكا أمريت ماهوتساف" ،والذي انطلق قبل 75
أسبوعًا من الذكرى الخامسة والسبعين الستقالل الهند في عام  2022ليمتد حتى عيد االستقالل في العام2023
.كماوأشاد بتضحيات األجيال التي شاركت في نضال األمة من أجل الحرية.
وفي إشارة إلى التقدم الذي أحرزته الهند ،سلط سعادة ممثل الهند الضوء على إنجازات الدولة في المجاالت
االجتماعية والسياسية واالقتصادية.
وفي تطرقه إلى العالقات الهندية الفلسطينية ،أكد ممثل جمهورية الهند على أسسها العميقة والمتجذرة .كما
وأكد مجددًا دعم الهند لسعي فلسطين المشروع من أجل الدولة القابلة للحياة والمستقلة وذات السيادة ،بما في ذلك
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،الذي هي عضو فيه حاليًا.
كما سلط ممثل الهند الضوء على أهمية تاريخ الخامس عشر من آب في العالقات بين الهند وفلسطين حيث
تم قبل  25عا ًما -في عام  -1996افتتاح الممثلية الهندية في غزة .كما أشار إلى المساعدات التنموية التي تقدمها
الهند لفلسطين والتي بلغت أكثر من  139مليون دوالر كمشاريع تنموية وفي مجاالت بناء القدرات ،مشيرا إلى أن
حكومة الهند تعمل حاليًا على تقديم خط ائتمان مالي بقيمة  50مليون دوالر أمريكي لفلسطين من أجل تنفيذ مشاريع
مستدامة ،إضافة للقاحات واألدوية األساسية المنقذة للحياة التي كانت قد وفرتها الهند لفلسطين في عام .2021
وخالل الحفل تم عرض أفالم قصيرة عن الثقافة الهندية والتاريخ واالقتصاد والعالقات الثنائية بين الهند
وفلسطين.
لا َبمرور ََ 75عا ًما َعلى َتقدمية َالهند َوتاريخ َشعبها َوثقافتها َوإنجازاتهاَ ،فقد َدعا َدولة َرئيسَ
واحتفا َ
الوزراءالسيد َناريندرامودي َلالحتفال َعلى َمدى ََ 75أسبوعًا َبعنوان َ"آزادي َكا َأمريت َماهوتساف" َأو َ"الحتفالَ
الكبير َبإكسير َالستقالل"َحيثَقال َدولة َرئيس َالوزراء َناريندرا َمودي"َ:إن َآزادي َكا َأمريت َماهوتساف َهوتجسيدَ
لكل َماهوتقدمي َبشأن َالهوية َالجتماعية َوالثقافية َوالسياسية َوالقتصادية َللهندَ .إنه َاحتفال َبروح َالنضال َمن َأجلَ
الحرية َوانعكاس َللشعور َوالتضحيةَ.إنه َتكريم َلشهداء َالبالد َوعز ًما َعلى َبناءالهند َالتي َحلموا َبهاَ.إنه َيعطي َلمحةَ
عنَفخرالهندَالقديمةَوإشراقَالهندَالحديثةَأيضًا"َ.
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