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الكتاب السنوي 

تديش ملعب
الشيخ سلطان

 بن زايد
( طيب ا� ثراه )

للبولو
 

يحقق اللقب الثامن في تاريخة
لبطولة االمارات الدولية للبولو

قرار
إيقاف جميع البطوالت

والفعاليات بالدولة

فريق غنتوت للبولو

دي غنتوت لسباق الخيل والبولو
GHANTOOT RACING & POLO CLUB 

POLOPOLO

SEASON BOOK 2019 - 2020 

Where the kings play 
    “The Sport of Kings”
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فــالح بن زايــد آل نهيان  
صاحب السمو الشيخ   

رئيس نادي غنتوت للسباقات والبولو   



Where the kings play 
    “The Sport of Kings”

We would like to welcome you to Ghantoot Racing 
and Polo Club, it is a great pleasure to have the 
partners, sponsors and polo fans to join us each year 
in our grounds highlighting the love of horses that is a 
part of the UAE culture and heritage.
We have seen how series of events has grown over 
the past years with an impressive impact on the world 
of polo and has proved now to be one of the leading 
polo events run today.
It is very much in line with our own vision to continue 
to develop national and international relations with 
the sport of kings and queens.
We look forward to having you with us at Ghantoot 
Racing and Polo Club staging the most exclusive 
events in the region.

، والبولو الخيل  لسباق  غنتوت  نادي  في  بكم  نرحب  أن  نود 

وعشاق  والرعاة  الشركاء  إلينا  ينضم  أن  سروري  دواعي  لمن  إنه 

جزء هو  الذي  الخيول  حب  �براز  أرضنا  في  عام  كل  البولو  لعبة 

. وتراثها.  ا�مارات  ثقافة  من 

السنوات مدى  على  ا¥حداث  من  سلسلة  نمت  كيف  رأينا  لقد 

وأثبتت  البولو  لعبة  عالم  على  لªعجاب  مثير  تأثير  مع  الماضية 

اليوم. تجري  التي  الرائدة  البولو  أحداث  من  واحدة  أنها  ا¯ن 

العالقات  تطوير  لمواصلة  رؤيتنا  مع  كبير  حد  إلى  يتماشى 

والملكات. الملوك  رياضة  مع  والدولية  الوطنية 

للسباقات  غنتوت  نادي  في  معنا  استضافتك  إلى  نتطلع 

المنطقة. في  تميًزا  ا¥حداث  أكثر  لتنظيم  والبولو 

“
“

“

“
HH Sheikh Falah Bin Zayed Al Nahyan

 صاحب الســمو الشــيخ فالح بن زايد آل نهيان   



الزعابي خليفة  زايد  سعادة 

ا§دارة مجلس  أعضاء 

المنظمة اللجنة  رئيس 

Managing Director 
Ghantoot Racing & Polo Club 

Ghantoot Racing & Polo Club 
BOARD MEMBERS



مة لمقد ا
أراضي  مع  متنوعة  بولو  ومالعب  هكتار   ٣٠٠ مساحة  على   Ghantoot Racing & Polo Club يقع 

الحياة  صخب  وسط  والسكينة  الهدوء  من  واحة  ويوفر   ، تماًما  مشذبة  عشبية 
الصحراوية.

والفروسية البولو  بمرافق  الوحيد  المتحدة  العربية  ا�مارات  في  الملكي  النادي  يتميز 
العالم. في  نوعها  من  شهرة  ا¥ندية  أكثر  من  كواحد  معروف  وهو   ، عالمي  مستوى  على   
زايد  الشيخ  السمو  صاحب   ، الراحل  الرئيس  رؤية  حول  والبولو  للسباق  غنتوت  نادي  نشأ 

بن فالح  الشيخ  السمو  صاحب  نجله  رعاية  تحت  اليوم  ويدير   ، نهيان  آل  سلطان  بن 
نهيان. آل  زايد 

وسط  من  فقط  دقيقة   ٤٠ بعد  على  مناسب  مكان  في  والبولو  للسباق  غنتوت  نادي  يقع 
الجمهور  ويدعو  أبوابه  يفتح  ما  وغالًبا   ، دبي  مرسى  من  دقيقة   ١٥ و  أبوظبي  مدينة 

وغيرها  الموسيقية  والحفالت  الرياضية  والفعاليات  البولو  ببطوالت  لالستمتاع 
النادي. يستضيفها  التي  االحتفالية  ا¥نشطة  من 



