
  بيان مهم جدا

2021 مايو 2يوم القنبلة - األحد 

وجوب إخالء المنازل واألنشطة االقتصادية بسبب تفكيك قنبلة حربية خطيرة

للمقيمين وأصحاب األنشطة االقتصادية 
داخل منطقة اإلخالء

سيدتي العزيزة، سيدي العزيز،

باعتبارك مقيًما أو صاحب نشاط اقتصادي داخل منطقة اإلخالء المحددة لنزع فتيل قنبلة تعود إلى الحرب العالمي��ة الثاني��ة وج��دت ب��القرب من
Mure Pallamaio Contrà في وسط المدينة القديمة لفيتشنزا ،Vicenzaمنزلك أو االمتثال إلخالء، سيُطلب أيًضا منك/ منكي وجوب 
 م..ايو2ي..وم األح..د  التابعة للجيش اإليطالي بتنفيذ عمليات ن�زع فتي�ل القناب��ل في ظ�روف آمن�ة تفكيك القنابلالنشاط االقتصادي للسماح لفرق 

2021.

من أجل تجنب أي خطر على السكان ولضمان سالمة المواطنين، سيتم األمر بإخالء جميع المباني والطرق التي تقع في نطاق
من نقطة وجود القنبلة. متًرا 450 

8:00بحل..ول الس..اعة ، يجب أن يغادر جميع المقيمين والشركات العاملة في المنطقة المتض��ررة 2021  مايو2األحد لذلك، في يوم 
 ساعات.7 ولن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم أو أعمالهم إال في نهاية عمليات التفكيك، والتي سيكون لها مدة متوقعة تقريبًا صباًحا

سيتم تبرير هذا التحويل سبب حالة الضرورة. السارية، COVIDألغراض االمتثال ألحكام مكافحة 

من المهم والضروري تعاون الجميع حتى يتم تنفيذ اإلخالء باتباع التعليمات المرفقة بصرامة، بدًءا من احترام الجداول الزمنية، وه��و
أمر ضروري للسماح بإتمام العمليات في الموعد المحدد.

 سيتم تنفيذ خط��ة تحكم ش��املة لك��ل الط��رق داخ��ل المنطق��ة2021  م..ايو2من ي..وم األح..د  7.00تحقيقًا لهذه الغاية، بدًءا من الساعة 
.8.00المتعلقة باإلخالء: ستوقف الشرطة أي شخص أو سيارة غير مصرح لها والتي يمكن إيقافها داخل المنطقة بعد الساعة 

 من ق.انون العقوب.ات لع.دم االل.تزام بأحك.ام650أي شخص ال يمتثل ألمر اإلخالء سيتعرض للعقوبات المنص.وص عليه.ا في الم.ادة 
السلطات.

 المرفقة وستوفر المزيدنشرة المعلومات Vicenzaبهدف ضمان معلومات كاملة وفي الوقت المناسب للسكان، أنشأت بلدية فيتشنزا 
، و على القن��وات االجتماعي��ة للبلدي��ة أو من خالل االتص��الwww.comune.vicenza.itمن المعلومات المحدثة على موق��ع المؤسس��اتي 

.800.127.812بالرقم المجاني 

متأكدا من أنني أستطيع أيًضا االعتماد على تعاونكم، أشكركم على اهتمامكم وتفهمكم لإلزعاج الذي يمكن أن تسببه مثل هذه الحادث��ة،
ولذلك يجب دعمها لصالح جميع المواطنين.

تحياتي المخلصة
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