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“We must continue the march of success 
with no slowing down, because resting in the 
race for excellence is in fact self-defeating.”

”سنستمر في المسيرة من دون توقف أو راحة، 
ألن التوقف مضيعة للوقت، والراحة هي في 

الحقيقة تعب.“

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

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله

ماذا تعلمنا من الــ 15 عامًا 
الماضية؟

تعلمــت أن االتحــاد قــوة.. ومنعــة.. وخيــر.. 
وبركــة.. وأنــه اإلنجــاز األعظــم الــذي البــد 
قــد  جميعــًا..  ونغليــه  ونفديــه  نحميــه  أن 
وهــذا   – المحليــة  المؤسســات  تتنافــس 
خيــر – ولكــن يبقــى بيتنــا الكبيــر اإلمــارات.. 
وهويتنــا  اإلمــارات..  العظيــم  وعنواننــا 
األصيلــة اإلمــارات.. والــروح التــي تحركنــا 
جميعــًا هــي روح االتحــاد التــي تشــكل كيــان 
لــم  الــروح  هــذه  ولــوال  اإلمــارات..  دولــة 
هــذه  ولــوال  بعضهــا..  مــع  الفــرق  تعمــل 
بالنهــار  الليــل  شــبابنا  يواصــل  لــم  الــروح 
لتشــريف اإلمــارات.. ولــوال هــذه الــروح لــم 
يوميــًا  شــاهدتها  التــي  التضحيــات  تكــون 

اإلمــارات. لشــعب  إنجــازات  لتحقيــق 

تعلمنــا فــي الــــ 15 عامــًا أيضــًا بــأن أحــد أهم 
باإلنســان..  اهتمامنــا  هــو  نجاحنــا  أســرار 
احتــرام اإلنســان.. أيــًا كان ومــن أي جــاء.. 
تحفيــز  وصونهــا..  اإلنســان  حقــوق  حفــظ 
اإلنســان ليقــدم األفضــل وليحلــم باألكبــر.. 
أن  بــدَّ  ال  لإلنســان.  كريمــة  حيــاة  توفيــر 
االســتمرار..  أردنــا  إذا  القيــم  هــذه  نحمــي 
واالحتــرام..  والتعايــش..  التســامح..  قيــم 
والعدالــة.. والحيــاة الكريمــة للجميــع.. هــذه 
ــى ديمومــة  ــي ســتحافظ عل ــم هــي الت القي
ــم  ــة.. القي ــًا المقبل ــة للخمســين عام التنمي
أهــم مــن أيــة مشــاريع تنمويــة.. اإلنســان 
هــو الــذي يصنــع المشــاريع.. ولــن يســتطيع 
اإلنســان تحقيــق منجــزات فــي دولــة ليســت 
راســخة  إنســانية  قيــم  منظومــة  لديهــا 

تحفظهــا وتحميهــا.

ــا أيضــًا فــي الســنوات الســابقة.. أن  تعلمن
النجــاح ليــس فــي عــدد المشــاريع المنجــزة 
وال فــي عــدد المؤشــرات المحققــة.. وال 
فــي حجــم المــوارد المرصــودة.. النجــاح فــي 
رضــا النــاس.. أن تذكرنــا األجيــال ويذكرنــا 
الوطــن بالخيــر.. النجــاح هــو فــي أداء األمانة 
الوطنيــة  بمســؤولياتنا  والقيــام  بأمانــة.. 
بمســؤولية.. مســؤولية أمــام اللــه والوطــن 

ــة. ورئيــس الدول

أخوكم محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة، 

رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي

Our Maiden Voyage

A testament to the visionary leadership 
of the Emirate, as well as the dedication 
and drive of every individual committed 
to its progress, DMCA was established to 
monitor and regulate nautical activities for 
commercial and recreational purposes. The 
entity supports Dubai’s flourishing maritime 
sector, helping organisations within the 
industry to achieve world-class standards in 
excellence, quality and service.