OUR MAJOR EVENTS

الرئيسية ا°حداث   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat  Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diamasasaeuismod tinci-

dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat

PINK POLO 

UAE NATIONAL DAY

EMIRATES OPEN POLO

HH SULTAN CUP

HH PRESIDENT CUP

البولو مباراة 
االستعراضية  الخيرية   
POLO FOR CHARITY

داخلي

INTERNAL 

للبولو  زايد  بن  سلطان  كأس 



PINK POLO 



www.pinkpolo.ae

EVENT BRIEFEVENT BRIEF
Ghantoot Racing & Polo Club could not have wished 

for a better start to the landmarked new season when 

it hosted the tradition the Pink Polo Exhibition match 

at their state of the art polo club in Abu Dhabi .

This was the 10th edition of Pink Polo Day, an event 

which hopes to raise awareness for beast coping and 

dealing with the illness.

entertainment was the polo match between YAS Prop-

erties Polo Team and the hosts, Ghantoot Polo Team.

Victory went to the visitors who scored six goals 

against the three by Ghantoot. Ali Al Marri stole the 

show with a high- level display of polo during which 

he scored a goal in each of the game’s four chukkers. 

The activities also feature a demonstration by the Abu 

Dhabi K9s dog unit show, 

jiu jitsu and more after the tradition Balloon release 

ceremony. There were several marquees at the venue 

where women could undergo random tests for breast 

cancer and the reassuring message that was delivered 

was that the teatment in the UAE  is free while the Min-

istry of Health and Prevention (MoHaP) also encourag-

es all women in the UAE, nationals and residents to 

avail of the screenings for the early detection of  

breast cancer.

  

أفضل  بداية  في  يرغب  والبولو  للسباق  غنتوت  فريق  يكن  لم 

بولو  بينك  مباراة  تقاليد  استضاف  عندما  المميز  الجديد  للموسم 

أبوظبي. في  الحديث  البولو  نادي  في 

، وهو حدث  بينك  البولو  العاشرة من يوم  النسخة  كانت هذه هي 

مع  والتعامل  الوحش  مع  للتعامل  الوعي  مستوى  رفع  في  يأمل 

المرض.

و المثيرة  با¤نشطة  مليء  يوم  على  الضوء  تسليط 

 YAS Properties Polo البولو بين فريق  الترفيه مباراة  كان 

.Ghantoot Polo Team ، فريق  والمضيفين 

بواسطة  الثالثة  ضد  أهداف  ستة  سجلوا  الذين  للزوار  النصر  وفاز 

للبولو  المستوى  عالي  عرض  مع  العرض  المري  علي  سرق  غنتوت. 

تتضمن  ا¤ربعة.  اللعبة  متقلبي  من  كل  في  هدف±  خالله  وسجل 

K٩s في  الكالب  أيًضا عرًضا توضيحًيا من خالل عرض وحدة  ا¤نشطة 

، أبو ظبي 

التقليد بالون  إصدار  بعد  وأكثر  جيتسو  جيو 

يمكن  حيث  المكان  في  المظالت  من  العديد  هناك  كان  مراسم. 

والرسالة  الثدي  لسرطان  عشوائية  الختبارات  تخضع  أن  للمرأة 

بينما  مجاني  ا¿مارات  في  العالج  أن  هي  تسليمها  تم  التي  المطمئنة 

في  النساء  جميع  أيًضا  تشجع   (MoHaP) والوقاية  الصحة  وزارة 

من  لالستفادة  والمقيمين  المواطنين   ، المتحدة  العربية  ا¿مارات 

الثدي. سرطان  عن  المبكر  الكشف  فحوص 

  

الحدث موجز 



PRESS CONFERENCEPRESS CONFERENCE صحفي مؤتمر 
A Special Press Conference was held at Our Ghantoot 

Racing & Polo Club before the event for the accredited 

Media; Ghantoot Racing & Polo Club management as well 

as supporting partners and sponsors delivered speeches & 

press statements for many of local & international media 

representatives as well as broadcast representatives with 

rights to showcase the games.

