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النشرة اإللكترونية

 وينبع. بل نفاخر بانفتاح أمتنا وتسامحها، أو ضخامة أسواقنا، وال اتساع شوارعنا،"أ كثر ما نفاخر به الناس والعالم ليس ارتفاع مبانينا
."فخرنا من حقيقة أننا يف دولة يمكن للجميع على السواء تحقيق النجاح بها بغض النظر عن اختالفاتهم
“What makes us proud of our nation is not the height of our buildings, the breadth of our streets, or the magnitude of our
shopping malls, but rather the openness and tolerance of our nation. Our pride stems from the fact that we are a country
where everyone thrives equally regardless of their differences."
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 ديب رعاه هللا

بحث سبل تعزيز التعاون يف مجال التكنولوجيا المالحية الذكية واالبتكارات والحلول التقنية ذات العالقة
Discuss ways to enhance cooperation in the field of maritime smart technology, innovations and related technical solutions

Dubai Maritime City Authority discusses
cooperation with the “Enterprise Singapore”

سلطة مدينة ديب المالحية تبحث آفاق التعاون مع
""مشروع سنغافورة

His Excellency Sheikh Saeed bin Ahmed bin Khalifa Al Maktoum, Executive Director of Dubai ً  وفــدا، المديــر التنفيــذي لســلطة مدينــة ديب المالحيــة،اســتقبل ســعادة الشــيخ ســعيد بــن أحمــد آل مكتــوم
Maritime City Authority (DMCA), received a delegation from the “Enterprise Singapore” which  المديــر، برئاســة ســوجوماران ديفاراجــا،مــن مشــروع ســنغافورة التابــع لــوزارة التجــارة والصناعــة الســنغافورية
is a government organization under the Ministry of Trade and Industry of Singapore, headed by
Sugumaran Devaraja, Regional Director for the Middle East and North Africa, in the context of  يف إطــار بحــث آفــاق التعــاون،اإلقليمــي يف مشــاريع ســنغافورة لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا
.المشــترك بيــن ر ّواد القطــاع البحــري يف الجانبيــن
discussing ways to develop prospects for cooperation between the maritime sector's pioneers
on both sides.

وركّــز اللقــاء الــذي عقــد بمقــر الســلطة يف ديب علــى فــرص تعزيــز التعــاون
ّ
The meeting, which was held at the headquarters of the Dubai Maritime City Authority in الفعــال وتبــادل الخبــرات بيــن
Dubai, sought to map out the opportunities to enhance effective cooperation and exchange  إىل، واالبتــكارات والحلــول التقنيــة ذات العالقــة، خاصــة يف مجــال التكنولوجيــا المالحيــة الذكيــة،الجانبيــن
of experiences between the authority and the entity, especially in the field of smart maritime
.جانــب اســتطالع ســبل تطو يــر القطــاع البحــري يف إمــارة ديب
technology, innovations and related technical solutions, as well as exploring ways to develop the
maritime sector in Dubai.
وأ كّــد المديــر التنفيــذي لســلطة مدينــة ديب المالحيــة حــرص الســلطة علــى تعزيــز الشــرا كة االســتراتيجية
The Executive Director of the Dubai Maritime City Authority stressed the authority's keenness وعالقــات التعــاون مــع مختلــف الجهــات المعنيــة بهــدف تعزيــز االبتــكار يف القطــاع البحــري والقطــاع المالحــة
to strengthen strategic partnership and cooperation with various stakeholders with the aim of
 موضح ـا ً أن ديب تحتــل مكانــة، وإطــاق مشــاريع ومبــادرات تســهم يف تحقيــق أهــداف الجانبيــن،الترفيهيــة
promoting innovation in marine entertainment sectors, and launching projects and initiatives
that contribute to achieving the goals of both parties, emphasized that Dubai occupies an  مشــيرا ً إىل أن الســلطة المالحيــة تك ـ ّرس،متقدمــة يف المرونــة والجاهزيــة نظــرا ً للمميــزات التــي تتمتــع بهــا
advanced position in terms of flexibility and readiness because of its advantages. Adding that جهودهــا لتنظيــم وتســهيل وتعزيــز النشــاط البحــري وتوظيــف اآلفــاق الواعــدة وصــوال ً إىل قطــاع بحــري تنافســي
DMCA is dedicated to regulating, promoting and enhancing maritime activity to reaffirming
.مــن الطــراز األول
Dubai's position as a first-class competitive marine hub.
For his part, Sujumaran Devaraja expressed his admiration for the authority's efforts  عــن إعجابــه بالجهــود التــي تبذلهــا الســلطة يف ترســيخ المكانــة البحرية،مــن جانبــه أعــرب ســوجوماران ديفاراجــا
to consolidate the emirate's maritime and competitive position, in order to advance the  يف ســبيل دفــع عجلــة تطو يــر القطــاع البحــري بمــا يســهم يف دعــم النمــو االقتصــادي،والتنافســية لإلمــارة
development of the maritime sector, which contributes to promoting economic growth,
achieving sustainable development goals, and consolidating Dubai's advanced position among  وتعزيــز المكانــة المتقدمــة التــي تحتلهــا ديب ضمــن مصــاف أفضــل،وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة
.ًالمرا كــز البحريــة الرائــدة عالمي ـا
the world's top maritime centers.

إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالن داخـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
Internal Announcement
كرمــت القيــادة العامــة لشــرطة ديب ،ســلطة مدينــة ديب المالحيــة وذلــك نظيــر الجهــود المبذولــة مــن قبلهــم
بالتعــاون مــع عمــوم الشــركاء ،والتــي انعكســت يف فــوز ديب بجائــزة "المدينــة النموذجيــة يف مجــال المرونــة
والــذكاء واالســتدامة" المقدمــة مــن مكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن المخاطــر والكــوارث ،وهــي الجائــزة التــي
ُتمنــح ألفضــل المــدن العالميــة يف كفــاءة اإلجــراءات التــي تعــزز مــن المرونــة والحــد مــن المخاطــر ،حيــث تــم
تصنيــف ديب ضمــن المركــز األول عالميـا ً للمرونــة ،وهــي المدينــة الوحيــدة التــي حصلــت علــى هــذا التكريــم ،مــن
بيــن  56مدينــة تــم تصنيفهــا  4367مدينــة تنافســت علــى نيــل هــذه الجائــزة.
واعتمــد تقييــم مدينــة ديب مــن قبــل األمــم المتحــدة علــى  10معاييــر رئيســية تتفــرع منهــا  117معيــارا ً فرعيـاً،
وتتــوىل القيــادة العامــة لشــرطة ديب قيــادة محــور المرونــة مــع شــركائها مــن القطاعيــن العــام والخاص ،والمؤلف
مــن  23جهــة حكوميــة ،وســبع جهــات خاصــة ومنظمــات المجتمــع المــدين يف ديب.

ابتك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
Innovations
أبل تطلق ميزة جديدة على هواتفها تخبر اآلخرين بأنك "مشغول"
Apple launches new feature on their phones that tells others
"that you are "busy
وضعــا ســريًا جدي ـدًا لهواتــف آيفــون يحــذر
أظهــر نظــام التشــغيل الجديــد  iOS15الــذي أطلقتــه "أبــل" مؤخ ـ ًرا
ً
األشــخاص اآلخريــن مــن أنــك مشــغول ج ـدًا وال يمكنهــم إرســال رســائل نصيــة إىل هاتفــك.
والوضــع الجديــد الــذي يحمــل اســم "فوكــس" مصمــم إلعــام اآلخريــن بأنــك تركــز علــى شــيء آخــر أ كثــر أهميــة،
لــذا لــن تتلقــى إشــعارات برســائلهم.
وضــع "فوكــس" الجديــد هــو إعــداد تبديــل يعمــل علــى تعديــل طريقــة عمــل جهــاز آيفــون ،ويمكــن أن يحظــر هــذا
الوضــع اإلشــعارات الــواردة مــن الرســائل ،وســيؤدي هــذا إىل إبــاغ أي شــخص يراســلك بأنــك لــن تتلقــى نافــذة
منبثقــة حــول رســائله النصيــة.
كمــا ســيظل لــدى اآلخريــن خيــار تجــاوز التركيــز وإخطــارك علــى أي حــال ،وهــذا مفيــد إذا كانــت هنــاك حالــة
طــوارئ أو يحــاول شــخص مــا إخبــارك بشــيء مهــم ال يمكــن تأجيلــه.
The new Apple iOS15 recently introduced a new secret mode that warns others that you're
too busy and can't receive their messages.
The new “Fox” mode is designed to let other people know that you're focused on something
else that's more important, so you won't get any notifications.
The new “Fox” mode is a switch setting that modifies the way the iPhone works, and this
mode can block notifications coming from messages, and this will notify anyone who's
texting you that you won't be able to receive a popup window about their text messages.