رحلة البداية نحو عالم البحار

تأسســت ســلطة مدينــة دبــي المالحيــة كجهــة 
تنظيــم  فــي  ومتخصصــة  مســتقلة  حكوميــة 
القطــاع البحــري فــي إمــارة دبــي مــن خــالل متابعة 
والترفيهيــة  التجاريــة  البحريــة  األنشــطة  شــؤون 
علــى حــٍد ســواء، وبرهنــت مــن خــالل ذلــك مــدى 
نجــاح وحكمــة الرؤيــة التــي تنتهجهــا دبــي نحــو 
الريــادة، وكشــفت عــن مــدى التزام منتســبيها في 
ــة القطــاع  ــاء بمكان ــذل الجهــود مــن أجــل االرتق ب
البحــري فيهــا. وتســعى الســلطة منــذ إنشــائها 
ُســبل  توفيــر  فــي  الفاعــل  بدورهــا  القيــام  إلــى 
القطــاع  وتحســين  لتطويــر  المتواصــل  الدعــم 
البحــري، ومســاعدة كافــة المؤسســات العاملــة 
فيــه لتحقيــق أعلــى المســتويات العالميــة مــن 
حيــث التميــز والجــودة وتقديــم الخدمــات البحريــة 

المتميــزة.

قال سعادة سلطان أحمد بن سلّيم، رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة:

ــًا منــذ تولــي  "إن اإلمــارات حققــت قفــزة نوعيــة هائلــة فــي التقــدم والنمــو ال نظيــر لهــا عالمي
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد رئاســة الحكومة االتحادية. فقد شــهدت الدولــة إنجازات 
شــامخة علــى جميــع المســتويات تحققــت بفضــل قيــادة ســموه للحكومــة علــى أســس راســخة 
مــن التخطيــط االســتراتيجي، توجتــه رؤيــة اإلمــارات 2021 بأهدافهــا الطموحــة والواضحــة حيــث 
تــآزرت جهــود كل الــوزارات والجهــات الحكوميــة لتحقيــق هــذه األهــداف، ونجحــت فــي الوصــول 
إلــى المؤشــرات المحــددة فــي رؤيــة اإلمــارات 2021 متخطيــة كل العقبــات التــي اعترضــت مســار 

االقتصــاد الدولــي بفعــل األزمــات التــي شــهدها العالــم طــوال الفتــرة الماضيــة."

His Excellency Sultan Ahmed Bin Sulayem, Chairman, CEO 
of DP World Group, Chairman of the Ports, Customs and 

Free Zone Corporation said:
"The UAE has achieved a huge quantum leap in globally 
unparalleled progress and growth since His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid assumed presidency of the federal 
government. The nation witnessed remarkable achievements 
on all levels, which were fulfilled by His Highness's leadership 
of the government on solid foundations of strategic 
planning, concluded by UAE Vision 2021 through its clear 
and ambitious goals where all ministries and government 
authorities joined efforts to achieve these goals, and 
succeeded in achieving the indicators set by the UAE 
Vision 2021 bypassing all obstacles that obstructed the 
international economy course due to the crises the world 
has witnessed over the past period."

His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum arrives in Saudi 
Arabia as the head of the UAE’s delegation 
participating in the 41th GCC Summit.

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم لــدى وصولــه إلــى المملكــة العربيــة 
الســعودية علــى رأس وفــد الدولــة المشــارك 

فــي القمــة الخليجيــة الـــ41.

41th GCC Summit
القمة الخليجية الـ41

Re-opening Protocols Updates 

تحديث على القواعد اإلرشادية 
والبروتوكوالت

أعلنــت "مؤسســة الموانئ والجمــارك والمنطقة 
الحــرة - دائــرة التخطيــط والتطويــر (تراخيــص) 
- إدارة الترخيــص" عــن تحديــث علــى القواعــد 
ــي  اإلرشــادية والبروتوكــوالت الخاصــة بمتعامل
تراخيــص لرخــص المنطقــة الحــرة حيــث تتضمــن:
إلغــاء اســتخدام أجهــزة المســح الحــراري وقيــاس 
درجات الحرارة اليدوية عند كافة مداخل المنشــآت.
إلغـــــاء بروتوكــــوالت خدمــة صــف السيـــارات، 
وتــــحديدًا تغطيــــــة الــــــمقاعد وعجلـــــة القيــــادة 

لبالســتيك. با
The “Ports , Customs and Free Zone 
Corporation - Department of Planning 
and Development (Trakhees) - Licensing 
Department” has announced the re-
opening protocols updates of Trakhees 
Customers for free zone licenses as 
following:
Thermal scanners and manual temperature 
checks are not required anymore.
The Valet Parking protocols, specifically 
the one covering the seats and steering 
wheel with plastic shall be removed.
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