Date: 18/03/2021

Ref: 2020MTM105/NW/G001/2021

إن ـ ـ ـ ـذارم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻼﺣـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ
NAVIGATION WARNING # 001/2021

Safety of Navigation in the vicinity of South East
Breakwaters of The World Islands

درجات ا يطة وا ذر عند اﻹبحار بالقرب من

إتخاذ أق

This is to inform all the vessels that during the time of
High Tide, the South East Breakwaters of the World
Islands (Map as attached) may not be visible. All the
vessels (Boats/Yachts) are here instructed to exercise
extreme cautions in the area. Extra measures shall be
taken during the time of darkness while navigating in
the vicinity.

ذا ﻹبﻼغ افة الوسائل البحرة بأن اسر أمواج جزر العالم قد ﻻ
ً
،(ي ون مرئيا حالة "مد البحر" )كما و مو با ارطة اﳌرفقة

Many accidents have been reported in the area. All
vessels navigating in the area are warned to use all
available means appropriate to the prevailing
circumstances and conditions to determine the risk of
collision with the breakwaters.

،تم اﻹبﻼغ عن وقوع عدة حوادث بحر ة بالقرب من ذه اﳌنطقة

.ا انب ا نوب شر ل اسراﻷمواج زر العالم

(إن باه قباطمة الوسائل البحر ة )القوارب واليخوت
،ذه اﳌنطقة

درجات ا يطة وا ذر عند اﻹبحار

خﻼل.ذه اﳌنطقة

لذا س
بإتخاذ أق

وإتخاذ إجراءات إحتياطية إضافية عند اﻹبحار
.الف ة اﳌسائية وعند حلول الظﻼم

اﳌنطقة

تبحر

و نا نود تحذير افة الوسائل البحرة ال

بإستعمال افة اﻹم انات اﳌتوفرة لتجنب الظروف وا اﻻت ال قد
ي تج ع ا اﻹصطدام ب اسراﻷمواج

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

)ميناء ا مر ة وخور د ي وميناء راشد ومرا الصيد وميناء جبل

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 vessel or craft.

ع مال ي السفن والوكﻼء واﳌستأجر ن واﳌرا ونوادي اليخوت
والقوارب ال ف ية والشراعية اﻹل ام بإبﻼغ قباطنة الوسائل البحرة
. أو اﻷ اص اﳌسؤول ن ع مت ا بتطبيق محتو ات ذا اﻹنذار
.

:اﳌوا ئ التالية

ع العامل ن ع نظام متا عة الوسائل البحر ة
.ع ( إبﻼغ الوسائل البحرة ذا ا صوص

محمد آل ﺣرز
مديراﳌمرات اﳌائية
سلطة مدينة د ﻲ اﳌﻼﺣية
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