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ABOUT EVENT

Under the patronage of H.H. Sheikh Falah Bin  

Zayed Al Nahyan, Chairman of GhantootRacing

andPoloClub, Anexhibitionpolomatch between

(GhantootA)and(GhantootB) team washeldon

Wednesday, November 25th, 2020 to mark the

UAE’s49thNational Day.

رئيسنهيانآلزايدبنفالحالشيخسمورعايةتحت

كةإدارةمجلس للسباقاتغنتوتشر

ريقفبي  ناستعراضيةبولومباراةأقيمت، Polo Clubو

ن 25األربعاءيوم (بغنتوت)و (أغنتوت)  2020نوفمب 

نالعيدبمناسبة  
العربيةاإلماراتلدولة 49الـالوطن 

.المتحدة



EVENT BRIEF

Executive Director Al Zaabi praises UAE’sastonishing
growth as a nation over the last fivedecades

As the entire UAE proudly comes together to celebrate  its 49th 
National Day, Ghantoot Racing & Polo Club will  join in the countrywide 
festivities and host an exciting  day of activities showcased by an 
exhibition polo match  Wednesday, November 25. The historic 
Ghantoot Racing  & Polo Club was founded in1994 by His Highness 
Sheikh  Zayed Bin Sultan Al Nahyan, and its uplifting tradition  
continues under the passionate patronage of the former  UAE 
President’s son, HH Sheikh Falah Bin ZayedAlNahyan.

Ghantootis the UAE’s only Royal polo club and is widely  regarded as 
one of the finest polo playing facilities in the  country and Middle East 
region.Every year, during  National Day celebrations, thestate-of-the-
art polo  venue puts on a special show to help showcase the  country’s 
rapid and ambitious evolution into the cultural  and sporting capital of 
the Middle East, where equestrian  sports play a keyrole.

يالتنفيذيالمدير د الزعابي زاي: ذكر سعادة المذهلةباإلماراتيشيدالزعاب  

49وطني الـ المدير التنفيذي بنادي غنتوت بأن احتفال نادي غنتوت باليوم ال–

يا لدولة اإلمارات العربية المتحدة، جاءت كما خططت لها اللجنة المنظمة العل

ان رئيس بتوجيهات كريمة ومتابعة مباشرة من سمو الشيخ فالح بن زايد آل نهي

.النادي، مشيداً بمستوى المباراة الفني

لدولتنا وأوضح زايد الزعابي أن اليوم الوطني لدولة اإلمارات يظل فخراً وعزاً 

سيط مما الفتية، التي يفخر المرء باالنتماء لها، وما هذه االحتفالية إال جزء ب

ها حقها فلن يجب علينا تقديمه للدولة، التي منحتنا الكثير، ومهما حاولنا أن نفي

.يكون ذلك باستطاعتنا، ألن ما قدمته ال يمكن حصره مهما حاولنا

اج وجدد الزعابي اإلشادة بجهود كافة اللجان والعاملين الذين أسهموا في إخر

ناسبة الغالية المباراة االستعراضية بالشكل الدقيق المتفق عليه إلبراز تلك الم

مبر من ابتهاجاً بذكرى قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة في الثاني من ديس

هذا الوطن ،والتي تتجدد سنويا للتعبير عن معاني الوالء واالعتزاز ب1971عام 

في شتى وقيادته وعن فخرهم بتاريخه المجيد وتراثه الغني وإنجازاته المشهودة

.مجاالت الحياة

تي حرصة اللجنة بتنفيذ جميع اإلجراءات االحترازية ال: وأضاف الزعابي 

من اتخذها النادي منذ انطالقة موسمه الرياضي المجتمعي الحالي بتوجيهات

ول الصحي في القيادة العليا ،وتعليمات مجلس أبوظبي الرياضي ،ووفقا للبرتوك

الكورونا -ظل الظروف االستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة فايروس

Covid-19 -ي يقوم بما يضمن السالمة لجميع المشاركين في حملة التوعية الت

.بها النادي منذ انطالقة موسمه الحالي االستثنائي
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https://abudhabimagazine.ae/21882/ 
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https://www.gulftoday.ae/sport/2020/11/25/grpc-marks-uae-
national-day--gala-with-exhibition-match-treat
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