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"اإلمارات ليست دولة عالمية ولكن العالم في دولة".
“The UAE is not just a country in the world, but the world in a country”.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه هللا

الشيخ سعيد آل مكتوم :جهود مكثفة لتعزيز مكانة دبي البحرية كوجهة سياحية
شتوية من الطراز األول على خريطة اليخوت الفاخرة العالمية

"سلطة دبي المالحية" تشارك في قمة الخليج
لليخوت الفاخرة 2022

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai

Sheikh Saeed Al Maktoum: Intensive efforts to consolidate Dubai's position as
a first-class winter tourism destination for the luxury yachts map globally

DMCA participates in the Gulf Superyacht
Summit 2022

تشــارك ســلطة مدينــة دبــي المالحيــة ،بمؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة ،فــي فعاليــات قمــة
الخليــج لليخــوت الفاخــرة  ،2022خــال يومــي  9و 10نوفمبــر الجــاري ،وذلــك علــى متــن الفنــدق العائــم "كويــن
إليزابيــث  "2فــي مينــاء راشــد بدبــي ،حيــث تعتبــر القمــة حدثــاً ســنوياً يجمــع بيــن خبــراء الصناعــة البحريــة ومــاك
ً
عــاوة علــى التحــدث عــن
وصنــاع اليخــوت الفاخــرة بهــدف مناقشــة مســتقبل صناعــة اليخــوت الترفيهيــة
الفــرص المســتقبلية لتعزيــز هــذه الصناعــة فــي اإلمــارات بشــكل عــام ودبــي بشــكل خــاص.

The Dubai Maritime City Authority, of the Ports, Customs and Free Zone Corporation, participats
in the Gulf Superyacht Summit 2022, on 9 and 10 November, on board the floating hotel "Queen
Elizabeth 2" in Port Rashid in Dubai, where the summit is an annual event that brings together
experts of the marine industry, owners and manufacturers of luxury yachts with the aim of discussing
the future of the leisure yachting industry as well as talking about future opportunities to enhance
this industry in the UAE in general and Dubai in particular.

بالتعــاون مــع أبــرز الجهــات المعنيــة فــي القطــاع البحــري ،بمــا فــي ذلــك "بــي آنــد أو مارينــاز" ،بــدأت فعاليــات
الجلســة االفتتاحيــة بعنــوان "مســتقبل اليخــوت الفاخــرة فــي الخليــج" بحضــور الشــيخ ســعيد بــن أحمــد بــن
خليفــة آل مكتــوم ،المديــر التنفيــذي لســلطة مدينــة دبــي المالحيــة ،وعــدد مــن مــدراء اإلدارات بالســلطة ،حيــث
ناقــش متحدثــي الجلســة عــن فــرص وتحديــات مســتقبل قطــاع اليخــوت الفاخــرة فــي دولــة اإلمــارات.

In cooperation with the most prominent stakeholders in the marine sector, including P&O Marinas,
the inaugural session entitled “The Future of Luxury Yachting in the Gulf” kicked off in the presence
of Sheikh Saeed bin Ahmed bin Khalifa Al Maktoum, Executive Director of the Dubai Maritime City
Authority, and a number of department managers, the panel speakers discussed the opportunities
and challenges of the future of the luxury yacht sector in the UAE.

وعلــى هامــش فعاليــات القمــة ،أوضــح الشــيخ ســعيد أن منطقــة الخليــج بشــكل عــام ودولــة اإلمــارات بشــكل
خــاص تعتبــر وجهــة جذابــة ومثاليــة الســتقبال اليخــوت العالميــة الفاخــرة ،مشــيراً إلــى جهــود ســلطة مدينــة
دبــي المالحيــة لتعزيــز مكانــة دبــي البحريــة كوجهــة ســياحية شــتوية مــن الطــراز األول علــى خريطــة اليخــوت
الفاخــرة العالميــة.

Through the events of the summit, Sheikh Saeed explained that the Gulf region in general and the
UAE in particular is an attractive and ideal destination for receiving international luxury yachts,
pointing to the efforts of the Dubai Maritime City Authority to promote Dubai's maritime position as a
first-class winter tourist destination on the map of global luxury yachts.

