
 
 
 
 

      "Caldogno"بلدیة كالدونیو      

 
 
 
 
 

 "Vicenza" ـیتشینزاڤبلدیة 

 
 
 
 

   "Costabissara"بلدیة كوستابیّسارا 

   

   نبلةنبلةنبلةیوم الُقیوم الُقیوم الُق                                                            
      نبلةنبلةنبلةفعول الُقفعول الُقفعول الُقن أجل إبطال َمن أجل إبطال َمن أجل إبطال َمإخالء ِمإخالء ِمإخالء ِم

 2014 نیسان/بریلأ 25 الجمعة
 

في " Dal Molin"نطقة المطار السابق دال مولین ن المتفجرات في ِمِمیلو جرام  ك1.800تحتوي على ن الحرب العالمیة الثانیة نبلة ِمتم العثور على ُق
 ـیتشینزاڤ متر على بلدیات 2.500 نطاق ُقطرهإذا إنفجرت سیكون لھا عواقب وخیمة یمتد تأثیرھا إلى . "Vicenza" ـیتشینزاڤ
"Vicenza"  وكالدونیو"Caldogno " وكوستابیّسارا"Costabissara ."  

نیسان / أبریل25 لیوم الجمعة الموافق 9سیقوم خبراء المفرقعات في الجیش اإلیطالي بعملیة إبطال مفعول القنبلة بدایًة من الساعة 
 متر في جمیع اإلتجاھات من النقطة التى ُعثر على 2.500 نطاق ُقطرهیجب إخالء جمیع المباني والشوارع الواقعة على . 2014

 .نبلة بھاالُق
  

 صباحًا 8.30  ولیس بعد الساعةقبلالجمیع ُملزمون بالبقاء خارج المنطقة الواجب إخالئھا 
  

نظرًا للخطر المحتمل  .ن أنھ ال یوجد أحد داخل المنطقة واجبة اإلخالءد ِم صباحًا ستقوم قوات الشرطة بالتأك8.30ُّن الساعة بدًء ِم
  .خالء سیتم إبعاده، وفقًا ألحكام القانونترم أمر اإلن ال یحنبلة، فإن َمالمرتبط بإبطال مفعول الُق

 :  لإلستعالم واإلدالء بتقاریر واإلبالغ عن حاالت خاصة، ُیرجي اإلتصال بالرقم األخضر المجاني

 
 19 إلى 9 الساعة ِمنثنین إلى الجمعة ن اإلِم

  12 إلى 9الساعة  ِمنالسبت 
 22  إلى9الساعة  ِمن نیسان/ أبریل24-23-22أیام 
 22 إلى 6الساعة  ِمن نیسان/ أبریل25یوم 

 
 
 
 

  نیسان/أبریل 18 الحجز قبل یوم -مراكز اإلستقبال 
نبلة، في مراكز اإلستقبال  أن تتم إستضافتھ، خالل إجراء عملیة إبطال مفعول الُقیرغبن َم

لك باإلتصال  وذنیسان/ أبریل18قبل یوم التى تتولى تنظیمھا البلدیات یجب أن یقوم بالحجز 
أو بزیارة ) الرقم صالح للبلدیات الثالثة المعنیة (127812-800 على الرقم األخضر المجاني

 it.vicenza.comune.www موقع اإلنترنت
 
 
 
 
 
 



 اإلخالءالمنطقة واجبة المنطقة واجبة المنطقة واجبة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  متر500ق  ھي نطا1 وبداخلھا رقم المحددة بنقاط حمراءالدائرة الصغیرة 
  متر2500الدائرة الكبیرة المبینة ھي نطاق 

 
 

 األشخاص الُمعالین وذوي األمراض الخطیرة
ن خالل صابین بأمراض خطیرة أو ذوي إحتیاجات خاصة ِمیجب اإلخبار في أسرع وقت ممكن بوجود أشخاص ُمعالین أو ُم

 اإلتصال على الرقم األخضر المجاني
 
 
 

