--Press Release-Dubai Air Navigation Services celebrates “Hag Al Layla” & “Welcome Ramadan” in
AlMaktoum International Airport (DWC)

Dubai, UAE, 21st of April 2019: Dubai Air Navigation Services (dans), the leading air navigation
services provider for Dubai and part of the Northern Emirates, held a celebration for “Hag Al
Layla” and “Welcome Ramadan” at its headquarters in Al Maktoum International Airport (DWC).
The event is part of the Organisation’s multiple initiatives to commemorate the UAE culture and
its unique traditions, and was attended by Mr. Ibrahim Hussein Ahli, Deputy CEO of Dubai Air
Navigation Services, as well as members of the Executive Management and the Organisation’s
employees and their children.
The event commenced with a speech from Ibrahim Ahli;who spoke of the importance and
significance of the 15th of Shabaan and the Holy month of Ramadan to not only the UAE in
particular, but to the entire Islamic communities at large around the world. In addition, he
elaborated on the prominence of organising national events such as “Hag Al Layla” that portray

the Emirati heritage as well as provide an opportunity for expats working in the Organisation to
experience the Emirati culture closely.
Furthermore, the celebration included distribution of Hag Al Layla sweet packages to the
children, a variety of Emirati dishes that are served during Ramadan and traditional songs.
Dubai Air Navigation services (dans) is the air navigation services provider that manages the
Dubai and part of the Northern Emirates airspace. dans also provides air navigation services for
airport authorities and numerous prestigious airlines, including the World’s busiest airport in
terms of international passenger numbers-Dubai International Airport(DXB).

--END--

خبر صحفى-حق اليلة واهال ً رمضان فى مؤسسة دبي لخدمات المالحة الجوية
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 21،ابريل  :2019حرصاً على إحياء التراث اإلماراتى العريق
وتعزيز الهوية الثقافية للدولة ،أحتفلت مؤسسة دبي لخدمات المالحة الجوية (دانز) ،المزود الرسمي
والرائد فى تقديم خدمات المالحة الجوية لكل من إمارة دبي وجزء من اإلمارات الشمالية ،بفاعلية
حق اليلة واهال ً رمضان فى مقرها بمطار ال مكتوم الدولي.هذا و بحضور كل من السيد ابراهيم
أهلى ،نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة دبي لخدمات المالحة الجوية،وأعضاء الفريق التنفيذي وعدد
كبير من موظفي المؤسسة وابنائهم.
تم تدشين االحتفالية بكلمة من السيد ابراهيم أهلى حيث أعرب عن أهمية النصف من شعبان
وشهر رمضان لألمة اإلسالمية،وايضاً تنظيم مثل هذه االحتفاليات الثقافية فى المؤسسة،وذلك من
اجل تعزيز الهوية االماراتية وايضاً مشاركة جميع موظفى دانز من مختلف الجنسيات وابنائهم فى
التعارف على تراث الدولة.
هذا وشملت االحتفالية توزيع حلوى حق اليلة على ابناء موظفي المؤسسة وتقديم األطباق
اإلماراتية الشعبية التى يتم إعدادها فى شهر رمضان الكريم  ،باالضافة الى عرض أناشيد حق الليلة
التراثية.
تعد مؤسسة دبي لخدمات المالحة الجوية (دانز) المزود الوحيد لخدمات المالحة الجوية الذي يقوم
بإدارة المجال الجوي لكل من دبي و جزء من اإلمارات الشمالية .كما تقدم المؤسسة خدمات
المالحة الجوية إلى سلطات المطارات والعديد من شركات الطيران المرموقة ،بما في ذلك مطار دبي
الدولي الذي يعد المطار األكثر استخداماً في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين.
--النهاية--