وأوضــح الشــيخ ســعيد أن الســلطة تعمــل حاليــاً علــى تســريع عمليــة التفتيــش الجمــريك لليخــوت األجنبيــة
الزائــرة لــي تصــل إلــى  30دقيقــة فقــط بالنســبة لليخــوت التــي يزيــد طولهــا عــن  100متــر دعمــاً لمبــادرة "دبــي
وجهــة شــتوية لليخــوت" ،مــن خــال البــدء بتطبيــق إجــراءات التفتيــش علــى اليخــوت األجنبيــة الزائــرة مــن قبــل
مفتشــي جمــارك دبــي فــور وصولهــا إلــى المرســى.

Sheikh Saeed explained that the authority is currently working to speed up the customs inspection
process for visiting foreign yachts to reach only 30 minutes for yachts of more than 100 meters in
length, in support of the “Dubai Winter Destination for Yachting” initiative, by starting to implement
inspection procedures for visiting foreign yachts before by Dubai Customs inspectors upon arrival.

وأفــاد الشــيخ ســعيد أن الســلطة تتبنــى رؤيــة القيــادة الحكيمــة لدولــة اإلمــارات بشــأن تطويــر القطــاع البحــري
عــن طريــق تعزيــز البنيــة اللوجيســتية للمراســي والموانــئ ،مضيفــاً أن الســلطة تحــرص علــى مقابلــة جميــع
الشــركاء االســتراتيجيين لمعرفــة التحديــات واالحتياجــات التــي يتطلبهــا القطــاع البحــري.

Sheikh Saeed stated that the authority adopts the vision of the wise leadership of the UAE regarding
the development of the maritime sector by strengthening the logistical infrastructure of docks and
berths, adding that the authority is keen to meet with all strategic partners to find out the challenges
and needs required by the maritime sector.

ومــن جانبــه ،قــال عــادل كلنتــر ،مديــر إدارة تطويــر األعمــال البحريــة بســلطة مدينــة دبــي المالحيــة ،خــال كلمتــه
ضمــن المتحدثيــن بالجلســة االفتتاحيــة لقمــة الخليــج لليخــوت الفاخــرة ،إن الســلطة مســتعدة بخطــة عمــل
ذات أهــداف ملموســة لتهيئــة أفضــل الظــروف لعمــل اليخــوت الفاخــرة بنجــاح فــي منطقــة الخليــج ،مشــيراً
إلــى العمــل مــع أبوظبــي البحريــة علــى إطــاق خريطــة موحــدة لجميــع مراســي رســو اليخــوت األجنبيــة الفاخــرة.
وأضــاف كلنتــر" :تســهم جهــود الســلطة المالحيــة فــي تعزيــز قطــاع ســياحة اليخــوت الفاخــرة ،واالرتقــاء بأعمالــه
إلــى آفــاق جديــدة مــن الحداثــة والتنافســية والجــودة العاليــة لــكل مــن الــزوار والمســتثمرين".

For his part, Adel Kalantar, Director of Maritime Business Development Department, at Dubai
Maritime City Authority, said during his speech among the speakers at the opening session of the
Gulf Superyacht Summit, that the authority is ready with an action plan with concrete objectives to
create the best conditions for the successful operation of luxury yachts in the Gulf region, pointing
to working with Abu Dhabi Ports to launch a unified map of all berths for foreign luxury yachts. "The
efforts of the DMCA contribute to the promotion of the luxury yacht tourism sector, and elevate
its business to new heights of modernity, competitiveness and high quality for both visitors and
investors," Kalantar added.
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Flashes

ومضــــــــــــات

ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد
Do not postpone today's work to tomorrow

األنشطــــة والمشاركات

Activities and Participations

دعوة لالنضمام إلى فريق
مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في مبادرة
األلعاب الحكومية

 يلجــأ إليــه اإلنســان فــراراً مــن. هــو عــادة تأجيــل األعمــال والمهــام إلــى وقــت الحــق،مــا يعــرف بالتســويف
.القلــق الــذي يصاحــب بدايــة المهــام أو إكمالهــا
، وفــي تحســين وضعــك المالــي، ربمــا أضعــت عليــك فرصــاً كثيــرة فــي تطويــر ذاتــك،بســبب التســويف
 تأجيــل العمــل... ربمــا تبخــرت مشــاريع وأحــام كثيــرة لديــك واندثــرت...وفــي بنــاء عالقــات اجتماعيــة مهمــة
.يضعــف ثقتــك بنفســك ويثقلــك بشــعور بائــس بعــدم الرضــى والنــدم
. عليك اآلن بالمستقبل،ما فاتك قد فاتك

