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 5th International Day of Yoga was celebrated with enthusiasm on 20 

June, 2019 at Umm Al Emarat Park, Abu Dhabi.  Around 4000 yoga 

enthusiasts of various nationalities took part in yoga demonstrations and 

followed Common Yoga Protocol in unison. H.E. Sheikh Nahyan bin Mubarak 

Al Nahyan, the Minister of Tolerance of the UAE, graced the IDY 2019 

celebrations as Chief Guest with Charge d’Affaires Ms. Smita Pant. 

Dignitaries from UAE government, senior diplomats from other Embassies 

and eminent personalities from the community including Indian Business and 

Professional Group (IBPG), Dr. B. R. Shetty attended the event.   

 

 Ten yoga schools in Abu Dhabi performed different yoga 

demonstrations. 

                                                         

Video message of Prime Minister Shri Narendra Modi was played on screens.  

The event was inaugurated by lighting the lamp by chief guest H.E. Sheikh 

Nahyan bin Mubarak Al Nahyan along with Cd’A Ms. Smita Pant & Dr. B R 

Shetty in presence of  officials from Umm Al Emarat Park and representatives 

of IBPG for the event. 

 



Common Yoga Protocol was demonstrated by yoga instructors and was 

followed by all the participants. It was followed by a cultural programme 

organized by the Indian Ladies Association, Abu Dhabi. 

 

Chief Guest H.H. Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan congratulated India 

on the occasion of 5th IDY and said, "Yoga encourages an attitude that looks 

towards a common humanity as an extension of the ancient principle of 

Vasudhaiva Kutumbakam". C'dA Ms. Smita Pant thanked H.E Sheikh Nahyan 

for his gracious presence and said the fifth International Day of Yoga is 

special as India commemorates 150th Anniversary of Gandhi and UAE 

celebrates the Year of Tolerance and as we remember the values of harmony 

& oneness of humanity that practice of Yoga inculcates. She also thanked the 

community associations and the participants for their continued support in 

making the IDY 2019 a grand success. 

 

International Day of Yoga will also be celebrated in Al Ain on 28th June, 2019 

at Jahili Public Park. 

                                                                                                                  

 Free entry, parking, yoga mats & yoga T-shirts were provided to the 

participants courtesy sponsors for the event viz. India Tourism, Bank of 

Baroda, Lulu Group, Lulu Exchange, NMC Healthcare, VPS Healthcare & 

UAE Exchange.  The Indian Business & Professionals Group & Institute of 

Chartered Accountants of India were community partner for the event and 

Umm Al Emarat park  had waived the fee for Yoga participants. 

 

 All the photos/videos of the event would be available for download at 

following links: 

Facebook : https://www.facebook.com/IndiaInUAE/ 

Twitter: https://twitter.com/IndembAbuDhabi 

https://www.facebook.com/IndiaInUAE/
https://twitter.com/IndembAbuDhabi


Flickr: https://www.flickr.com/photos/indembassyabudhabi 

Instagram: https://www.instagram.com/india_in_uae 

                                                                                                       …………… 
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 صحف   بيان
 
  بالغ الخامس لليوجا بحماس  عالم  اليوم ال ت احتفال  إختتامتم 

 
حديقة أم ب 0202يونيو ،  02ف

. شارك باإلمارات،    جمن عشاق اليو  0222حوال   فيهاأبوظب  
 
ا من جنسيات مختلفة ف

  انسجام تام. جبروتوكول اليو  مارسوا ا و جمظاهرات اليو 
 
ك ف ان الشيخ نهي معال   حض  و ا المشتر

  IDY 2019، احتفالت إلمارات العربية المتحدةلدولة اامح التسبن مبارك آل نهيان، وزير 
فكضيف  شخصيات من كبار الحض  الحفل  وكما مع القائم باألعمال السيدة سميتا بانت.  شر

