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On the occasion of the International Maritime Day, which comes this year under the slogan "New 
technologies for greener shipping", the Dubai Maritime City Authority at the Ports, Customs and 
Free Zone Corporation honored a number of representatives of the concerned authorities and 
companies in the maritime sector, in recognition of their pivotal role in enhancing the sustainability 
of the maritime sector in Dubai.

Sheikh Saeed bin Ahmed bin Khalifa Al Maktoum, Executive Director of the Dubai Maritime City 
Authority, said that the maritime system in Dubai aims primarily to reduce carbon emissions and 
establish global relationships and partnerships to provide electric motors that reduce carbon 
emissions in line with the strategic initiative UAE Net Zero by 2050, pointing to the importance of 
clean energy use, especially solar energy in the country, in addition to issuing laws that encourage 
the use of environmentally friendly engines.

Sheikh Saeed praised the efforts of the strategic partners in the field of environmental sustainability 
for the maritime sector, referring to the authority’s efforts to adopt the latest technologies that 
provide and support the necessary needs towards moving to a more sustainable future for the 
maritime sector, by encouraging the use of the latest environmentally friendly means in this sector 
with the aim of enhancing and developing the maritime infrastructure in Dubai.

The Executive Director of the Dubai Maritime City Authority stressed that more than 80% of the total 
volume of global trade falls to the international shipping movement, which demonstrates the vital 
importance of this sector in pursuit of green and sustainable economic growth, pointing to the need 
to use clean energy in marine practices and activities.

The Executive Director of the Maritime Authority added, "We are keen to consolidate Dubai's 
position among the top five international shipping centres in the world, and we are making every 
effort to ensure Dubai continues to be among the top leading maritime cities in the world”.

Sheikh Saeed added: "In anticipation of a sustainable future, the Dubai Maritime City Authority 
seeks to enhance fruitful cooperation with its stakeholders in this sector, who have contributed to 
protecting the environment, especially the marine environment, by reducing pollution levels and the 
effects of carbon gases and using clean energy, which contributes to the development of the marine 
sector in the Emirate.”.

Sheikh Saeed expressed his encouragement for all initiatives that contribute to promoting 
sustainable shipping and the sustainable development of maritime system, as it is a top priority for 
the International Maritime Organization (IMO) for the coming years, stressing that the use of energy, 
modern technology and innovations related to maritime comes within an institutional framework 
towards developing a green sustainable global maritime transport system.

“The UAE ranked first in the world in which Arab youth want to live… The movement of people away from you or towards you is the biggest 
and most sincere vote on the success of your experience… This is my message to all governments”.

"جاءت دولة اإلمارات في المرتبة األولى عالمياً التي يرغب الشباب العربي العيش فيها... حركة الناس بعيداً عنك أو بإتجاهك هو التصويت األكبر 
واألصدق على نجاح تجربتك... هذه رسالتي لجميع الحكومات".

بمناســبة يــوم المالحــة البحريــة العالمــي الــذي يأتــي هــذا العــام تحــت شــعار "تكنولوجيــا جديــدة مــن أجــل نقــل 
ــة  ــارك والمنطق ــئ والجم ــة الموان ــة بمؤسس ــي المالحي ــة دب ــلطة مدين ــت س ــة"، كرم ــة للبيئ ــر مالءم ــري أكث بح
الحــرة عــدداً مــن ممثلــي الجهــات والشــركات المعنيــة فــي القطــاع البحــري، تقديــراً لدورهــم المحــوري فــي تعزيــز 

اســتدامة القطــاع البحــري بدبــي.

وقــال الشــيخ ســعيد بــن أحمــد بــن خليفــة آل مكتــوم، المديــر التنفيــذي لســلطة مدينــة دبــي المالحيــة، إن 
المنظومــة المالحيــة فــي دبــي تهــدف باألســاس إلــى تقليــل االنبعاثــات الكربونية وتأســيس عالقات وشــراكات 
ــاد الكربونــي 2050،  عالميــة لتوفيــر محــركات كهربائيــة تقلــل االنبعاثــات الكربونيــة تواكــب رؤيــة اإلمــارات للحي
مشــيراً إلــى أهميــة اســتخدام الطاقــة النظيفــة خاصــة الطاقــة الشمســية بالدولــة، عــالوًة علــى إصــدار قوانيــن 

تشــجع علــى اســتعمال محــركات صديقــة للبيئــة.