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
تعلن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن فتح باب المشاركة لتمثيل المؤسسة في

مبادرة األلعاب الحكومية

.أتيت لكم بتقنية تدعى ب “الخمس دقائق" وهي للمدير التنفيذي لإلنستغرام
: خطواتها كاآلتي.هي تقنية ذكية تقوم “بالتحايل" على العقل يك يُنجز ما عليه دون تردد

:شروط المشاركة

.•سجل الئحة األشياء التي قمت بتأجيلها إلى اآلن
.•قم بترتيبها حسب أهميتها وأولويتها
 قــم بتخصيــص خمــس دقائــق فقــط،•خصــص ســاعة كل يــوم لتلــك الالئحــة وفــي تلــك الســاعة
ً
. ُقــم "بترتيــب المكتبــة" لخمــس دقائــق فقــط،مثــا
. ٍللقيــام بــكل عمــل علــى حــدة
الســرّ أنــك بتخصيصــك لفتــرة قصيــرة ومحــدّ دة للقيــام بعمــل مــا فأنــت ال " توقــظ" منطقــة الدمــاغ
 وعندمــا يعلــم أن، فالعقــل البشــري دائمــاً مــا يبحــث عــن الســهولة.المســؤولة عــن التــردد والتســويف
 مثــا أن تقــول "ســأخصص.األمــر لــن يكلفــه ســوى خمــس دقائــق حينهــا يقــل احتمــال التــردد لديــه
خمــس دقائــق اليــوم لترتيــب المكتبــة" أســهل للعقــل مــن أن تقــول "ســأخصص خمــس ســاعات لترتيــب
."المكتبــة نهايــة ألســبوع

. التمتع بمهارات العمل الجماعي.1
. التفكير االستراتيجي والمهارات الذهنية لحل المشكالت.2
. اللياقة البدنية للتحمل في أجواء تنافسية عالية.3
ّ
.تسلق الجدار والركض وحمل األثقال
 القدرة على خوض ألعاب بدنية مثل.4
. القدرة على أداء ألعاب ذهنية كبناء أدوات مساعدة وحل ألغاز معقدة.5
. اإللمام باللغتين العربية واإلنجليزية.6

تقنيــة الخمــس دقائــق ســتعيد لــك ثقتــك بنفســك حينمــا ســتالحظ أن بــدأت بأخــذ زمــام األمــور وشــرعت
ّ
. خمــس دقائــق مــدة قصيــرة جــداً لكنهــا أفضــل مــن العــدم، صحيــح.مهامــك
فــي إنجــاز
 ســتالحظ أن مشــاريعك بــدأت تحقــق تقدمــاً وســترى أنــك ســتقرر تمديــد الخمــس دقائــق إلــى،كل يــوم
ّ .مــدّ ة أطــول
.ألن التحفيــز يأتــي بالعمــل واإلحبــاط يأتــي مــن التأجيــل

Invitation to join PCFC

. ُقم وضع خطة واشرع اآلن، ال تقل غداً سأفعل،المماطلة عادة والعادة قابلة للتغيير

رجــــــاء مـــــــالح
 التخطيط- مهندس أول
Procrastination, is usually delaying work and tasks to a later time. A person resorts to it to
escape the anxiety that accompanies the beginning or completion of tasks.
Because of procrastination, you may have missed many opportunities to develop yourself,
improve your financial situation, and build important social relationships... You may have many
projects and dreams that have evaporated and disappeared... Postponing work weakens your
self-confidence and burdens you with a miserable feeling of dissatisfaction and regret.
Forget about what you have missed until now, you have to react now about the future.
I came to you with a technique called "Five Minutes" which is from the executive director of
Instagram. It is a smart technology that "tricks" the mind to accomplish what it has to accomplish
without hesitation. the steps are as follows:
•	
•	
•	

Write down a list of things you have postponed so far.
Arrange them according to their importance and priority for you.
Allocate an hour each day for that list and within that hour, devote only five minutes to doing
each work separately. For example, "Arrange my Library" for just five minutes.

