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Hotel and Tourism Establishments General
Managers, Event Organisers and Venues Owners,
Museums, Cultural and Leisure Venues

السادة/ مدراء المنشآت الفندقية والسياحية، منظمو الفعاليات، مالك القاعات،
المتاحف والمواقع الثقافية والترفيهية المحترمون

 

Circular No. 10/2022 تعميم رقم 10/2022

Subject: Advisory note on events during Mourning
Period

المـوضوع: تعميم حول األنشطة والفعاليات خالل فترة الحداد

Greetings, تحية طيبة وبعد،

Dear Valued Partners,

The Department of Culture and Tourism expresses its
deepest condolences to the people of the UAE, Arab,
Islamic nations, and the world on the passing of the
leader of the nation, His Highness Sheikh Khalifa bin
Zayed Al Nahyan, the President of the UAE.

الشركاء األعزاء،

تتقدم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بخالص العزاء والمواساة لشعب اإلمارات
واألمتين العربية واإلسالمية والعالم أجمع بوفاة المغفور له قائد الوطن وراعي
مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات

العربية المتحدة.

The Ministry of Presidential Affairs has announced that
there will be 40 days of official mourning with flags at
half mast, and a three-day closure of ministries and
official entities at the federal and local levels, and the
private sector. The official working hours will resume
next Tuesday, 17th May.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة أنه سيكون هناك 40 يوماً حداداً رسمياً مع تنكيس
األعالم، وإغالقًا لمدة ثالثة أيام للوزارات والجهات الرسمية على المستويين
االتحادي والمحلي، والقطاع الخاص. على أن يستأنف الدوام الرسمي الثالثاء

المقبل بتاريخ 17 مايو.

Please note that all musical and entertainment events
must be cancelled immediately, including fireworks and
celebrations till further notice. Weddings are permitted
to continue without music. 
Hotels should demonstrate utmost f lexib i l i ty  to
accommodate requests for event rebooking at later
dates without penalties.

يرجى العلم أنه يتوجب فوراً إلغاء وإيقاف جميع الفعاليات الموسيقية والترفيهية،
بما في ذلك األلعاب النارية واالحتفاالت حتى إشعار آخر.  كما يسمح باستمرار
حفالت الزفاف بدون موسيقى. وعلى الفنادق أن تبدي مرونة عالية لتلبية طلبات

إعادة حجز الفعاليات في تواريخ الحقة.

Theme parks, tourism attractions, cultural sites, cultural
centres and libraries remain open unless otherwise
communicated. 

وتبقى المواقع الترفيهية ومناطق الجذب السياحي والمواقع والمراكز الثقافية
والمكتبات مفتوحة ما لم يتم اإلعالن عن خالف ذلك.

Further updates will be shared to keep you informed of
developments.

وسنوافيكم بكافة المستجدات إلبقائكم على إطالع دائم.

 

سائلين هللا أن يتغمد روح فقيدنا وفقيد الوطن بواسع رحمته، 
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Kind Regards. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير. 

The Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي
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