وأشــاد الشــيخ ســعيد بجهــود الشــركاء االســتراتيجين فــي مجــال االســتدامة البيئيــة للقطــاع البحــري، مشــيراً 
إلــى مســاعي الســلطة لتبنــي أحــدث التقنيــات التــي توفــر وتدعــم االحتياجــات الالزمــة نحــو االنتقــال إلى مســتقبل 
أكثــر اســتدامًة للقطــاع البحــري، عبــر التشــجيع علــى اســتخدام أحــدث الوســائل الصديقــة للبيئــة فــي هــذا القطــاع 

بهــدف تعزيــز وتطويــر البنيــة التحتيــة المالحيــة فــي إمــارة دبــي.

وأكــد المديــر التنفيــذي لســلطة مدينــة دبــي المالحيــة، أن أكثــر مــن 80% مــن إجمالــي حجــم التجــارة العالميــة يقــع 
علــى عاتــق حركــة الشــحن البحــري الدولــي؛ األمــر الــذي يوضــح األهميــة الحيويــة لهــذا القطــاع ســعياً نحــو النمــو 
ــاً إلــى ضــرورة اســتخدام الطاقــة النظيفــة فــي الممارســات واألنشــطة  االقتصــادي األخضــر والمســتدام، الفت

البحريــة.

واســتطرد المديــر التنفيــذي للســلطة المالحيــة: "نحــن حريصــون علــى تعزيــز مكانــة دبــي ضمــن أفضــل خمســة 
ــاف  ــن مص ــا ضم ــي تواجده ــل دب ــا لتواص ــارى جهودن ــذل قص ــم، ونب ــتوى العال ــى مس ــري عل ــحن بح ــز ش مراك

ــاً". أفضــل المــدن البحريــة الرائــدة عالمي

ــز  ــى تعزي ــة إل ــي المالحي ــة دب ــلطة مدين ــعى س ــتدام، تس ــتقبل مس ــرافاً لمس ــعيد: "استش ــيخ س ــاف الش وأض
ــة  ــة البيئ ــة وخاص ــة البيئ ــي حماي ــاهموا ف ــن س ــاع مم ــذا القط ــي ه ــة ف ــراف المعني ــع األط ــر م ــاون المثم التع
البحريــة مــن خــالل تقليــل مســتويات التلــوث وآثــار الغــازات الكربونيــة واســتخدام الطاقــة النظيفــة بمــا يســهم 

ــارة". ــي اإلم ــري ف ــاع  البح ــر القط ــة وتطوي ــي تنمي ف

وأعــرب الشــيخ ســعيد عــن تشــجيعه لجميــع المبــادرات التــي تســهم فــي تعزيــز الشــحن المســتدام والتنميــة 
المســتدامة للمالحــة البحريــة كونــه يأتــي علــى رأس أولويــات المنظمــة البحريــة الدوليــة لألعــوام المقبلــة، 
مؤكــداً أن اســتخدام الطاقــة والتكنولوجيــا الحديثــة واالبتــكارات المتصلــة بالمالحــة البحريــة يأتــي فــي إطــار عمــل 

ــر. ــتدام واألخض ــي المس ــري العالم ــل البح ــام للنق ــر نظ ــو تطوي ــي نح مؤسس

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 هللا

Saeed Al Maktoum: We are keen to consolidate 
Dubai's position among the top 5 international 

shipping centres 

سعيــــد آل مكتــــــوم: حريصــــــون عــــلى تعــــــزيـــــز 
مكانـــــــة دبـــي ضمـــــن أفضـــل خمســـة مـــراكـــز شحـــن 

بحري علــى مستـــوى العالــــم 
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“It doesn’t matter where 
you are coming from. All 
that matters is where you 
are going”.

Brian Tracy 

"ال يهم من أين أتيت. كل ما 
يهم هو إلى أين أنت ذاهب".

براين تريسي

صف لي يومك وسأصف لك مستقبلك..

