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" باألمسية 2021-نشرة صحفية: تقوم القنصلية الهندية بافتتاح أسبوع" أمريت مهاوتساؤ ويك

عليه السالم(-)عيد ميالد المسيح كريسماسبحتفال الالثقافية وا  

من " 2021-أمريت مهاوتساؤ ويك "تحتفل القنصلية العامة للهند بجدة بأسبوع خاص تحت شعار 

عاًما على استقالل الهند بمشاركة  75كجزء من احتفالها بمرور  م2021ديسمبر  31إلى  25

بأناقة وفخامة مع أمسية ثقافية " أسبوع أمريت ماهوتساف"انطلق . واسعة من الجالية الهندية

 .م2021ديسمبر  25هندية ضخمة مع احتفاالت عيد الميالد في 
 

أقيم االحتفال في مقر القنصلية الهندية بمشاركة حماسية من الجالية الهندية. لقد كانت  -2

في المسيح عليه السالم لحظة تاريخية ألنها كانت أول احتفال من هذا القبيل بعيد ميالد 

القنصلية وكان موضع تقدير كبير من قبل الجالية الهندية. في خطابه االفتتاحي ، قال 

ب بالجالية وطلب منهم التقدم الى ، القنصل العام للهنداألستاذ/ محمد شاهد عالمسعادة  ، رحَّ

بأفكار جميلة لالحتفاالت بالتنوع الثقافي الهندي. وسلط الضوء على مدى جمال األمام 

الهندية المتنوعة متحدة من أجل السالم والوئام. كما تحدث عن أهمية األخوة  الثقافات

العالمية كما تطرحها األديان المختلفة، بما في ذلك المسيحية. كما أعرب عن أطيب 

 ورأس السنة الجديدة. المسيح عليه السالم تمنياته للجميع بعيد ميالد

 

بما في ذلك ترانيم عيد الميالد واألغاني  خالل البرنامج ، تم تقديم عروض ثقافية جميلة -3

الوطنية بلغات هندية مختلفة ورقصات من واليات هندية مختلفة للجمهور الذي غمره 

هانوك أبيناي راتشابودي في رسالته بمناسبة عيد الميالد الحضور  /البرنامج. دعا القس

للصالة من أجل الهند )الوطن األم( والمملكة العربية السعودية )الوطن الثاني للهنود في 

المملكة( وقادة المملكة والبشرية جمعاء. كانت العائالت الحاضرة ، وخاصة األطفال ، 



وإحضار الشوكوالتة وتوزيعها على األطفال. واختتم غارقة في اإلثارة مع وصول سانتا ، 

 البرنامج بصالة صامتة من أجل السالم والصحة والحب للبشرية جمعاء.
 

 

، أطلقت "أمريت مهاوتساؤ"، كجزء من أسبوع  2021ديسمبر  25في نفس اليوم ، أي  -4

العمال في القنصلية الهندية معسكرات صحية مجانية لمدة أسبوع في العديد من معسكرات 

في أسبوع ف. من الجنسيات األخرىالهنود وغيرهم ن فيهم جدة بهدف إفادة مئات العمال بم

، سيكون هناك العديد من األحداث األخرى بما في ذلك حدث "الترابط "أمريت مهاوتساؤ"

رقي يعرض الثياب م و اليوم اإلثني الع2021ديسمبر  31مع ركوب الدراجات" في 

االحتفال بالصداقات مع احتفاالت رأس السنة وكذلك التنوع الثقافي العرقية الهندية و

 .م2022الجديدة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consulate General of India 

Jeddah 

*** 

26 December 2021 

 

Press Release: Indian Consulate inaugurates “Amrit Mahotsav Week-2021” 

with Cultural Evening & Christmas Celebration  

 

 Consulate General of India,  Jeddah is celebrating a special week under the 

banner “Amrit Mahotsav Week-2021” from 25-31 December 2021 as part of its 

celebration of 75 Years of India’s Independence with the wide participation of India 

community. The “Amrit Mahotsav Week” kicked off in style and grandeur with a 

mega Indian Cultural Evening with Christmas celebrations on 25 December 2021.  

 

2.  The celebration was held at the premises of the Indian Consulate with 

enthusiastic participation of Indian Community. It was a historical moment as it was 

the first such Christmas celebration in the Consulate and it was very much 

appreciated by the Indian community. In his inauguration address, H.E. Mohd. 

Shahid Alam, Consul General of India welcomed the community to come forward 

with beautiful ideas of celebrations of India’s cultural diversity. He highlighted how 

beautifully the diverse Indian cultures are united for peace and harmony. He also 

talked about the relevance of universal brotherhood as is propounded by different 

faiths, including Christianity. He also conveyed his best wishes to everyone for 

Christmas and New Year. 

 

3. During the programme, beautiful cultural performances including Christmas 

carols, and patriotic songs in different Indian languages and dances from different 

Indian States were presented to the audience who were overwhelmed by the 

programme. Delivering his Christmas message, Pastor Hanok Abhinay Rachapudi 

called upon the audience to pray for India (the motherland), Saudi Arabia (the 



second home for the Indians in the Kingdom), the leaders of the Kingdom and the 

entire humanity. The families present in the audience, specially the children, were 

overwhelmed with excitement as the Santa arrived, bringing chocolates and 

distributing them among the children. The programme concluded with a silent 

prayer for Peace, Health and Love for the entire humanity. 

 

4. On the same day, i.e. 25 December 2021,as part of Amrit Mahotsav Week, 

the Indian Consulate launched week-long Free Health Camps in multiple labour 

camps in Jeddah aiming to benefit hundreds of workers, including Indians and other 

nationals. In the Amrit Mahotsav Week, there will many other events including 

“Bonding with Cycling” event on 31st December 2021; an Ethnic Day showcasing 

Indian ethnic dresses and cultural diversity; and celebration of friendships with a 

New Year-2022 celebrations. 
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