  

قبل والبولو  للسباق  غنتوت  بنادي  خاص  صحفي  مؤتمر  عقد 

غنتوت  نادي  إدارة  ألقت  المعتمدة.  ا¿عالم  لوسائل  الحدث 

الداعمين  والرعاة  الشركاء  إلى  با¿ضافة  والبولو  للسباقات 

ا¿عالم  وسائل  ممثلي  من  للعديد  صحفية  وبيانات  خطابات 

يتمتعون الذين  البث  ممثلي  إلى  با¿ضافة  والدولية  المحلية 

ا¤لعاب. عرض  بحقوق 



الحضور حصائيات 
Attendance 
Statistics
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البولو فرق 

MARYAM AL HASSANI 0

2

1

0

ABDULLAH BIN DESMAL

KHALID BIN DRAI

SANDRA SCHNEIDER

TOTAL 03

YAS PROPERTIES 
POLO TEAM

POLOTEAMS
بالفريق الفائزون 

TEAMWINNERS

HH. SHEIKHA ALYA AL MAKTOUM 0

0

2

4

PETRA B SPANKO

YOUSEF BIN DESMAL

ALI AL MARRI

TOTAL 06



UAE NATIONAL DAY POLO



EVENT BRIEFEVENT BRIEF
GHANTOOT JOINS THE UAE IN CELEBRATING 

THE COUNTRY’S 48TH NATIONAL DAY

Executive Director Al Zaabi praises UAE’s astonishing  هل لمذ ا لنمو  با بي  عا لز ا ي  لتنفيذ ا ير  لمد ا د  شا أ
لخمسة  ا د  لعقو ا ى  مد على  لة  و كد ت  ا ر ما   ا لة  و لد

ضية لما ا
بكل  ة  لمتحد ا بية  لعر ا ت  ا ر ما   ا لة  و د م  نضما ا مع 
 ، بعين  ر � ا و من  لثا ا طني  لو ا ها  بعيد ل  حتفا لال فخر 

ت  ال حتفا ال ا لى  إ  Ghanto o t  R a c i ng  &  Po l o  C lub سينضم 
من  ا  مثيًر ًما  يو يستضيف  و د  لبال ا ء  نحا أ جميع  في 

م  يو ض  ر للمعا لو  بو ة  ا ر مبا ضها  تعر لتي  ا نشطة  � ا
. فمبر نو  ٢ ٩  ، لجمعة  ا

في  يخي  ر لتا ا لو  لبو ا و ق  للسبا ت  غنتو ي  د نا سس  تأ
بن  يد  ا ز لشيخ  ا لسمو  ا حب  صا قبل  من   ١ ٩ ٩ ٤ م  عا

تحت  قي  ا لر ا ه  تقليد يستمر  و  ، ن  نهيا ل  آ ن  سلطا
لشيخ  ا سمو  بق  لسا ا تي  ا ر ما   ا ئيس  لر ا نجل  ية  عا ر

. ن نهيا ل  آ يد  ا ز بن  ح  فال
ت  ا ر ما   ا في  حيد  لو ا لملكي  ا لو  لبو ا ي  د نا هو  ت  غنتو

فضل  أ من  سع  ا و ق  نطا على  يعتبر  و ة  لمتحد ا بية  لعر ا
ق  لشر ا منطقة  و لة  و لد ا في  لو  لبو ا لعب  فق  ا مر

. سط و � ا
م  يقد  ، طني  لو ا لعيد  ا ت  ال حتفا ا ل  خال  ، م  عا كل  في 

في  ة  عد للمسا ًصا  خا ًضا  عر ي  لعصر ا لو  لبو ا ن  مكا
صمة  لعا ا في  د  للبال ح  لطمو ا و يع  لسر ا ر  لتطو ا ض  عر

تلعب  حيث   ، سط  و � ا ق  للشر ضية  يا لر ا و فية  لثقا ا
ئيسًيا ر ا  ًر و د سية  و لفر ا ضة  يا ر

  
 

  

االحتفال  في  المتحدة  العربية  ا�مارات  لدولة  ينضم  غنتوت 

للبالد وا�ربعين  الثامن  الوطني  باليوم 

الحدث موجز 

www.grpc.ae



الحضور حصائيات 
Attendance 
Statistics
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البولو فرق 