 :ر واإلبالغ عن حاالت خاصة، ُیرجي اإلتصال بالرقم األخضر المجانيلإلستعالم واإلدالء بتقاری
 

 19 إلى 9ن الساعة ثنین إلى الجمعة ِمن اإلِم
  12 إلى 9ن الساعة السبت ِم

 22 إلى 9ن الساعة  ِمنیسان/ أبریل24-23-22أیام 
 22 إلى 6ن الساعة  ِمنیسان/ أبریل25یوم 

 

 ـیتشینزاڤ

 500نطاق 
 متر

 2500نطاق 
 متر



 

 النقل إلى مراكز اإلستقبال
 

منھا ع ستغادر نطقة ھناك نقطة تجمُّفي كل ِم.  مناطق، كما ھو ُمشار إلیھ في الخریطة10یم المنطقة واجبة اإلخالء إلى تم تقس
الحافالت متجھًة إلى مراكز اإلستقبال وذلك بالنسبة للذین إختاروا أن تتم إستضافتھم في البنایات التى وضعتھا البلدیات تحت 

سوف تستمر خدمة النقل المجاني من . )نیسان/ أبریل18الحجز قبل یوم (ة ومطعم مجاني التصرف، حیث توجد خدمة إستضاف
  .8.30 إلى 7.00الساعة 

 . سبقًا وستكون ھناك لوحات على طول الطریق ُتحدد المحطات التوقفیة البینیة المختلفةسوف تقطع الحافالت مسارات محددة ُم
 .  8.30 من المقرر أن تكون آخر جولة الساعة

 
  نقطة تجمُّع منطقة رقم   

 "Sant’Antonino"سانت أنطونیو  1
أمام مدرسة  -" Strada Sant’Antonino"طریق سانت أنطونیو 

 تیكویرـپـمال
"fronte scuola Lampertico" 

 

طریق فیّرارین  -" Viale Diaz"طریق دیاز  2
"Viale Ferrarin" 

دیرالي كامبو إكس فی -" Via Goldoni"لدوني ـوچشارع 
"campo ex Federale" 

 

طریق ماروستیكانا  -" Laghetto"الجیّتو  3
"Strada Marosticana" 

موقف سیارات  -" Via dei Laghi" ـيچشارع داي ال
 السوبرماركت

"parcheggio supermercato" 

 

  "Chiesa Polegge"لیدجي ـوپكنیسة  "Polegge"لیدجي ـوپ 4

 الطریق اإلقلیمي -" Maddalene"ماّدالیني  5
  "Chiesa Maddalene"كنیسة ماّدالیني  "S.P. Pasubio"زوبیو ـاپ

 incrocio"معبر شارع كافاللي  -" Viale Trento"طریق ترینتو 
via Cavalli" 

 
6 

 -" Villaggio del Sole" دل سولي ـیّلادجیوڤ
 طریق ترینتو

"Viale Trento "  كنیسة سان كارلو"Chiesa San Carlo"  
  "Chiesa Saviabona"بونا ـیاڤساكنیسة 

 Via"شارع مورا  -" Saviabona"بونا ـیاڤسا 7
Mora"  یتانو ـاچمعھد سان"Istituto San Gaetano"  

  "Scuole Elementari Prati"اتي ـرپالمدارس اإلبتدائیة 
8 

 " San Bortolo"سان بورتولو 
 a sud di Viale" ـیرميڤجنوب طریق دال 

Dal Verme" ري إّماكوالتو وكنیسة كو"Chiesa Cuore Immacolato"  

نتي ماركیزي، ـوپمعبر شارع  -" Rettorgole"لي ـوچریّتور
 ، سوّمانوَتيماّتیو

"incrocio vie Ponte Marchese, Matteotti, Summano" 

 

 "Caldogno"كالدونیو  9
ارات طریق المط -" Quartiere Aeroporti"حي المطارات 

"via Aeroporti" 
 