لست بعّرافة وال عالمة غيب لكن أستطيع أن أتنبأ بغدك من خالل يومك.
ــد  ــتصبح بع ــخ س ــب الّتاري ــك لُكت ــن وقت ــت م ــرك. إذا خّصص ــيحّدد مصي ــا س ــو م ــوم ه ــه الي ــوم بعمل ــا تق م
حيــن خبيــراً فــي التاريــخ، وإن خّصصتــه للفلســفة ســتكون خبيــراً فــي الفلســفة. كلُّ معرفــة تمنُحهــا وقتــاً 
واهتمامــاً ســتمنحك ُحظــوة. تراُكــم المعــارف وســط انضبــاط ومثابــرة هــو ســّر النجــاح والتمّيــز. حتــى 

ــداً. ــه غ ــمك بلياقت ــك جس ــا اآلن أذهل ــرت عليه ــة إذا ثاب الرياض

كــن مــن تشــاء فلــن تحظــى  بأكثــر مــن 24 ســاعة فــي اليــوم، ذلــك هــو كنــُزك الوحيــد ومســاحتك لرســم 
هــا أكبــر عدالــة علــى وجــه األرض أن ال أحــد لديــه ثانيــة أطــول. أنــت مــن ُتقــرر مــاذا تعمــل  مســتقبلك. وأظنُّ

بتلــك الســاعات وبمــا تريــد ُمقايضتهــا، وتذّكــر أنهــا ماضيــة ال محــال مهمــا كان قــرارك.

نــا نأمــل فــي تغييــر وضعنــا لألحســن ونرغــب فــي اكتســاب مهــارات واإلرتقــاء اجتماعيــاً. لكــن جّلنــا  كلُّ
ــة. أهكــذا ُيبنــى  مشــدود لشاشــة هاتــف لعوالمــه الفارغــة العقيمــة، نهــدر الوقــت والجهــد وال نعــي البّت
المســتقبل؟ جيــوش ُتســاق إلــى التفاهــة والاّلجــدوى والغريــب أن نفــس الجيــوش تأمــل التغييــر والتطوير. 

حان الوقت أن نعلم جميعاً أن ال أحد مسؤول عن مصيرنا غيرنا نحن فقط.

ــن  ــك وبي ــوة بين ــك فج ــر بيدي ــت تحف ــه فأن ــو إلي ــا تصب ــاه م ــادرة اتج ــن كّل مب ــاٍو م ــك خ ــون يوم ــا يك عندم
ــأس.  ــاط والي ــا اإلحب ــر معه ــوم ويكب ــد ي ــاً بع ــوة يوم ــر الفج ــك لتكب حلم

"ليس خطُؤك أن تولد فقيراً، ولكنه خطؤك أن تموت فقيراً" هكذا قال بيل غيتس.. 

وطبعــاً فكــرة الغنــى والفقــر هنــا ليســت مرتبطــة فقــط باألرقــام البنكيــة أو بالُمقتنيــات الماّديــة بــل 
بالمعرفــة، والقيــم، واإلدراك.   مرتبطــة كذلــك 

ــل الّنــوم علــى العمــل والكســل علــى الســعّي حيــن تنســاق إلــى الّتفاهــة وهــدر الوقــت فأنــت  حيــن تفضِّ
مــن ُيأجــل نجاحاتــك إلــى تاريــخ غيــر ُمســّمى.

24 ســاعة هــي مســاحُتك لتطويــر ذاِتــك، هــي ورقــة ثمينــة مــن دفتــر حياتــك عليــك أن تكتــب عليهــا أجمــل 
قهــا وترميهــا فــي مهــّب الريــح.  اإلنجــازات فإيــاك أن تمزِّ

التفت خلفك كم ألقيت من صفحات على قارعة الحياة؟ ماذا عن الصفحات التي تنتظر؟ 

رجــــــاء مـــــــالح
مهندس أول - التخطيط

24 hours
ساعة 24

Flashes ومضــــــــــــات

Excellency الـــــتميـــــــــــــــــــــز

Activities and Participations  األنشطــــة والمشاركات

"Marine Agency" enhances the partnership with the 
Somalian traders

"الوكيل المالحي للسفن الخشبية" يعزز الشراكة مع التجار 
الصوماليين

Describe your day to me and I will describe your future to you…

I am neither a diviner nor a future reader, but I can predict your tomorrow by knowing your today 
program. What you do today is what will determine your destiny tomorrow. If you devote your 
time to history books, you will soon become an expert in history, and if you devote yourself to 
philosophy, you will be an expert in it. Every knowledge you give time and attention will give you 
a distinction. The accumulation of knowledge amid discipline and perseverance is the secret of 
success and excellence. Even sports if you persevere on it now your body will amaze you with 
its fitness tomorrow.