The secret is that by dedicating a short, specific period of time to do something, you are not
“alerting” the area of the brain responsible for hesitation and procrastination. The human mind
is always looking for ease, and when it knows that it will only take five minutes, then it is less
likely to hesitate. For example, saying "I'm going to take five minutes to arrange the library" is
easier for the mind than saying "I'm going to take five hours to arrange the library at the end of
the week."
The “Five Minutes Technique” will restore your self-confidence when you'll notice that you've
started to take matters into your own hands and start getting things done. True, five minutes is
a very short time, but it's better than nothing.

team for participation in Gov Games
Under the patronage of His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al
Maktoum Crown Prince of Dubai and Chairman of the Executive Council
Ports, Customs and Free Zone Corporation (PCFC) announces its participation in
the upcoming edition of

Gov Games
Participation Rules:
1. Teamwork skills.
2. Strategic thinking and mental skills to solve problems.
3. Physical fitness and endurance.
4. Ability to engage in strenuous physical activities like wall climbing,
running, and weight lifting.
5. Ability to perform mind games such as building blocks and solving
complex puzzles.
6. Knowledge of Arabic and English

Every day, you will notice that your projects are making progress and you will see that you will
decide to extend the five minutes longer. Because motivation comes with action and frustration
comes from procrastination.
Procrastination is a habit and habit is subject to change, don't say tomorrow I will, make a plan
and act now.
Raja Malah
Senior Planning Engineer

Excellency

“Take time to deliberate; but
when the time for action arrives,
stop thinking and go in”.
Napoleon Bonaparte
Global ... Sustainability ... Communication

الـــــتميـــــــــــــــــــــز

"خذ الوقت الكافي للتدبير؛ ولكن
 توقف،عندما يحين وقت العمل
."عن التفكير ونفذ
نابليون بونابرت
 التــــواصـــــــل... االستـــدامــــة...الــعــالميــــــــة

اليوم العالمي للجودة

World Quality Day

اليوم العالمي للجودة
World Quality Day
بمناســبة "اليــوم العالمــي للجــودة" الــذي يصــادف  10نوفمبــر مــن هــذا العــام ،يحتفل قســم االســتراتيجية
والتميــز المؤسســي بــإدارة االســتراتيجية واالتصــال فــي مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة
الحــرة بهــذا اليــوم العالمــي الــذي جــاء تحــت شــعار" :افعــل الشــيء الصحيــح"؛ والــذي يدعــو إلــى التفكيــر
بشــأن مــدى تأثيــر ثقافــة المؤسســة وإرادتهــا فــي مســاعدة أو إعاقــة المنظمــات التخــاذ القــرارات
الصحيحــة.

On the occasion of “World Quality Day”, PCFC Strategy and Communication department is
celebrating this international day which falls on 10th November this year. The World Quality Week theme for this year is ‘Do the Right Thing’; which provides an opportunity to reflect
on how corporate culture and conscience can help or hinder an organization to make right
decisions.

إدواردز ديمنــغ هــو "األب الروحــي للجــودة" الــذي قــال ذات مــرة" :إذا لــم تســتطع وصــف مــا تقــوم بــه
كعمليــة ،فأنــت ال تعــرف مــا تفعلــه" .لقــد تــم تبنــي هــذا النهــج بشــكل صحيــح مــن قبــل إدارة المؤسســة
مــن خــال تنفيــذ نظــام إدارة الجــودة والحفــاظ عليــه بــكل فخــر مــن خــال فريــق الجــودة بــإدارة
االســتراتيجية واالتصــال بمركــز دعــم المؤسســي.

Edwards Deming is the “Father of the Quality” who once said: “If you can't describe what you
are doing as a process, you don't know what you're doing”. This approach has rightly been
adopted by the PCFC Management by implementing and proudly sustaining the Quality
 Management System through Corporate support Centre – Strategy and CommunicationQuality Officers.