 "Costabissara"كوستابیّسارا  10
معبر طریق  -" Strada di Costabissara"طریق كوستابیّسارا 

 فورناتشي
"incrocio via Fornace" 

 

 
 
 

 :لإلستعالم واإلدالء بتقاریر واإلبالغ عن حاالت خاصة، ُیرجي اإلتصال بالرقم األخضر المجاني
 

 19 إلى 9ن الساعة عة ِمثنین إلى الجمن اإلِم
  12 إلى 9ن الساعة السبت ِم

 22 إلى 9ن الساعة  ِمنیسان/ أبریل24-23-22أیام 
 22 إلى 6ن الساعة  ِمنیسان/ أبریل25یوم 

 



 البرنامج 
 

 مرحلة اإلخالء
 

 الساعة
7.00 

 .ة المعنیةلتذكیر المواطنین بضرورة إخالء المنطقجمیع سیارات اإلسعاف سوف تنطلق صافرات اإلنذار 

  
 الساعة

7.30 
سیتم حظر الدخول، سیكون في اإلمكان الخروج فقط من المنطقة واجبة . لى المنطقةإإغالق الطرق المؤدیة 

 .اإلخالء
  

 الساعة
8.30  

 سیتم إبعاد أي فرد 8.30بعد الساعة .  عملیة اإلخالء وتبدأ قوات الشرطة في التأكد من خلو المنطقةإنتھاء
 . المنطقة واجبة اإلخالءمتواجد في

 
 .إن إحترام المواعید عامل أساسي حتى یمكن اإلنتھاء من العملیة في الوقت المحدد

 
 بدء عملیة إبطال مفعول القنبلة

 
 خالل صافرات إنذار جمیع سیارات ِمن. بعد اإلنتھاء من إخالء المنطقة سیبدأ خبراء المفرقعات عملھم 9.00 الساعة

 .الن عن بدأ عملیة إبطال مفعول القنبلةاإلسعاف سیتم اإلع
 

 .توقعة ساعات، إذا لم تطرأ ظروف غیر ُم7تستغرق العملیات حوالي وف س
 

  نھایة العملیات
 : إن اإلنتھاء من العملیات، وبالتالي إمكانیة العودة إلى المنازل سیتم اإلعالن عنھ

 
 نذارن خالل صوت صافرات اإلِم 
 مدنیة المتواجدین في نقاط تواجد الحواجز ومراكز اإلستقبالن جانب أفراد الحمایة الِم. 
 ـیتشینزاڤنترنت لبلدیة ن خالل موقع اإلِم "Vicenza" www.comune.vicenza.it. 
 عبر الرادیو وقنوات التلیفزیون المحلیة 
 ینزاـیتشڤإلى بالنسبة (ن خالل رسالة نصیة قصیرة بالنسبة لمن سیقوم بتسجیل إسمھ في ھذه الخدمة ِم "Vicenza" كوستابیّسارا و

"Costabissara" تحمل اإلسم واللقب والعنوان والمدینة؛ أما  3667774909 یكفي إرسال رسالة نصیة قصیرة إلى الرقم
نترنت الخاص على موقع اإل" SMS ALERT"یجب التسجیل في خدمة رسائل التنبیھ  "Caldogno"كالدونیو بالنسبة إلى 

 .)بالبلدیة
 

 .نیسان/ أبریل25یام السابقة لـ ف سیئة وسیتم اإلعالن عنھا في األیل عملیة اإلخالء إذا كانت توقعات حالة الطقس تفید بظرویمكن تأج
 
 
 
 
 

 :لإلستعالم واإلدالء بتقاریر واإلبالغ عن حاالت خاصة، ُیرجي اإلتصال بالرقم األخضر المجاني
 

 19 إلى 9ن الساعة ثنین إلى الجمعة ِمن اإلِم
  12 إلى 9سبت من الساعة ال

 22 إلى 9ن الساعة  ِمنیسان/ أبریل24-23-22أیام 
 22 إلى 6ن الساعة  ِمنیسان/ أبریل25یوم 