Be whomever you want, you will not have more than 24 hours a day that is your only treasure 
and space to chart your future. I think it is the greatest justice on earth that no one has a second 
longer. You decide what to do with those hours and with what you want to exchange them, and 
remember that they will inevitably pass whatever your decision.

We all hope to change our situation for the better, and we all want to acquire skills and social 
merit. However, the screen of the phone and its empty sphere, sterile worlds, captivates most of 
us and we waste time and effort without even realizing it. Is this how we built the future? Armies 
of people driven into banality, uselessness and strangely, the same armies hope for change 
and evolution. It is time for all of us to realize that no one is responsible for our destiny except us.
When your day is devoid of any initiative towards what you aspire to, you dig with your hands a 
gap between you and your dream to enlarge the gap day by day and grow with it frustration and 
despair.  

"It's not your fault to be born poor, but it's your fault to die poor," said Bill Gates. 
 
Of course, the idea of wealth and poverty does not only mean bank accounts or material 
possessions, but does mean also knowledge, values and perception. When you prefer sleep on 
work and laziness to striving when you sink in insignificance and waste of time, you are the one 
who postpones your successes. 

24 hours is your space for self-development, it is a precious page from your life book on which 
you have to write the most beautiful achievements, so do not rip it apart and throw it in the wind. 
Turn behind you and see how many pages you threw on the side? 

What about the coming pages?

Raja Malah
Senior Planning Engineer

فــي إطــار تعزيــز الشــراكة مــع التجــار الصومالييــن، نظــم مكتــب الوكيــل المالحــي للســفن الخشــبية 
للتعبيــر عــن خالــص تقديرهــا للتجــار  بالتعــاون مــع "موانــئ دبــي العالميــة" فعاليــة يعقدهــا ســنوياً 
الصومالييــن كعمــالء قيميــن، لتعزيــز أعمالهــم وتشــجيعهم علــى مواصلــة االزدهــار والتطلــع إلــى النمــو، 
حيــث أقيمــت الفعاليــة فــي فنــدق الملكــة إليزابيــث 2 العائــم، حيــث تمــت مناقشــة حالــة الســوق الحاليــة 
والتحديــات إلــى جانــب عــرض الفــرص واإلنجــازات الجديــدة مــن أجــل تمهيــد الطريــق نحــو شــراكة مثمــرة.

As part of enhancing the business partnership with the Somalian traders, Marine Agency 
for Wooden Dhows in cooperation with DP World initiated an annual event to express its 
sincere appreciation for the Somalian traders as valuable customers, for their efforts to 
increase and enhance their businesses and to encourage them to continue flourishing and 
aspiring for growth. The event took place at Queen Elizabeth 2 (QE2) floating hotel, where 
the two parts discussed the current market status and challenges along with showcasing 
new opportunities and achievements in order to set the way forward towards a more fruitful 
partnership.
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Photo of the Week صورة األسبوع

Iguazu Falls in Brazil

“On my second day visiting the astounding Iguazu falls on the Brazilian side I was forced to change 
to my telephoto lens as my wide angle had been damaged by the water vapor. It had rained solidly for 
10 days prior to my arrival and so the falls were at their most spectacular. Standing on the elevated 
viewing platform I was able to shoot this school group who stood transfixed, emphasizing the 
incredible size of the falls”. 