FARIS AL YABHOUNI 0

1

0

2

ALI AL MARRI

NASSER AL SHAMSI

MANUEL TOCCALINO

TOTAL 03

POLOTEAMS
بالفريق الفائزون 
WINNERS

ABDULLAH BIN DESMAL 2

0

0

1

YOUSEF BIN DESMAL

KHALID BIN DRAI

MARTIN DONOVAN

TOTAL 03





والتي  فرق  خمسة  تضم  التي  البطولة  في  هزيمة  بدون  غنتوت  ظل 

المنافسة. من  أسبوعين  مدار  على  ملكية  هدية  قدمت 

مثل  مرموقة  ببطولة  تفوز  أن  رائع  شعور  "إنه  دسمال:  بن  وقال 

واصلنا  أننا  هو  نجاحنا  مفتاح  أن  "أعتقد  المفتوحة".  ا�مارات  بطولة 

مثل  في  ثقتنا  ترسيخ  على  ساعدنا  مما  مباراة  كل  مع  التحسن 

للغاية  ضيًقا  كان  "لقد  الحبتور.   /  AM مع  الصعبة  النهاية  هذه 

في  بدأنا  الثانية  نهاية  بحلول  ولكن   ، لالختطافين  بالنسبة 

بهذا  "سنحتفل  تدريجًيا.  المباراة  على  واستولى  كفريق  التحليق 

كان  الموسم.  الستعادة  االستعداد  فن   - ذلك  بعد  ولكن  ا´ن 

"حًظا  دسمال:  بن  قال  حًقا.  جيًدا  وأداؤه  جيًدا  مستعًدا  الحبتور 

على  للبولو  ظبي  أبو  فريق  تغلب  القادمة".  المرة  في  لهم  سعيًدا 

وهنأ  الفرعي.  الشوط  في  نقاط   ٧ مقابل  أهداف   ١٠ بانجاش   / المهرة 

الفائزين   ، غنتور  لشركة  المنتدب  العضو   ، الزعابي  العبودي  زايد 

من  يكن  "لم  قال:  للغاية.  مثيرة  نهائية  مباراة  على  والوصيف 

الحاضرين  "كلنا   ، الفريقين"  كال  من  أفضل  أداء  نطلب  أن  الممكن 

 andard النهاية.  إلى  الفن  من  مقاعدنا  حافة  على  كنا  غنتوت  في 

نريد  ما  وهذا  اÅولى  الدرجة  من  كان  الشاشة  على  والبولو  الحادي 

غنتوت. في  وتشجيع  نراه  أن 

أن  تظهر  المسابقات  هذه  ومثل  اÅفضل"  لنكون  نسعى  "نحن 

التي  العالم  دول  مع  هناك  موجودة  المتحدة  العربية  ا�مارات 

من  المزيد  إقامة  إلى  "نتطلع  الزعابي:  وأضاف  البولو.  فيها  تلعب 

التي  المقبلة"المطمئنة  اÅشهر  في  المثيرة  والبطوالت  اÅحداث 

الصحة  وزارة  بينما  مجاني  ا�مارات  في  العالج  أن  هي  تسليمها  تم 

العربية  ا�مارات  في  النساء  جميع  أيًضا  تشجع   (MoHaP) والوقاية 

الكشف  فحوص  من  لالستفادة  والمقيمين  المواطنين   ، المتحدة 

الثدي. سرطان  عن  المبكر 

  

ing 

  

 

  

EVENT BRIEFEVENT BRIEF الحدث موجز 

www.grpc.ae



PRESS CONFERENCEPRESS CONFERENCE صحفي مؤتمر 
 ٧ الموافق  السبت  يوم  للبولو  عشرة  التاسعة  الدولية  ا�مارات  بطولة  تنطلق 

مدار  على  كبرى  فرق  خمسة  تتنافس  حيث  والبولو  للسباق  غنتوت  نادي  في  ديسمبر 

المرشحون  هم  ومن  متابعتهم  يجب  الذين  الالعبون  هم  من  المقبلين.  اÅسبوعين 

ديسمبر؟  ٢٠ في  المرموقة  الكأس  لرفع 

الصحيحة  النكهة  إلى  الدولية  للبولو  ا�مارات  بطولة  تشير   ، للكثيرين  بالنسبة 

قريبة  ومباريات  رائعة  حركة  يوفر  المستوى  رفيع  حدث  إنه  ا�ماراتي.  البولو  لمشهد 

الماضي  الموسم  في  حدث  كما   ، المجهولين  اÅبطال  بعض  أيًضا  وينتج  ومفاجآت 

في  محترف  العب  أفضل  جائزة  على  المثير  بانيلو  تومي  اÅرجنتيني  حصل  عندما 

النهائي.