 
 



 طریقة اإلخالء
 

 . 7.30من الساعة بھا العمل  یبدأنطقة اإلخالء بحواجز للطرق سوف یتم تحدید ِم
 

نیسان یجب علیھ / أبریل25ء أو أصدقاء صباح یوم الجمعة الموافق نطقة اإلخالء إلصطحاب أقربامن یتوّجب علیھ الدخول إلى ِم
 . 7.30القیام بذلك قبل الساعة 

 .بعد تلك الساعة سُیسمح فقط بالخروج من المنطقة
 

ن الممكن أن تحدث بعض المشكالت إن المواطنین مدعوون للحد إلى أقصى درجة ممكنة من إستخدام الھاتف الخلوي، حیث أنھ ِم
ن جانب القائمین على خدمات ال یتم إستخدامھا كذلك ِمال ننسى أن خطوط الھاتف الجّو. تتعلق بِحمل زائد على خطوط التلیفون

 .اإلسعاف العامة
 

 إذا كانت النتیجة سلبیة
 

 
 تعلیق العملیة ألسباب فنیة

 
 ن خالل رسالة نصیَّة قصیرة، موقع اإلنترنت، مراكز اإلستقبال، التلیفزیون، الرادیوسیتم اإلخبار بإمكانیة العودة إلى المنزل، ِم  

 )اإلنفجار(فشل عملیة إبطال المفعول 
 
 ن الضروري ترك الشوارع المؤدیة إلى منطقة اإلخالء شاغرة حتى تتمكن سیارات ِم: ستظل المنطقة التي تم إخالئھا ُمغلقة

 ن نقاط الحواجزقتراب ِمن العبور وال یجب اإل ِمسعافاإل
  سیتم إصدار األحكام الضروریة لمواجھة حالة األزمة وذلك من خالل الرقم األخضر، الرسائل النصیة القصیرة، مواقع

 .اإلنترنت، التلیفزیون والرادیو
 

 نشطة التجاریةن أجل األتحذیرات ِم
 

 لإلشتعال، المواد ةأو الغاز القابل/د السوائل ووص بوجنظمة في حالة آمان، مع العنایة على وجھ الخصویجب التذكر بوضع األ 
 أو المتفجرة/السامة و

  إنشاء نسخة إحتیاطیة من حزمة البیانات التى تحتوي علیھا أجھزة الكمبیوتر وذلك لتجنب فقدھا نظرًا إلنقطاع الطاقة
 الكھربائیة لفترة طویلة

 الشرائط الالصقة المستخدمة في الطرود (شرائط الالصقة ن خالل إستخدام الینبغي وضع لواصق على واجھات العرض ِم
 )  على سبیل المثال

 التأكد من الحفاظ على سلسلة التبرید 
 

 
 

 :لإلستعالم واإلدالء بتقاریر واإلبالغ عن حاالت خاصة، ُیرجي اإلتصال بالرقم األخضر المجاني
 

 19 إلى 9ن الساعة ثنین إلى الجمعة ِمن اإلِم
  12 إلى 9ة ن الساعالسبت ِم

 22 إلى 9ن الساعة  ِمنیسان/ أبریل24-23-22أیام 
 22 إلى 6ن الساعة  ِمنیسان/ أبریل25یوم 

 



 یام السابقةفي األ
 

  ادات الغاز حتى یمكن إغالقھا یوم اإلخالء إلى عّدللوصولالتحقق من أنھ غیر ضروري أن یكون ھناك مفتاح 
 