فــي اليــوم العالمــي للجــودة ،دعونــا نفهــم ونعــرف كيــف يمكــن ألنظمــة إدارة الجــودة أن تســاعد فــي
ترجمــة القيــم وتطلعــات السياســة إلــى عمــل يومــي علــى جميــع المســتويات ،إلــى جانــب إبــراز أهميــة
القــادة فــي تحديــد التوجــه.

In the World Quality Day, let us understand and recognize how Quality Management Systems
can help translate the values and policy aspirations into everyday work at all levels, along with
highlighting the importance of leaders in setting the direction.

ومؤخــراً حصــدت مؤسســة الموانــئ والجمــارك والمنطقــة الحــرة علــى شــهادة نظــام إدارة الجــودة ISO
 ،9001: 2015باإلضافــة إلــى العديــد مــن شــهادات األيــزو األخــرى .وتعــد إدارة الجــودة أمــراً حيويــاً لعــدة
أســباب ،وهــي رضــا وســعادة المتعامليــن ،والســمعة المؤسســية ،والحفــاظ علــى المعاييــر الدوليــة،
وترشــيد التكاليــف ،والمســاهمة فــي زيــادة األربــاح.

PCFC holds the certificate for Quality Management System ISO 9001:2015 the latest version,
and many other ISO certificates. Having this Quality Management is important for several
reasons, which are customer satisfaction, reputation, maintaining the international standard,
reducing the cost and contributing in increasing profitability.

ً
مهمــا لضمــان تلبيــة جميــع متطلبــات نظــام إدارة
وفــي هــذا الســياق ،يتولــى فريــق الجــودة دورً ا
الجــودة بــل والتفــوق عنهــا وذلــك وفقــاً للمعاييــر الدوليــة.

Our Quality Officers play a significant role in ensuring to meet and exceed the
desired Quality Management System requirements set by the International Standard.

يقــوم فريــق الجــودة بصياغــة العمليــات باســتخدام منهجيــات محــددة ،وتحديــد مجــاالت
التحســين وتوجيــه عمليــات وسياســات نظــام اإلدارة ،حيــث يبذلــون قصــارى جهدهــم لتزويــد
وحــدات األعمــال بأكبــر قــدر ممكــن لتطبيــق نظــام الجــودة.

They formulate the processes by using defined methodologies, identify the areas for
improvement and direct the Management System processes and policies, and make every
effort to provide the Business Units with the greatest possible Quality System functionality.

فريق الجودة
Quality Team
االسم :خلود منسي
المسمى الوظيفي :ضابط جودة
الوحدات التنظيمية المسؤولة عنها:
•سلطة مدينة دبي المالحية
•دائرة التخطيط والتطوير -تراخيص (إدارة الترخيص)
•مركز الدعم المؤسسي (نظم أمن المعلومات)

االسم :ليستر جون مينيزيس
المسمى الوظيفي :ضابط جودة
الوحدات التنظيمية المسؤول عنها:
•دائرة التخطيط والتطوير -تراخيص (إدارة الهندسة
المدنية) و (إدارة البيئة والصحة والسالمة).
•سلطة موانئ دبي

االسم :ناهيد سامي الدين
المسمى الوظيفي :ضابط جودة
الوحدات التنظيمية المسؤولة عنها:
•مركز الدعم المؤسسي
•إدارة األمن
•مكتب الوكيل المالحي للسفن الخشبية
•دائرة التخطيط والتطوير -تراخيص (المختبر المركزي
بإدارة البيئة والصحة والسالمة)
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Name: Kholoud Hassan Mansi
Designation: Quality Officer
Business Unit Handled:
Dubai Maritime City Authority
Department of Planning & Develpment - Trakhees
)(LD
)Corporate Support Centre (ISR

	•
	•
	•

Name: Lester John Menezes
Designation: Quality Officer
Business Unit Handled:
Department of Planning & Develpment - Trakhees
)(CED) and (EHS
Dubai Ports Authority

	•
	•

Name: Naheed Sami Uddin
Designation: Quality Officer
Business Unit Handled:
Corporate Support Centre
PCFC Security Department
Marine Agency for Wooden Dhows
 Department of Planning & Develpment)Trakhees Trakhees (EHS Central Lab

	•
	•
	•
	•
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تاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة

History of the UAE

ثقافة اإلمارات – الفنون
UAE’s Culture – Art
الفنون
كانــت الموســيقى ،والرقــص ،والشــعر ،والفخــار ،والنســيج ،والتطريــز مــن األشــكال الفنيــة الشــائعة
قديمــاً .اليــوم ،انضمــت اللوحــات واألدب إلــى األشــكال الفنيــة المزدهــرة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

الشعر
يتكــون التــراث األدبــي التقليــدي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن شــعر التغــرودة والنبطــي.
التغــرودة تنطــوي علــى مبــارزة شــعرية حيــث تــم ممارســة هــذا الفــن فــي المناطــق الريفيــة للبحــث
عــن جمــل أو حصــان مفقــود ،وكذلــك تحظــى التغــرودة بشــعبية فــي األعــراس .يعتبــر الشــعر النبطــي
أو الشــعر البــدوي مــن أكثــر صــور األدب الشــعبي ثــراءً  ،وهــو أحــد مالمــح الحيــاة فــي شــبه الجزيــرة
العربيــة منــذ القــرن الســادس عشــر ،وفــي عصــور معينــة ،كان هــذا النــوع مــن الشــعر يمثــل الســجل
الوحيــد لألحــداث التاريخيــة والمعاصــرة فــي دول الخليــج العربــي وشــبه الجزيــرة العربيــة قبــل تطورهــا
فــي العصــر الحديــث ،ويتعامــل الشــعر النبطــي مــع موضوعــات متنوعــة كالفروســية ،والفخــر والثنــاء،
والنصيحــة والحكمــة ،وغيرهــا.

الموسيقى الشعبية والرقص
تمثــل الموســيقى الشــعبية والرقــص جــزءاً مــن التــراث الشــعبي لدولــة اإلمــارات .تعــد العيالــة أو 'رقصــة
العصــا' أحــد أشــكال الرقــص الشــعبي وهــي رقصــة االنتصــار بعــد الحــرب .تــؤدّ ى هــذه الرقصــة فــي كل
المناســبات االجتماعيــة والوطنيــة ،ويرمــز ذلــك للوحــدة والتعــاون بيــن أبنــاء القبائــل .ومــن الفنــون
اإلماراتيــة فــن الوهابيــة أو الرمســه والــذي انتشــر فــي إمــارة رأس الخيمــة منــذ القــدم ،وفــي البيئــة
الريفيــة والقــرى الســاحلية وبالتحديــد المناطــق التــي تنتشــر فيهــا زراعــة النخيــل.

الحرف والصناعات التقليدية
تعــد صناعــة الفخــار ،والحياكــة ،والتطريــز مــن نمــاذج الحــرف والصناعــات التقليديــة فــي دولــة اإلمــارات
منــذ القــدم .فــي الواقــع ،يمكــن إرجــاع صناعــة الفخــار إلــى العصــر الحجــري القديــم ( 6000قبــل الميــاد
  3500قبــل الميــاد) .ويمثــل الســدو أســلوب الحياكــة اإلماراتــي التقليــدي ،وهــو مصنــف فــي قائمــةمنظمــة األمــم المتحــدة للتــراث الثقافــي غيــر المــادي العالمــي المهــدد باالندثــار.

الفنون المعاصرة
بــرزت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كمركــز عالمــي يشــجع الثقافــة والفنــون .واليــوم ،تضــم الدولــة
العديــد مــن الفنــون واآلداب ومهرجانــات الفنــون المســرحية ،كمــا يعقــد عــدد مــن المعــارض الفنيــة،
وتــم تخصيــص أحيــاء ومتاحــف فنيــة فــي كل مــن أبوظبــي ،ودبــي ،والشــارقة.
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Art
Music, dance, poetry, pottery, weaving and embroidery were popular forms of art in the
olden days. Today, paintings and literature have joined the art forms thriving in the UAE.

