
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.

علب رش الغاز و المواد المسببة للتآكل و المواد القابلة لالشتعال
و الصباغ او االوعية التي تحتوي مواد ضارة بالصحة أو شديدة االشتعال.

 االسلحة واالدوات الحادة او اي شئ يمكن استخدامه كسالح او يمكن
استخدامه للقطع او الطعن او كقذيفة وال سيما المظالت الطويلة

وغيرها من االدوات الغير مميته.

كميات كبيرة من الورق و / او لفات الورق والبالونات من اي نوع وحجم.
االلعاب النارية والوالعات ومسحوق الدخان وقنابل الدخان او غيرها

من االلعاب النارية.

اآلالت التي تعمل ميكانيكيا و يدويا و تصدر ضجيج عال جدا مثل
المشروبات الكحولية من اي نوع او المخدرات والمنشطات.مكبرات الصوت او أبواق فوفوزيال و االبواق التي تعمل بالغاز و الطبول.

مؤشرات الليزر

 المواد او الالفتات او الرموز ذات الطابع العنصري بما في ذلك المنشورات او
المالبس التي ترمز الى التفرقة العنصرية.

الكاميرات باستثناء ما يكون لالستخدام الخاص -ذات عدسة غير قابلة
لإلزالة- مع مجموعة واحدة من البطاريات البديلة او القابلة إلعادة الشحن

جميع انواع الحيوانات(وكاميرات الفيديو أو غيرها من معدات تسجيل الصوت او الفيديو).

أجهزة الكومبيوتر او االجهزة االخرى المستخدمة ألغراض نقل او نشر
الصوت او الصور او االوصاف او نتائج الفعالية عبر االنترنت او اي وسائل اخرى.

 اي مواد ترويجية او تجارية بما في ذلك الالفتات و االشارات و الرموز و
 المنشورات او اي نوع من المواد و المالبس ذات الطبيعة

 الترويجية او التجارية.

جميع األغذية باستثناء الكميات الصغيرة.

االشياء االخرى التي يمكن أن تضر بالسالمة العامة و/ أو تضر بسمعة الحدث حسب تقدير السلطات المحلية وحدها 
سيتم مصادرة المواد المحظورة عند نقاط التفتيش. 

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

unwieldy implements.

Gas spray cans, corrosive, flammable substances, dyes or receptacles

contaiming substances which are harmful to health or are highly

flammable.

Large quantities of paper and/or rolls of paper, confetti

balloons of any sort or sizes.
Fireworks, flares, smoke powder, smoke canisters, smoke bombs

or other pyrotechnics.

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

gas-powered horns or drums.

Alcoholic beverages of any kind, narcotics or stimulants.

Laser pointers

عربات األطفال
Strollers

Racist, xenophobic, charity or ideological 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.

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. 

Any sort of animals

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. 

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.

Food (except in small quantities)

PROHIBITED ITEMS
الــمــواد الـــمحـظــورة

No lighters, matches or any other smoking and lighting equipment.

ممنوع الوالعات او اي معدات للتدخين