 ن المنزلقبل الخروج ِم
  
 بس مالئمة لظروف الطقسنصح بإرتداء مالُی 
 ازات المعلقة على التراس والشرفات داخل البیتـڤـإدخال الزھور أو ال. 
 التحقق من اإلغالق المحكم ألجھزة التبرید والتجمید 
 التحقق من إغالق صنابیر المیاه 
 ساخانات المیاه العاملة بالغازلمدفآت العاملة بغالیات المیاه والموقد، ا: إغالق صنابیر الغاز المؤدیة إلى كل جھاز على حدة 
 ال تترك أشیاء ھشة على الرفوف 
 المصاریع والشیش وما یماثلھاالنوافذ ورجى إغالق ُی 
 یجب وضع القطط في الناقالت المخصصة لھا والكالب . یمكن حمل الحیوانات الصغیرة الحجم إلى مراكز اإلستقبال المنظمة

 .كممة مع سالسل لقیادتھاُم
 

  متر 500  ُقطرهنطاق على مإذا كنت
  أو كبدیل یمكن ترك ) الشرائط الالصقة المستخدمة في الطرود على سبیل المثال(یلزم وضع الشرائط الالصقة على الزجاج

 .النوافذ مفتوحة للحد من آثار كسر الزجاج الناتج عن اإلنفجار المحتمل
 سیقوم المسؤولون . سبق للمستخدمین المعنیین، مع إنذار ُمسیقوم المسؤولون بقطع إمدادات الطاقة الكھربائیة، المیاه والغاز

 بعد ذلك بإعادة اإلمداد بالغاز عقب اإلنتھاء من العملیات
 ُینصح بفصل قابس الكھرباء لألجھزة المنزلیة والمعدات المتصلة بشبكة الكھرباء. 
 

  متر 2500 إلى 500 نطره ِم على نطاق ُقمإذا كنت
 أو كبدیل یمكن ) الشرائط الالصقة المستخدمة في الطرود على سبیل المثال(ة على الزجاج وضع الشرائط الالصقب ُینصح

 .  عن اإلنفجار المحتملةترك النوافذ مفتوحة للحد من آثار كسر الزجاج الناتج

  عمل تُینصح بفصل قابس الكھرباء لألجھزة المنزلیة والمعدات المتصلة بشبكة الكھرباء، ماعدا تلك التى یجب أن تظل
 أجھزة التزوید المستمر بالطاقةالثالجات، المجمدات، الضواغط، المضخات و:  مثلبإستمرار

 

 
 

 
 :لإلستعالم واإلدالء بتقاریر واإلبالغ عن حاالت خاصة، ُیرجي اإلتصال بالرقم األخضر المجاني

 
 19 إلى 9ن الساعة ثنین إلى الجمعة ِمن اإلِم

  12 إلى 9ن الساعة السبت ِم
 22 إلى 9ن الساعة  ِمنیسان/ أبریل24-23-22أیام 
 22 إلى 6ن الساعة  ِمنیسان/ أبریل25یوم 

 



 مع الخروج من المنزل
 

 :نسىنصائح بشأن أشیاء ال یجب أن ُت

 األدویة المعتادة 

 اراتاألطراف الصناعیة، النّظ 

 مفاتیح المنزل 

 الھاتف الخلوي مشحون مع شاحن البطاریة 

 لعاب صغیرة الحجم، ألخأاضات، مالبس بدیلة، حفَّ(ة لألطفال أشیاء ال غنى عنھا بالنسب(. 

 وثائق الھویة 

 البطاقة الصحیة 
 
 :رجى التذكر بـُی

 نوارإطفاء األ 

 إغالق بیت المنزل 

 ساسي للغاز إغالق الصنبور األ 
 

 مع العودة إلى المنزل
 ن عدم وجود رائحة غازرجى التحقق ِمقبل إشعال األنوار داخل البیت ُی 

  عالت وإتصل بالمسؤولاد، ال تقم بتشغیل أیة مفاتیح أو إشعال ُشكان ھناك رائحة غاز، إغلق على الفور صمام العّدإذا 