حكومة اإلمارات العربية المتحدة، ودبلوماسيون كبار من سفارات أخرى وشخصيات بارزة من 
. ر. ش. آ، بمن فيهم الدكتور ب   نديالهالمجتمع   

 يبر
 

  أبوظب   بأداء عروض تجريبية مختلفة لليو 02قامت 
 
 ا. جمدارس لليوجا ف

 
ناريندرا مودي عىل الشاشات. تم افتتاح  الهندي سعادةتم عرض رسالة فيديو لرئيس الوزراء 

ف معال  الحدث بإضاءة المصباح من قبل ضيف 
هيان إل الشيخ نهيان بن مبارك آل ن الشر

  بحضور مدير حديقة أم اإلمارات وممثىل   .آر .والدكتورة ب    بانتجانب السيدة سميتا 
شيبر

 الرعاة لهذا الحدث. 
 
ك من قبل مدربي   اليو جبروتوكول اليو  تقديمتم  . أعقب جا المشتر ذلك ا وتبعه جميع المشاركي  

  نظمته جمعية السيدات الهجبروتوكول اليو 
 
ك برنامج ثقاف . ا المشتر   أبوظب  

 
 نديات ف

 
 
ف معال  ف ضيهنأ و 

 الهند بمناسبة عيدجمهورية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الشر
كة "قال  و العالم   ليوجال الخامس اليوغا تشجع الموقف الذي يتطلع إىل إنسانية مشتر

/ سميتا بانت  شكرت السيدةو . "mVasudhaiva Kutumbakaامتدادا للمبدأ القديم من 

لغاية معال  الشيخ نهيان عىل حضوره الكريم وقالت إن اليوم العالم  الخامس لليوغا ممت   ل
لولدة غاندي حيث تحتفل دولة اإلمارات عام  052حيث تحتفل الهند بالذكرى السنوية الـ 

  تغرسهـا ممارسة اليوغا
كما شكرت   .التسامح وكما نتذكر قيم النسجام والوحدة اإلنسانية البر
ا.  IDY 2019جمعيات المجتمع والمشاركي   لدعمهم المتواصل لجعل  ً  نجاًحا كبت 

 

https://www.flickr.com/photos/indembassyabudhabi
https://www.instagram.com/india_in_uae


  
 
  مدينة العي   ف

 
حديقة الجاهىل  ب 0202يونيو  02سيتم الحتفال باليوم الدول  لليوجا ف

 العامة. 
، ومو   

 من قبل الرعاة وقمصان لليوجا للمشاركي    حصائر سيارات، و القف اتم توفت  دخول مجاب 
الهند للسياحة، بنك بارودا، مجموعة لولو، لولو للضافة، إن إم س  للرعاية ، مثال هذا الحدثل

  ب   إس للرعاية الصحية، اإلمارات العربية المتحدة للضافة. 
 
كانت مجموعة و  الصحية، ف

يكة للمجت ياألعمال والمهنيي   الهندية ومعهد المحاسبي   القانونيي   الهند مع للحدث، شر
  هذا الحدث. وكانت ح

 
اتيجًيا للمجتمع ف ا استر

ً
يك أم اإلمارات تخلت حديقة  ديقة أم اإلمارات شر

   مشاركي   الدخول للعن رسوم 
 
 ا. جااليو ف

 
يل عىل الروابط التالية:   جميع الصور / مقاطع الفيديو الخاصة بالحدث ستكون متاحة للتت  

 

 
Facebook:https://www.facebook.com/IndiaInUAE/ 

Twitter: https://twitter.com/IndembAbuDhabi 

Flickr: https://www.flickr.com/photos/indembassyabudhabi 

Instagram: https://www.instagram.com/india_in_uae 
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 أبوظب   
 0202يونيو  02

 

https://www.facebook.com/IndiaInUAE/
https://twitter.com/IndembAbuDhabi
https://www.flickr.com/photos/indembassyabudhabi
https://www.instagram.com/india_in_uae