الحضور حصائيات 
Attendance 
Statistics 2019
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20%
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TEAMSفرق البولو

HAIDER BANGASH

FEDERICO VON POTOBSKY

TARIQ AL HABTOOR

TUKI RUIZ GIANZU

HABTOOR AL HABTOOR

H H SHEIKHA ALYYA AL MAKTOUM

SANTIAGO CERNADAS

TOMAS IRIARTE

SAM INSTONE

CACHILO MARTY HGGUY

MARTIN VALENT

RAMIRO CORDERO

ABDULLAH BIN DESMAL

MATEO LALOR BENGOLEA

ESTEBAN COSTAS

MANUEL TOCCALINO

FARIS AL YABHOUNI

SERGIO DAMIAN QUIROGA

MARTIN DONOVAN

HUGO BARABUCCI



بالفريق الفائزون 
WINNERS

البولو فرق 

ABDULLAH BIN DESMAL 2

0

3

5

MATEO LALOR BENGOLEA

ESTEBAN COSTAS

MANUEL TOCCALINO

TOTAL 10

TEAMS

HABTOOR AL HABTOOR 1

0

4

2

YH H SHEIKHA ALYYA AL MAKTOUM

SANTIAGO CERNADAS

TOMAS IRIARTE

TOTAL 71/2





EVENT BRIEFEVENT BRIEF
Ghantoot Racing & Polo Club Have newly-renamed 

Sultan bin Zayed Polo Cup.will also be henceforth 

Racing & Polo Club are currently celebrating their 

25th Anniversary. Since its founding in 1994, the club 

has matured from a unique sports model into a per-

manent headquarters for top-level polo.HE Zayed 

Alaboudi Al Zaabi, Ghantoot’s Executive Director, 

said that the club will conduct special activities and 

events during this milestone year. “I invited all our 

patrons, sponsors and fans to join us in celebrating 

the 25th Anniversary and to share you wishes,” he 

said. “We have come a long way since the club was 

created by His Highness Sheikh Zayed bin Sultan Al 

Nahyan, and is now supported by his son HH Sheikh 

Falah bin Zayed Al Nahyan.” The club will also 

launch a new hashtag for the upcoming tourna-

ment which will be called  

#Sultan_bin-Zayed_Polo_Cup
The tournament will be held in Strategic partners 

with the UAE Heritage Club and the Sultan bin 

Zayed Centre, and team sponsored by Maserati, Pre-

mier Motors and Yas International Properties.

  

 