 اد الغازإذا لم تكن ھناك مشكالت، قم بإعادة فتح صمام عّد 

 غادرة البیتجھزة المختلفة التى تم إغالقھا قبل ُمقم بفتح صنابیر األ 

  ن عمل األنابیب والتحقق كذلك ِمعالت ال تنطفئ بسبب جیوب ھوائیة محتملة تكونت داخل الُشالتحقق، لمدة ثواني قلیلة، بأن
 علة الموقدجھزة بشكل صحیح، وعلى وجھ التحدید إنتظام ُشاأل

 التحقق من وجود تیار كھربائي 

 ن المفاتیح الداخلیة وقاطع الدائرة الكھربائیةرجى التحقق ِمفي حالة غیاب التیار الكھربائي ُی  

 ادن الصمام العام للعّدإذا كانت تعمل بشكل صحیح، إذًا تحقق ِم 

 رجى اإلتصال بالمسؤولإذا ظل التیار الكھربائي في حالة غیاب ُی 

 
 

 :لإلستعالم واإلدالء بتقاریر واإلبالغ عن حاالت خاصة، ُیرجي اإلتصال بالرقم األخضر المجاني
 

 19 إلى 9ن الساعة ثنین إلى الجمعة ِم اإلِمن
  12 إلى 9ن الساعة السبت ِم

 22 إلى 9ن الساعة  ِمنیسان/ أبریل24-23-22أیام 
 22 إلى 6ن الساعة  ِمنیسان/ أبریل25یوم 
 
 
 



 تحذیرات عامة
 

 ممنوع وقوف السیارات
  تم ُیمنع وقوف المركبات على طول الطرق داخل المنطقة التىحتى ال تتم إعاقة سیارات اإلسعاف في حالة اإلنفجار 

 . إخالئھا
 نصح بترك السیارة خارج المنطقة واجبة اإلخالءحتى یتم تجنب حدوث أضرار للمركبات كنتیجة لإلنفجار المحتمل، ُی. 

 .نصح، إذا كان ممكنًا، بنقل السیارة خالل الیوم السابقُی
 وسائل النقل العام

  لك المنطقة  تفيھناك تعلیق للعمل بالخطوط العاملة داخل المدینة وخارج المدینة 
 في مراكز اإلستقبال ستكون ھناك حافالت مخصصة للنقل المجاني. 

 صیدلیات
 نطقة خالل ذالك الیوم ستظل الصیدلیات المناوبة الواقعة خارج ِم. ن حیاذتھ لألدویة الضروریةیجب على كل فرد التأكد ِم

 .اإلخالء مفتوحة

 األماكن العامة والمحالت
 غلقة خالل مراحل إبطال مفعول القنبلةالواقعة في منطقة االخالء ُم. 

 محطات توزیع الوقود
 نیسان ستظل محطات الخدمات المناوبة الواقعة خارج / أبریل25في یوم . رجى ملء خزان الوقود في األیام السابقةُی

 .المنطقة مفتوحة

 "Rodolfi" ن شارع رودولفي تعمل بنشاط كامل والدخول فقط ِم"Vicenza" ـیتشینزاڤمستشفى 

 

 

 : خضر المجاني لإلستعالم، التقاریر والحاالت الخاصةالرقم األ
  
 
 
 
 
 

  األرقام التى یجب اإلتصال بھا فقط في حالة الطوارئ
 115                                                  رجال اإلطفاء      

 SUEM   ("118"خدمة اإلستعجال والطوارئ الطبیة (طوارئ صحیة 
 113                                                              الشرطة

   112                                           ) ريكارابینی(أفراد الشرطة 
   117                                       الشرطة المسؤولة عن األموال  

 

  مكتب اإلدارة "Vicenza" ـیتشینزا
 "VENETO" ینیتوـڤإقلیم 

 
 الرئیس التنفیذي المفوض

 لعملیات الحمایة المدنیة العاجلة 
 قنبلة غیر المنفجرةالمرتبطة بإبطال مفعول ال

 "Vicenza" ـیتشینزاڤ في أراضي بلدیة 

 الحمایة المدنیة
 رئاسة مجلس الوزراء
 قسم الحمایة المدنیة

 


