
PROHIBITED ITEMS

ممنوع الوالعات أو أي معدات للتدخين.
NO lighters, matches or any other smoking and lighting equipment.

األسلحة واألدوات الحادة أو أي شيء يمكن استخدامه كسالح أو يمكن استخدامه للقطع 
أو الطعن، أو كقذيفة، والسيما المظالت الطويلة وغيرها من األدوات غير اآلمنة.

Weapons, sharp objects or anything that could be used as a weapon or 
to cut, thrust or stab, or as a projectile, in particular long umbrellas and 

other unwieldy implements.

الزجاجات، أو األكواب، أو األباريق، أو العلب من أي نوع، فضاًل عن األشياء األخرى 
المصنوعة من بالستيك أو الزجاج، أو أي مواد أخرى هشة، أو قابلة للكسر، أو العبوات 

الكرتونية، أو الحافظات.
Bottles, cups, jugs or cans of any kind as well as other objects made 

from plastic, glass or any other fragile, non-shatterproof or especially 
tough material or Tetra Pak packaging, hard cooler boxes.

 األلعاب النارية، والشعالت، ومسحوق الدخان، وقنابل الدخان، أو غيرها
من األلعاب النارية.

Fireworks, flares, smoke powder, smoke canisters, smoke bombs 
or other pyrotechnics.

المشروبات الكحولية من أي نوع، أو المخدرات والمنشطات.
Alcoholic beverages of any kind, narcotics or stimulants.

المواد او الالفتات او الرموز ذات الطابع العنصري. بما ذلك المنشورات أو 
المالبس التي ترمز الي التفرقه العنصريه.

Racist, xenophobic cause, charity or ideological concern 
related materials, including but not limited to banners, signs, 
symbols and leaflets, objects or clothing, which could impair 

the enjoyment of the Event by other spectators.

يسمح باألعالم والالفتات الصغيره التي ال تتعدى 1.5م x 2م شريطة ان تكون 
مصنوعة من مواد قليلة االشتعال. ال يسمح بساريات االعالم.

Small flags and banners that do not exceed 1.5mx2m are 
permitted provided that they are made from material which 

is deemed “of low flammability”. No flagpoles.

جميع أنواع الحيوانات.
Any sort of animals.

أي مواد ترويجية أو تجارية، بما في ذلك الالفتات واإلشارات والرموز 
 والمنشورات أو أي نوع من المواد والمالبس ذات الطبيعة

الترويجية أو التجارية.
Any promotional or commercial, materials, including but not 
limited to banners, signs, symbols and leaflets, or any kind of 

promotional or commercial objects, material and clothing.

علب رش الغاز، والمواد المسببة للتآكل، والمواد القابلة لالشتعال، األصباغ أو األوعية 
التي تحتوي على مواد ضارة بالصحة أو شديدة االشتعال.

Gas spray cans, corrosive, flammable substances, dyes or receptacles 
containing substances which are harmful to health or are highly 

flammable.

الساللم، والكراسي القابلة للطي، والصناديق، والحاويات من الورق المقوى، والحقائب الكبيرة، 
وحقائب الظهر، والحقائب الرياضية. جميع األشياء التي يزيد حجمها على x 25 x 25 25 سم، 

والتي ال يمكن وضعها تحت المقعد في االستاد.
Unwieldy objects such as ladders, stools,, boxes, paperboard containers, 

large bags, rucksacks, suitcases, sports bags and chairs (except for 
folding chairs size 60cm x 40cm). “Unwieldy” is given to mean all 

objects which are larger than 25cmx25cmx25cm and which cannot be 
stowed under the seat in the Stadium.

كميات كبيره من الورق و/أو لفات من الورق، والبالونات من اي نوع وحجم.
Large quantities of paper and/or rolls of paper, confetti, 

balloons of any sort and size.

اآلالت التي تعمل ميكانيكيًا ويدويًا وتصدر ضجيج عال جدًا مثل مكبرات الصوت، وأبواق 
الفوفوزيال، واألبواق التي تعمل بالغاز والطبول.

Mechanically and manually operated instruments which produce an 
excessive volume of noise such as megaphones, vuvuzelas, hooters, gas-

powered horns, or drums. 

مؤشرات الليزر.
Laser pointers.

الكاميرات )باستثناء ما يكون لالستخدام الخاص – ذات عدسة غير قابلة لإلزالة - مع 
مجموعة واحدة من البطاريات البديلة أو القابلة إلعادة الشحن(، وكاميرات الفيديو أو غيرها 

من معدات تسجيل الصوت أو الفيديو.
Cameras (except for private use and then only with one set of 

replacement or rechargeable batteries), video cameras or other sound 
or video recording equipment. 

 أجهزة الكمبيوتر أو األجهزة األخرى المستخدمة ألغراض نقل أو نشر الصوت 
أو الصور أو األوصاف أو نتائج المباريات عبر اإلنترنت أو أي وسائط أخرى.

Computers or other devices used for the purposes of 
transmitting or disseminating sound, pictures, descriptions or 
results of the events via the internet or other forms of media. 

جميع األغذية بإستثناء كميات صغيرة. 
Food (except in small quantities)

األشياء األخرى التي يمكن ان تضر بالسالمة العامة و/أو تضر بسمعه الحدث حسب تقدير السلطات المحلية وحدها.
Other objects which could compromise public safety and/or harm the reputation of the Event as assessed at the sole discretion of the Local Authorities.

Prohibited items will be confiscated at the security checkpoint.

Vote for
Racism
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