يًثا  حد تسميته  عيد  أ لو  لبو ا و ت  قا للسبا ت  غنتو ي  د نا

يًضا  أ ف  سُيعر ي  لذ ا و  ، لو  للبو يد  ا ز بن  ن  سلطا س  بكأ

ت  غنتو ي  د نا يحتفل   . يد ا ز بن  ن  سلطا سم  با

ية  لسنو ا ى  كر لذ با لًيا  حا لو  لبو ا و ت  قا للسبا

في  سيسه  تأ منذ   . سيسه لتأ ين  لعشر ا و مسة  لخا ا

لى  إ يد  فر ضي  يا ر ج  ذ نمو من  ي  د لنا ا ر  تطو  ،  ١ ٩ ٩ ٤ م  عا

ة  د سعا ل  قا حيث   ، ى  لمستو ا لي  عا لو  للبو ئم  ا د مقر 

ن  إ  ، ت  لغنتو ي  لتنفيذ ا ير  لمد ا  ، بي  عا لز ا ي  د لعبو ا يد  ا ز

ا  هذ ل  خال صة  خا ت  ليا فعا و نشطة  أ سينظم  ي  د لنا ا

تنا  عا ر جميع  ت  عو د لقد  "  : ل قا و  . لمهم ا م  لعا ا

ل  حتفا ال ا في  لينا  إ م  نضما لال معجبينا  و تنا  عا ر و

كة  ر مشا و ين  لعشر ا و مسة  لخا ا ية  لسنو ا ى  كر لذ با

ء  نشا إ منذ  يال  طو طا  شو قطعنا  لقد   . " تكم غبا ر

بن  يد  ا ز لشيخ  ا لسمو  ا حب  صا قبل  من  ي  د لنا ا

لشيخ  ا سمو  نجله  ن  » ا عمه  يد و  ، ن  نهيا ل  آ ن  سلطا

مة  عال يًضا  أ ي  د لنا ا سيطلق   . " ن  نهيا ل  آ يد  ا ز بن  ح  فال

سيتم  لتي  ا و مة  د لقا ا لة  للبطو ة  يد جد تصنيف 

ها ؤ عا ستد ا

ب كو _ لو بو _ يد ا ز بن  _ ن سلطا #

ي  د نا مع  تيجية  ا ستر ا كة  ا شر في  لة  لبطو ا م  ستقا و

يق  فر و  ، يد  ا ز بن  ن  سلطا كز  مر و ت  ا ر ما Ä ا ث  ا تر

ل  نا شو نا نتر إ س  يا و ز  ر تو مو يمير  بر و تي  ا ير ز ما ية  عا بر

. ية ر لعقا ا

الحدث موجز 

www.grpc.ae



PRESS CONFERENCE

  A Special Press Conference was held at Our Ghantoot Racing & Polo 
Club before the event for the accredited Media; Ghantoot Racing & 
Polo Club management as well as supporting partners and sponsors 

to showcase the games. 

PRESS CONFERENCEPRESS CONFERENCE صحفي مؤتمر 
A Special Press Conference was held at Our Ghantoot 

Racing & Polo Club before the event for the accredited 

Media; Ghantoot Racing & Polo Club management as well 

as supporting partners and sponsors delivered speeches & 

press statements for many of local & international media 

representatives as well as broadcast representatives with 

rights to showcase the games. 

 

  

الحدث  قبل  والبولو  للسباق  غنتوت  بنادي  خاص  صحفي  مؤتمر  عقد 

للسباقات  غنتوت  نادي  إدارة  ألقت  المعتمدة.  اÄعالم  لوسائل 

وبيانات  خطابات  الداعمين  والرعاة  الشركاء  إلى  باÄضافة  والبولو 

والدولية  المحلية  اÄعالم  وسائل  ممثلي  من  للعديد  صحفية 

اÊلعاب. عرض  بحقوق  يتمتعون  الذين  البث  ممثلي  إلى  باÄضافة 

  

 



الحضور حصائيات 
Attendance 
Statistics2020

SULTAN BIN ZAYED
POLO CUP
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بالفريق الفائزون 
TEAMWINNERS

