سفارة الهند
البحرين

****
بيان صحفى
اليوم العالمي لليوغا 0202
احتفلت سفارة الهند في البحرين بالشراكة مع منظمات وجمعيات هندية وبحرينية باليوم العالمي السابع لليوغا في  12يونيو  .1212وأقيم

صباحا  ،بمشاركة افتراضية .ألكثر من  222مقيم هندي وبحريني.
الحدث الرئيسي لبروتوكوالت وتمارين اليوغا في الساعة 0022
ً

متجاوز جميع
ًا
عالميا لليوغا في عام  ، 1222بدعم ساحق من أكثر من  201دولة عضو ،
يوما
ً
 .1أعلنت األمم المتحدة يوم  12يونيو ً
الحواجز .يحتفل اليوم العالمي لليوغا باالعتراف العالمي بممارسة اليوغا القديمة  ،وفوائدها الجسدية والعقلية والروحية.
.3

أكد رئيس وزراء الهند السيد ناريند ار مودي من جديد هذا النداء العالمي لليوغا وأهمية االحتفال باليوم العالمي لليوغا  ،في خضم التحدي

الهائل المتمثل في مكافحة جائحة  ، COVID - 19في رسائله إلى جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي األمير

سلمان بن حمد آل خليفة  ،ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء لمملكة البحرين.
.2

في الوقت الذي أعرب فيه رئيس الوزراء مودي عن امتنانه لقيادة وحكومة البحرين للتعاون الممتد في جعل احتفاالت اليوم العالمي لليوغا

باهر في البحرين  ،صرح رئيس الوزراء مودي أن "موضوع اليوم العالمي لليوجا لهذا العام هو" اليوغا من أجل العافية " " ،والتي لها صلة
نجاحا ًا
ً
خاصة في السياق الحالي ".وأضاف" 0تتمتع اليوغا بقدرة متأصلة على االتصال .اليوغا جيدة للمجتمع والمناعة والوحدة .يعكس موضوع احتفاالت
اليوم الدولي لليوغا هذا العام االهتمام بصحة الناس في جميع أنحاء العالم ورفاههم .إنها محاولة للتأكد من أننا نركز على اللياقة البدنية باإلضافة

إلى العافية.

 .1نظمت سفارة الهند في البحرين  ،بالشراكة مع جمعيات هندية ومراكز يوغا هندية وبحرينية  ،مجموعة متنوعة من الفعاليات لالحتفال باليوم
الدولي لليوغا  .1212حدث رفع الستار في  2يونيو  ، 1212الذي ُنظم بالتعاون مع جمعية البحرينية الهندية لخدمات الثقافة والفنون
) (BICASحضرالدكتور فيناي ساهاسرابوده  ،عضو فخري في البرلمان ورئيس المجلس الهندي للعالقات الثقافية ) (ICCRكضيف رئيسي.

استعدادا لليوم
والدكتور مصطفى السيد أمين عام المؤسسة الخيرية الملكية كضيف شرف .في الفترة التي تسبق اليوم العالمي لليوغا ، 1212
ً
أيضا سلسلة من الفعاليات بما في ذلك ورش العمل وجلسات التأمل  ،مسابقات  ،مسابقة فيديو قصير
العالمي لليوغا  ، 1212نظمت السفارة ً
عن "اليوغا وفوائدها"  ،يوغاساناس  ،تحدي سوريانمسكار  ،برامج تعزيز المناعة وجلسات خاصة للنساء .وقد تضمنت فعالية في  21يونيو

 1212شارك فيه السيد راجيش كوتيتشا  ،الوكيل في و ازرة أيوش  ،كضيف رئيسي  ،باإلضافة إلى تمارين اليوغا سوكشمافايم وسوريانمسكار
وتمارين التنفس ؛ وجلسة عربية بقيادة مدربي اليوغا البحرينيين  ،برعاية السيد أحمد الحايكي  ،الوكيل المساعد  ،و ازرة العمل  ،كضيف رئيسي

في  22يونيو .1212

 .6لالحتفال باليوم العالمي لليوغا  ، 1212نظمت السفارة في  12يونيو  ،ثالثة فعاليات .بروتوكول وتمارين اليوجا الصباحية بقيادة سفير الهند
لدى البحرين سعادة د .بيوش سريفاستافا  ،وبحضور السيدة نعمة السبيعي  ،الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين  ،في

شكل هجين  ،بالتعاون مع جمعية أرت اوف ليفينغ ((Arts of Living

معا" بالتعاون مع جمعية أرت أوف ليفينغ ( Art
 .0في مساء يوم  12يونيو  ، 1212تم تنظيم عرض يوغا وورشة عمل بعنوان "لنعمل اليوغا ً
 )of Livingوسيحضر الفعالية السيد عبدالرحمن جمعة  ،رئيس مجلس إدارة جمعية البحرينية الهندية  ،دكتورة وفاء إبراهيم الشربتي  ،مدير إدارة
تعزيز الصحة  ،في البحرين ؛الدكتور جيرين جوفيند  ،المدير الدولي  ،مركز سري سري يوغا  .كما سيتم عقد ورشة عمل يوغا عبر اإلنترنت
من قبل مدينة البحرين لإلعالم وأكاديمية آاتما يوغا وكوشين كاالبهافان تحت رعاية سفارة الهند مساء .12

 .8ستختتم االحتفاالت في  11يونيو  1212بحدث تحت عنوان "اليوغا في كل منزل" يتم تنظيمه بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين في
الهند فرع البحرين . (BCICAI).

 .1تم تنظيم حوالي  21فعالية في أقل من ثالثة أسابيع لالحتفال باليوم العالمي لليوغا  1212في البحرين .وقد لقيت هذه العروض استجابة
حماسية من أفراد الجالية الهندية والبحرينية وعشاق اليوغا واألطفال.

 .22تنتهز السفا رة هذه الفرصة لتعرب عن امتنانها لحكومة مملكة البحرين على دعمها وتسهيلها لتنظيم الفعاليات .كما تتقدم السفارة بالشكر
للعديد من منظمات المجتمع الهندي والمدارس ومراكز اليوغا الهندية والبحرينية  ،وال سيما جمعية أرت أوف ليفينغ وجمعية البحرينية الهندية

باهر  ،على
نجاحا ًا
لخدمات الثقافة والفنون ومعهد المحاسبين القانونيين في الهند فرع البحرين على الشراكة معنا .في جعل االحتفال بيوم اليوغا
ً
الرغم من القيود التي يفرضها الوباء.

******

