Date: 09/12/2020

Ref: 2020MTM476 /NW/G014/2020

إن ـ ـ ـ ـذارم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالحـ ـ ـ ـ ـ ـي
NAVIGATION WARNING # G014/2020
عرض ضوئي بطائرات الدرون قرب مجمع جميرا السكني بين
الساعة  22:00 – 18:00من  2020/12/11لغاية .2021/01/30

Daily Drones Light Show at JBR between 1800 to 2200
Hrs LT on 11th Dec 2020 to 30 Jan 2021.

هذا إلعالم كافة املحطات بالعرض الضوئي اليومي بطائرات الدرون
وتفاصيله كالتالي:

This is to inform all the stations that a Daily Drones Light
will be carried out as per the below details:

• املوقع :بالقرب من املدخل الجنوب شرقي ملرس ى نادي دبي
لليخوت ،وبالقرب من مجمع جميرا السكني.

• Locations: The vicinity of South East Entrance of Dubai
Marina Yacht Club (DMYC) , JBR Map as attached

• التاريخ والتوقيت :يوميا بين الساعة  22:00 – 18:00مساء
إعتبارا من  2020/12/11لغاية .2021/01/30

• Dates and Timing: between 1800 to 2200 Hrs LT on
11th Dec 2020 to 30th Jan 2021.

على كافة الوسائل البحرية الداخلة والخارجة إلى ومن مرس ى نادي
دبي لليخوت وكذلك األنواع األخرى من الوسائل البحرية من مراكب
وقوارب ودراجات مائية في املنطقة إعطاء مسافة أمان كافية واإلبحار
بحيطة وحذر شديدين.

Dubai Marina Yacht Club (DMYC) bound vessels and as
well as all others vessels i.e. Boats, Yachts, Jet Skis in the
area are advised to keep well clear and shall give wide
berth by navigating with extreme cautions.

على جميع العاملين في (ميناء الحمرية ،وخور دبي وميناء راشد،
ومرافئ الصيد وجبل علي) تقديم املشورة للسفن للحفاظ على هذه
املنطقة خالية.

All VTS (Hamriyah port, Khor Dubai, Port Rashid, Fishing
Harbours and Jabal Ali Port) are requested to advise vessels
accordingly.

على مالكي السفن ،والوكالء ،واملستأجرين ،واملراس ي ،ونوادي
اليخوت والقوارب الترفيهية والشراعية اإللتزام بإبالغ قباطنة
الوسائل البحرية أو األشخاص املسؤولين على متنها بتطبيق
محتويات هذا اإلنذار .

Owners, Agent, Charters, Marinas, Yacht club and
Recreational Sailing Organisations shall ensure that the
contents of this notice are made known to the masters or
persons in charge of their vessels.

عن /خميس ولد غميل
مديرإدارة حركة املرور البحرية
سلطة مدينة دبي املالحية
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