البولو فرق 

H.H SHEIKHA MAITHA 0

3

2

1

NASSER AL SHAMSI

MARTIN DONOVAN

MARCOS ARAYA

TOTAL  6

POLOTEAMS

YOUSEF BIN DESMAL 0

4

0

0

ALI AL MARRI

MANUEL TOCCALINO

PABLO LLORENTE

TOTAL 4

GHANTOOT YAS PROPERTIES 
POLO TEAM



POLO FOR CHARITY
االستعراضية الخيرية  البولو  مباراة 



والتي  فرق  خمسة  تضم  التي  البطولة  في  هزيمة  بدون  غنتوت  ظل 

المنافسة. من  أسبوعين  مدار  على  ملكية  هدية  قدمت 

مثل  مرموقة  ببطولة  تفوز  أن  رائع  شعور  "إنه  دسمال:  بن  وقال 

واصلنا  أننا  هو  نجاحنا  مفتاح  أن  "أعتقد  المفتوحة".  ا¢مارات  بطولة 

مثل  في  ثقتنا  ترسيخ  على  ساعدنا  مما  مباراة  كل  مع  التحسن 

للغاية  ضيًقا  كان  "لقد  الحبتور.   /  AM مع  الصعبة  النهاية  هذه 

في  بدأنا  الثانية  نهاية  بحلول  ولكن   ، لالختطافين  بالنسبة 

بهذا  "سنحتفل  تدريجًيا.  المباراة  على  واستولى  كفريق  التحليق 

كان  الموسم.  الستعادة  االستعداد  فن   - ذلك  بعد  ولكن  اµن 

"حًظا  دسمال:  بن  قال  حًقا.  جيًدا  وأداؤه  جيًدا  مستعًدا  الحبتور 

على  للبولو  ظبي  أبو  فريق  تغلب  القادمة".  المرة  في  لهم  سعيًدا 

وهنأ  الفرعي.  الشوط  في  نقاط   ٧ مقابل  أهداف   ١٠ بانجاش   / المهرة 

الفائزين   ، غنتور  لشركة  المنتدب  العضو   ، الزعابي  العبودي  زايد 

من  يكن  "لم  قال:  للغاية.  مثيرة  نهائية  مباراة  على  والوصيف 

الحاضرين  "كلنا   ، الفريقين"  كال  من  أفضل  أداء  نطلب  أن  الممكن 

 andard النهاية.  إلى  الفن  من  مقاعدنا  حافة  على  كنا  غنتوت  في 

نريد  ما  وهذا  اÆولى  الدرجة  من  كان  الشاشة  على  والبولو  الحادي 

غنتوت. في  وتشجيع  نراه  أن 

أن  تظهر  المسابقات  هذه  ومثل  اÆفضل"  لنكون  نسعى  "نحن 

التي  العالم  دول  مع  هناك  موجودة  المتحدة  العربية  ا¢مارات 

من  المزيد  إقامة  إلى  "نتطلع  الزعابي:  وأضاف  البولو.  فيها  تلعب 

التي  المقبلة"المطمئنة  اÆشهر  في  المثيرة  والبطوالت  اÆحداث 

الصحة  وزارة  بينما  مجاني  ا¢مارات  في  العالج  أن  هي  تسليمها  تم 

العربية  ا¢مارات  في  النساء  جميع  أيًضا  تشجع   (MoHaP) والوقاية 

الكشف  فحوص  من  لالستفادة  والمقيمين  المواطنين   ، المتحدة 

الثدي. سرطان  عن  المبكر 

  

ing 

  

 

  

EVENT BRIEFEVENT BRIEF الحدث موجز 

www.grpc.ae



الحضور حصائيات 
Attendance 
Statistics 2020

POLO FOR
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AL AMAL POLO DAY &
RED CRESCENT 
CHARITY

2018

AL AMAL POLO DAY &
RED CRESCENT 
CHARITY

2017

AL AMAL POLO DAY &
RED CRESCENT 
CHARITY

2016
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البولو فرق 

H H SHEIKH TAHNOON AL NAHYAN 1

2

0

1

NASSER AL SHAMSI

CESAR CRESPO

ALFREDO CAPELLA

TOTAL  4

TEAMS

FARIS AL YABHOUNI 1

2

0

0

KHALID BIN DRAI

MANUEL TOCCALINO

MARCOS ARAYA

TOTAL 3

بالفريق الفائزون 
WINNERS





EVENT BRIEFEVENT BRIEF
Ghantoot Racing & Polo Club would like to wel-

come you to an unforgettable equestrian expe-

rience and a day full of family entertain-

ment.The tournament has showcased the skills 

of Argentine professionals as well as accom-

plished Emirati players.We will be throwing 

open our gates to give the public a rare glimpse 

behind the scenes at the UAE’s only Royal polo 

facility. Our club’s most historic and 

prestigious polo tournament is set amid the 

members of the public are invited to come 

along and experience the grounds, on-pitch 

action and family entertainment, all free of 

charge. Today polo is one of the fastest-grow-

ing spectator sports in the

world and the H.H.President of UAE Polo Cup 

nation of international polo and family entertain-

ment to form an unforgettable day at Ghantoot 

Racing & Polo Club.                  