Dubai Police honored the DMCA for their efforts in cooperation with all partners, which
were helped Dubai gain the UN Office for Disaster Risk Reduction’s recognition as a Role
Model for a smart, sustainable, and resilient city. This recognition acknowledges Dubai’s
adoption of best practices and innovative approaches in disaster risk reduction. Dubai was
ranked first globally in term of resilience. It was also the only city to be recognized among
56 cities shortlisted from 4,357 competing cities.
The assessment of Dubai by the UN focused on 10 Essentials for Making Cities Resilient,
117 indicator criteria, and other requirements and conditions. While Dubai Police leads the
Resilience Pillar with Dubai’s government and private partners, which are comprised of 23
government entities, 7 private entities and civil society organizations in Dubai.

Others will still have the option of passing the focus and notifying you anyway, which is
helpful if there is an emergency case or someone is trying to tell you something important
that cannot be delayed.

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمي ــز
Excellence
التميز هو السعي لبذل قصارى جهدنا من
خالل المواهب والقدرات التي منحنا هللا إياها
Excellence is pursuing and doing the
best we can with the gifts and abilities
God gives us.

عدسـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــوظفينا
Employees Lens
بواسطة عدسة ريجي نيس ،الدعم الفني

Through the Lens of Mr. Riggi Neis, IT Support

طاق ـ ـ ـ ــة إيجابيـ ـ ـ ــة
Positive Vibes
أعط الحياة معنى بالكلمة الطيبة
Give life meaning through the kind word
ســاما َ للذيــن يقولــون لنــا كالمـا َ طيبـاً ،فــكل كلمــة صالحــة مهمــا بــدت بســيطة وصغيــرة إذا وقعــت علــى القلــب
أحيتــه وغيرتــه ،ورغــم إيماننــا التــام بــأن األفعــال أبلــغ وأعمــق مــن األقــوال ،علينــا أن نــدرك أن العالقات اإلنســانية
أساســها التقبــل وليــس التحمــل .أتعلمــون أن أســوء إحســاس يمكــن أن تقدمــه إلنســان هــو أن تجرحــه بكلماتــك
تحــت مســمى "الصراحــة" .فلمــاذا ال نتذكــر قولــه تعــاىل“ :ألــم تــر كيــف ضــرب هللا مثــا كلمــة طيبــة كشــجرة
طيبــة أصلهــا ثابــت وفرعهــا يف الســماء"
بقلم :أميرة جمعة

تنفيذي فعاليات  -إدارة االستراتيجية واالتصال

We appreciate those who say kind words to us, because every good word, no matter how
simple it may seem, will revive and change the heart. Despite our belief that actions speak
louder and deeper than words, we must realize that human relationships are grounded in
acceptance, not endurance. The worst feeling you can give others is to hurt them with your
words in the name of "honesty". So why do we not remember the verses of the Holy
Quran: “A goodly word like a goodly tree, whose root is firmly fixed, and its branches
”(reach) to the heavens
Written by: Ameirah Jumah

Event Executive - Strategy & Commucications Dept.

 والتــي تأسســت،تعــد مؤسســة المــوائن والجمــارك والمنطقــة الحــرة إحــدى مؤسســات حكومــة ديب
 وتشــمل. وتتضمــن عــددا ًمــن الكيانــات والســلطات التــي تعمــل تحــت مظلتهــا،2001 رســم ًيا يف عــام
،تراخيــص-  باإلضافــة إىل دائــرة التخطيــط والتطو يــر،هــذه الكيانــات جمــارك ديب وســلطة مــوائن ديب
 إىل جانــب إدارة االســتثمار، ومكتــب الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية،وســلطة مدينــة ديب المالحيــة
.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.

Call Center 800 990 مركز االتصال

info@pcfc.ae

@pcfc_dubai

www.pcfc.ae