Photo and caption by: Ian Kelsall

شالالت إجوازو في البرازيل

ــر عدســتي  ــى الجانــب البرازيلــي، اضطــررت إلــى تغيي ــة عل ــوم الثانــي مــن زيارتــي لشــالالت إجــوازو المذهل "فــي الي
ــي،  ــل وصول ــام قب ــدة 10 أي ــزارة لم ــرت بغ ــد أمط ــاء. لق ــار الم ــبب بخ ــة بس ــة العريض ــررت الزاوي ــث تض ــة حي المقرب
وبالتالــي كانــت الشــالالت فــي أروع حاالتهــا. بالوقــوف علــى منصــة المشــاهدة المرتفعــة، تمكنــت مــن أخــذ صــورة 

لهــذه المجموعــة المدرســية التــي وقفــت مذهولــة جــراء الحجــم المذهــل للشــالالت ".

الصورة والتعليق بواســطة: إيان كيلسال

Feature قصاصة صحفية

Color Changing Cars

سيارات متغيرة اللون

BMW recently showcased a concept car dubbed the iX Flow. And this new 
technology invention is an absolute game changer.

For those who can’t stick with just one color for their next car, the iX Flow was 
made for you.
With a single press of a button, users can switch the color of their car from white 
to black or vice versa, instantly.

How does it work? On the exterior, you’ll find electrophoretic film all around 
the body containing tiny microcapsules. Depending on a positive or negative 
charge, these microcapsules turn white or black. BMW calls this technology E 
Ink.

For the first time, users have the option to change the color of their car depending 
on their mood or surroundings for the option to personalize their car effortlessly.

عرضــت شــركة "بــي إم دبليــو BMW" مؤخــراً ســيارة ذات مفهــوم يطلــق عليــه اســم 
ــبة  ــر. بالنس ــكل كبي ــة بش ــد اللعب ــر قواع ــد يغي ــي الجدي ــراع التكنولوج ــذا االخت iX Flow وه
 iX ألولئــك الذيــن ال يســتطيعون اختيــار لــون واحــد فقــط لســيارتهم التاليــة، تــم تصميــم
Flow مــن أجلهــم، بضغطــة زر يمكــن للمســتخدمين تبديــل لــون ســيارتهم مــن األبيــض 

إلــى األســود أو العكــس فــوراً.

كيــف يعمــل؟ مــن الخــارج، ســتجد غشــاء رحــالن كهربائــي فــي جميــع أنحــاء الجســم 
يحتــوي علــى كبســوالت دقيقــة، واعتمــاداً علــى الشــحنة الموجبــة أو الســالبة، تتحــول 
هــذه الكبســوالت الدقيقــة إلــى اللــون األبيــض أو األســود. تســمي شــركة "بــي إم دبليــو 

BMW"هــذه التقنيــة بالحبــر اإللكترونــي.

ــم أو  ــى مزاجه ــاداً عل ــيارتهم اعتم ــون س ــر ل ــار تغيي ــتخدمين خي ــر للمس ــرة، يتوف ألول م
محيطهــم إلضفــاء الطابــع الشــخصي علــى ســيارتهم دون عنــاء.
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Talented Employees مـــــــــواهب مـــوظفينــــــا

Through the Lens of Bhavyata Jaykumar, Purchasing Assistant - Finance and Procurement بواسطة عدسة بهافاتا جايكومار, مساعد مشتريات - إدارة المالية والمشتريات

The Great Ocean Road - Australia

Melbourne - Australia

Australia Australia

Rain Forest - Australia Ballart - Australia

The Grand Canyon - USA 
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 Call Center  800 990 مركز االتصال 

@pcfc_dubaiinfo@pcfc.ae www.pcfc.ae

رؤيتنـــــــــــــــــــــــــــا

Our Vision

تعزيــــــــز مكانـــــة ديب كمركـــــــز رائـــــــد مستدام لدعـــــــم القطـــــاع االقتصادي علــــــــى الــــصعيد الـــــــعالمي.

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

تأسســت  والتــي  إحــدى مؤسســات حكومــة ديب،  الحــرة  والمنطقــة  والجمــارك  المــوائن  تعــد مؤسســة 
رســمًيا يف عــام 2001، وتتضمــن عــدداً مــن الكيانــات والســلطات التــي تعمــل تحــت مظلتهــا. وتشــمل هــذه 
الكيانــات جمــارك ديب وســلطة مــوائن ديب، باإلضافــة إىل دائــرة التخطيــط والتطويــر -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.