بكم  لو  لبو ا و ت  قا للسبا ت  غنتو ي  د نا حب  ير

ء  ملي م  يو و ُتنسى  ال  سية  و فر بة  تجر في 

لة  لبطو ا ضت  عر حيث   ، ئلي  لعا ا فيه  لتر با

لك  كذ و جنتينيين  ر � ا فين  لمحتر ا ت  ا ر مها

سنفتح  و  ، عين  ر لبا ا تيين  ا ر ما � ا عبين  لال ا

ء  ا ر و من  ة  ر د نا لمحة   . ر لجمهو ا لمنح  بنا  ا بو أ

في  حيد  لو ا لملكي  ا لو  لبو ا ي  د نا في  ليس  ا لكو ا

لو  لبو ا لة  بطو م  تقا و يخية  ر تا كثر  � ا  . ت ا ر ما � ا

قة  ر لمو ا ء  ا لخضر ا ت  حا لمسا ا سط  و قة  مو لمر ا

ر  لجمهو ا د  ا فر أ و ة  لمنشأ با لو  لبو ا ل  لحقو

كة  لحر ا و عب  لمال ا بة  تجر و ر  للحضو ن  و عو مد

كل  و  ، ئلي  لعا ا فيه  لتر ا و لملعب  ا ض  ر أ على 

من  ة  حد ا و م  ليو ا لو  لبو ا لعبة  تعد   . ًنا مجا لك  ذ

لم  لعا ا في  ا  نمًو ين  هد لمشا ا ت  ضا يا ر ع  سر أ

لكبير  ا ئي  للنها لة  و لد ا ئيس  ر لسمو  ا حب  صا و

ن  ما يقد لو  للبو ت  ا ر ما � ا س  كأ لة  لبطو

لو  لبو ا لعبة  من  ا  مثيًر يًجا  مز ين  هد للمشا

ال  ًما  يو ا  ليشكلو ئلي  لعا ا فيه  لتر ا و لية  و لد ا

. لو لبو ا و ق  للسبا ت  غنتو ي  د نا في  ُينسى 

الحدث موجز 

Website: www.presidentpolocup.ae



to showcase the games. 

PRESS CONFERENCEPRESS CONFERENCE صحفي مؤتمر 
A Special Press Conference was held at Our Ghantoot 

Racing & Polo Club before the event for the accredited 

Media; Ghantoot Racing & Polo Club management as well 

as supporting partners and sponsors delivered speeches & 

press statements for many of local & international media 

representatives as well as broadcast representatives with 

rights to showcase the games. 

 

  

الحدث  قبل  والبولو  للسباق  غنتوت  بنادي  خاص  صحفي  مؤتمر  عقد 

للسباقات  غنتوت  نادي  إدارة  ألقت  المعتمدة.  ا�عالم  لوسائل 

وبيانات  خطابات  الداعمين  والرعاة  الشركاء  إلى  با�ضافة  والبولو 

والدولية  المحلية  ا�عالم  وسائل  ممثلي  من  للعديد  صحفية 

ا�لعاب. عرض  بحقوق  يتمتعون  الذين  البث  ممثلي  إلى  با�ضافة 
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POLOفرق البولو TEAMS

N . AL SHAMSI 

M. PANELO

P. LLORENTE

M. ARAYA

F. AL YABHOUNI

C. CRESPO

A. CAPELLA

M. DONOVAN

HH SHEIKHA  MAITHA

B.PANELO

T. PANELO

T. BERESFORD

Y. BIN DESMAL

M. VALENT

R. CORDERO

M. TOCCALINO

H. BANGASH

F. POTOBSKY

J. AMBROGIO

M. ELIZALDE

M. AL HABTOOR

F. ESIAIN

F. SOLA

M. PODESTA



As per the instruction of HH Sheikh 
Falah Bin Zayed Al Nahyan, Chairman of 
Ghantoot Racing & Polo Club and as 
part of preventive measures for Corona-
virus (COVID-19), and in completion of 
the precautionary measures taken by 
sports institutions with all entities and 
bodies to preserve the health and safety 
of all members of the society, it is de-
cided to postpone the HH President of 

-
day, 19th March 2020 until further 
notice.
  

POSTPONED THE TOURNAMENT تأجيل بطولة كأس رئيس الدولة للبولو
بناًء على توجيهات سمو الشيخ فالح بن زايد آل
 نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبول

الخاصة بفيروس الوقائية  التدابير  وتماشيا مع 
كورونا (كوفيد ١٩) واستكماًال لالجراءات االحترازية

الرياضية مع جميع التي تتخذها المؤسسات 
الجهات والهيئيات للحفاظ على صحة وسالمة

كل افراد المجتمع ، فقد تقرر تأجيل بطولة 
 Æكأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو اعتبار

من اليوم الخميس الموافق ١٩ مارس   ٢٠٢٠
وحتى إشعار آخر

2 0 2 0

HH PRESIDENT
OF UAE
POLO CUP

صاحب كأس 
رئيس السمو 
للبولو الدولة 

٢٠٢٠



SPONSORS

SEASON 2019-2020

GHANTOOT RACING &
POLO CLUB



  

THANK YOU

@ghantootpolo @ghantootpolo @ghantootpolo @grpcuae @ghantootsnap @www.grpc.ae

mobile : +971 56 293 0915    e-mail: www.media@grpc.ae   |      

FOR MEDIA INQUIRIES PLEASE CONTACT

MEDIA & EVENTS MANAGER 
            MR. ABDULLAH AL MAQBALI