Poetry
Traditional UAE's literary heritage comprises Taghrouda and Nabati poetry.
Taghrouda involves a poetry duel. This art was practised in rural areas to hasten the
search for a lost camel or horse. Al Taghrouda, which is popular at weddings, is also
performed on horseback to urge horses to speed up. The equestrian taghrouda is
usually about courage, bravery and magnanimity. Nabati refers to the dialect of Arabic
spoken by non-Arabic natives. Nabati poetry has been a feature of life in the Arabian
Peninsula since the 16th century

Music and Dance
'Music and dance were widely practised in the olden days. Ayala or the 'stick dance
is one of the folk dance forms. Al Wahabiyyah is one of the oldest art forms of Ras
Al Khaimah and is performed only here. Today, Emiratis play traditional music and
perform traditional dances on important social occasions.

Crafts
Crafts such as pottery, weaving and embroidery have been part of the Emirati
culture since the time they lived as bedouins. In fact, pottery can be traced back to
the Paleolithic Age (6000 B.C. - 3500 B.C.). The Emirati traditional form of weaving,
known as Sadu, is on UNESCO’s List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent
Safeguarding.

Paintings & Literature
There are several art galleries, art districts and art museums in the cities of Abu Dhabi,
Dubai and Sharjah. Today, the UAE is emerging as an international hub for promoting
art and culture. The UAE is venue for several art and literature exhibitions and festivals.
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قصاصة صحفية

قفل ذيك

Feature

Smart Lock

شــركة “ ”Schlageاألمنيــة تبتكــر نظامــاً ذكيــاً جديــداً فــي مجــال المنــازل واألمــن وهــو نظــام قفــل ذيك ،حيــث
يتيــح هــذا الجهــاز الــذيك للمســتخدمين قفــل وفتــح األقفــال باإلضافــة إلــى مراقبتهــا باســتخدام التطبيــق
علــى هواتفهــم.

Schlage Security Company has a new smart innovation in the home and security industry, which is
a smart lock system. This smart device allows users to lock, unlock and monitor lock activities with
the use of an application on their phone

باإلضافــة إلــى ذلــك ،فهــو يدعــم التكامــل الســلس مــع هواتــف "آي فــون" وســاعة "أبــل" الذكيــة بحيــث يمكن
للمســتخدمين قفــل وفتــح أبوابهــم دون حتــى الحاجــة لفتــح هواتفهــم .يدعــم هــذا القفــل الــذيك الجديــد مــن
 Schlageأيضــاً" أليكســا" ،و"ســيري" ،ومســاعد جوجــل ،وتطبيــق .Schlage Home

Additionally, it supports seamless integration with Apple’s iPhone & Apple Watch, so users can
lock and unlock their doors without even unlocking their phones. This new smart lock from Schlage
also supports Alexa, Siri, Google Assistant, and the Schlage Home app.

مـــــــــواهب مـــوظفينــــــا
راشد سعيد الدوبي  -مدير قسم االتصال المؤسسي
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Talented Employees
Rashed Saeed AlDoobi - Manager Corporate Communications Section
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تعــد مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة إحــدى مؤسســات حكومــة ديب ،والتــي تأسســت
رســم ًيا يف عــام  ،2001وتتضمــن عــددا ًمــن الكيانــات والســلطات التــي تعمــل تحــت مظلتهــا .وتشــمل هــذه
الكيانــات جمــارك ديب وســلطة مــوائن ديب ،باإلضافــة إىل دائــرة التخطيــط والتطو يــر -تراخيــص ،وســلطة
مدينــة ديب المالحيــة ،ومكتــب الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية ،إىل جانــب إدارة االســتثمار وإدارة األمــن.
The Ports, Customs and Free Zone Corporation (PCFC) is one of the government
organizations under the Dubai government, which was officially established in 2001,
that includes several entities and authorities operating under its umbrella. These entities
are Dubai Customs, Dubai Ports Authority, in addition to the Department of Planning
and Development - Trakhees, the Dubai Maritime City Authority, Marine Agency for
Wooden Dhows, Investment Department, and Security Department.

رؤيتن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
تعزيـ ـ ـ ــز مكان ـ ــة ديب كمرك ـ ـ ــز رائ ـ ـ ــد مستدام لدع ـ ـ ــم القط ـ ــاع االقتصادي علـ ـ ـ ــى الـ ــصعيد ال ـ ـ ــعالمي.

Our Vision
To sustainably facilitate and promote Dubai as the world’s leading economic sector.

مركز االتصال Call Center 800 990

www.pcfc.ae
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@pcfc_dubai

info@pcfc.ae
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