النشرة البحرية المحلية إلمارة أبوظبي

MARINE LOCAL NOTICE IN ABU DHABI

 مياه أبوظبي الساحلية:الموقع
 تثبيت عوامات رسو:الموضوع

Location: Abu Dhabi Coastal Waters
Subject: Deployment mooring Buoys

To all users of waterways, mariners and
maritime operators in Abu Dhabi

إلى جميع مستخدمي الممرات المائية والبحارة
:والمشغلين البحريين في أبوظبي

Further to the notice DMT/USO/TS/MTD/OUT/2020/99,
dated 15/06/20200 regarding the deployment of
20 mooring buoys at Ras Ghanada (12) & off
Saadiyat Island (8).

بااشارااااااش ا لى ا لنشاااا ا ل ب ح ياا ا ل م ح لياا قم
باارااش ياا
 الصااااااشDMT/USO/TS/MTD/OUT/2020/99
 عوام سااو في منطق20  بشا نشا15/03/2020
.)8( ) وقبشل جزي السعديشت12( أس غنشض

Please be informed that we have deployed 12
Yellow mooring buoys in the coastal waters of
Abu Dhabi at the following area:

 عوام سو صف اء في12 ي جى العلم أننش قمنش بنش
: الميشه السشحلي ألبوظبي في المنطق الرشلي

Marawah MPA : 12 Mooring Buoys
Geographical coordinates and other parameters
along with flashing configurations are attached.

مع

 عوامة رسو12 : محمية مروح البحرية

و بيشنشت إضشفي

م فق ااحداثيشت الجغ افي
. النش

Al Yasat MPA : Mooring Buoys Deployment
in Progress

 عوامة رسو تحت14 : محمية الياسات البحرية
:اإلنشاء

Furthermore,
please
be
advised
that
deployment of 14 mooring buoys is in progress
at Al Yasat area. Geographical coordinates and
other parameters are attached.

 عوام سو حشليش في محمي اليشسشت14 يرم تثبيت
. م فق ااحداثيشت الجغ افي للمواقع. البح ي

All Mariners, Marine Operators are advised to
keep sharp lookout and navigate with caution,
while transiting through these areas.
Kindly note that a guideline for using mooring
buoys will be published soon.

Capt. Saif Rashid Al Mheiri
Managing Director

يجب على جميع البحش والمشغلين البح يين
.توخي الحذ أثنشء الم و عب هذه المنشطق

سيرم إصدا إ رش ات في كيفي اسرخدام عوامشت
.ال سو ق يبش

الكابتن سيف راشد المهيري
المدير العام

دائرة البلديات والنقل – قطاع النقل – إدارة النقل البحري
Department of Municipalities And Transport - Transport Sector - Maritime
النشرة البحرية المحلية إلمارة أبوظبي
Marine Local Notice in Abu Dhabi
Date

15 March 2020

التاريخ

Ref:

DMT/USO/TS/MTD/OUT/2020/99

المرجع

Email:

البريد االلكترونى

mmr.maritime@dmt.gov.ae

 مياه أبوظبي الساحلية:الموقع
 عوامات الرسو20  نشر:الموضوع

Location: Abu Dhabi Coastal Waters
Sub: Deployment of 20 Mooring Buoys
Please be informed that we have deployed 20
Yellow mooring buoys in the coastal waters of
Abu Dhabi at the following area:
1. Ras Ghanadah: 12 Mooring Buoys
2. Off Saadiyat Island: 08 Mooring Buoys

 عوامة رسرررو اررر را20 يرجى العلم أننا قمنا بنشرررر
:في المياه الساحلية ألبو ظبي في المنطقة التالية
 عوامة رسو12 : رأس غناظة.1
 عوامة رسو08 : قبالة جزيرة السعديات.2

Geographical coordinates and other
مرفق اإلحداثيات الجغرافية والموااررر ات ال نية للعوامات
parameters along with flashing configurations
.مع اور توضيحية للمواقع
are attached.
All Mariners/Marine Operators are advised to المشرررررررغليي البحرييي بتوجيب الربابنة/على جميع البحارة
instruct their Masters/ Operators to strictly والمشرررغليي لديبم بضررررورة تجن دهوا منه المنطقة لى
avoid entering this area until further notice.
.االنتبا مي المشروع

خالد محمد هاشم
المدير التنفيذي لقطاع النقل باإلنابة

