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Date: 06/12/2021                                       Ref: 2020MTM598 /NW/G015/2021 

  

ــــــإن ـــ ــــــــذار مــ ـــــــــ ـ ـــ ـــالحــ ــــــــــ   يـــ

G015/2021NAVIGATION WARNING #   

  

ز                                                 محمد آل حر

                        مدير املمرات املائية  

ي   املالحية سلطة مدينة د

 

 

ي  ن يومي عرض ضو ا السك ب بطائرات الدرون قرب مجمع جم

  :0322 – 0019:الساعة 
ً
لغاية  16/12/2021من اعتبارا

29/12/2021 . 
  

طات  افة ا ي اليومي بطائرات الدرون ذا إلعالم  بالعرض الضو

: التا   وتفاصيله 
  

 :ي  املوقع نوب شر ملر نادي د بالقرب من املدخل ا

ا السك القرب من مجمع جم ارطة). لليخوت، و  (مرفق ا
 

 خالتا  : والتوقيت ر
ً
ن الساعة  يوميا مساء  22:30 – 19:00ب

 من ا
ً
 . 29/12/2021لغاية  16/12/2021عتبارا

  

ي  ارجة إ ومن مر نادي د ة الداخلة وا افة الوسائل البحر ع 

ة من مراكب وقوارب األنواع األخرى من الوسائل و لليخوت  البحر

افية واإلبحار بحيطة  ودراجات مائية  املنطقة إعطاء مسافة أمان 

  وحذر شديدين.
 

ن  جميع ع  ة، ميناء(العامل مر ي وخور  ا  ومرا راشد، وميناء د

فاظ للسفن املشورة تقديم) ع وجبل الصيد املنطقة  ذه ع ل

  . خالية
 

ي السفن،ع  ن،و  الوكالء،و  مال ،و  املستأجر  اليخوت نواديو  املرا

ية والقوارب ف اموالشراعية  ال ة  االل بإبالغ قباطنة الوسائل البحر

ا  ن ع مت اص املسؤول اتأو األ   . اإلنذار ذا بتطبيق محتو

  

  Daily Drones Light Show at JBR between 1900 Hrs. to 

2230 Hrs. LT from 16th December 2021 

to 29th January 2022.  
 

This is to inform all the stations that a Daily Drones Light will 

be carried out as per the below details: 
 

 Locations: The vicinity of South East Entrance of Dubai 

Marina Yacht Club (DMYC), JBR Map as attached. 
 

 Dates and Timing: daily between 1700 to 2230 Hrs. LT 

on 16th Dec 2021 to 29th Jan 2022. 
 

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.  
 

All VTS (Hamriyah port, Khor Dubai, Port Rashid, Fishing 

Harbours and Jabal Ali Port) are requested to advise vessels 

accordingly. 
 

Owners, Agent, Charters, Marinas, Yacht club and 

Recreational Sailing Organizations shall ensure that the 

contents of this notice are made known to the masters or 

persons in charge of their vessels. 
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