List of Prohibited Items
قائمة المواد الممنوع إدخالها
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, flag poles and other implements.
األسلحة واألدوات الحادة وأي أداة يمكن استخدامها كسالح للجرح أو القطع
 أو كأداة للقذف مثل المظالت الطويلة وحوامل األعالم وغيرها،أو الطعن
.من األدوات اليدوية

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 hard packaging and cooler boxes.
إضافة إلى األغراض األخرى
ً
،أي نوع من الزجاجات والكؤوس واألواني والعبوات
 أو األغراض،المصنوعة من البالستيك أو الزجاج أو أي مادة أخرى سهلة الكسر
.شديدة الصالبة أو عبوات التغليف الصلبة وصناديق التبريد

Food and drinks (unless required for medical reasons or baby
food); Any permitted food items must be packed in receptacles
not made of glass or otherwise in contravention of this list.
 باستثناء أطعمة األطفال واألطعمة الضرورية،األطعمة والمشروبات
ألسباب طبية التي يجب وضعها في عبوات غير زجاجية أو المواد األخرى
.الممنوعة في هذه القائمة

Laser pointers or any other type of directed laser, fireworks,
flares, smoke powder, smoke cannisters, smoke bombs or other
pyrotechnics.
 واأللعاب،المؤشرات الليزرية أو أي جهاز آخر إلصدار ضوء ليزري موجه
 والشعالت الضوئية والبارود الدخاني والقنابل الدخانية والغازية،النارية
.والمواد المتفجرة األخرى

Large quantities of paper and/or rolls of paper, confetti,
balloons, inflatables, of any sort and size.
الكميات الكبيرة من الورق ولفافات وقصاصات الورق والبوالين والمواد
.القابلة للنفخ من أي نوع وبأي حجم

Mechanically and manually operated instruments which
produce an excessive volume of noise such as megaphones,
vuvuzelas, hooters, gas-powered horns or drums.
ً
ً
كبيرا مثل مكبرات الصوت
ضجيجا
األدوات الميكانيكية واليدوية التي تصدر
.وآالت الفوفوزيال واألبواق النفخية والهوائية والطبول

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

Banners or flags bigger than 1.5m x 2m. Small flag poles that do not
exceed 1m (length) and 15mm (diameter) and flags and banners
are permitted, provided that they are made from material which
is deemed of low flammability.
 التي، حوامل األعالم الصغيرة.متر1.5 × 2 الالفتات واألعالم بأبعاد أكبر من
ً
سنتيمترا؛ مع العلم أن األعالم والالفتات
15 ال يتجاوز طولها المتر وقطرها
. بشرط أن تكون مصنوعة من مواد غير قابلة لالشتعال،العادية مسموحة

Animals of any kind.
.أي نوع من الحيوانات

Professional cameras. Other cameras (except for personal use and
then only with one set of replacement or rechargeable batteries),
video cameras or other sound or video recording equipment.
الكاميرات االحترافية وغيرها من كاميرات الفيديو ومعدات تسجيل الفيديو أو
 مع العلم أن الكاميرات الشخصية المرفقة بمجموعة واحدة فقط.الصوت األخرى
.من البطاريات االحتياطية أو البطاريات القابلة إلعادة الشحن مسموحة

Computers or other devices used for the purpose of transmitting
or disseminating sound, pictures, descriptions, results or other
data of the events via the internet or other forms of media.
المستخدمة لنقل وبث الصوت والصور
الحواسيب واألجهزة األخرى
ُ
والوصف والنتائج وغيرها من المعلومات الخاصة بالفعاليات الرياضية على
.اإلنترنت أو الوسائط اإلعالمية األخرى

No smoking on site; No cigarettes, cigars, electronic smoking
devices, lighters, matches or any other smoking and lighting
equipment.
 وكذلك السجائر والسيجار وأجهزة التدخين،التدخين ممنوع في الملعب
ّ
والولعات وأعواد الثقاب وأي معدات أخرى للتدخين وإشعال
اإللكترونية
.السجائر

Gas spray cans, corrosive, flammable substances, dyes or
receptacles containing substances which are harmful to health
or are highly flammable.
 والصبغات، والمواد األكّالة والقابلة لالشتعال،عبوات البخاخ الغازية
.والعبوات الحاوية على مواد مضرة بالصحة أو قابلة لالشتعال بشدة

Unwieldy objects such as ladders, stools, chairs, boxes, paperboard
containers, large bags, rucksacks, suitcases and sports bags. “Unwieldy”
given to mean all objects which are larger than 25cm x 25cm x 25cm and
which cannot be stowed under the seat of the Stadium.
األغراض الضخمة كالساللم والمقاعد والكراسي والصناديق والعبوات الكرتونية
 تُ عرف األغراض.والحقائب الكبيرة وحقائب الظهر وحقائب السفر والحقائب الرياضية
ً
 والتي ال يمكن وضعها،سنتيمترا
25 × 25 x 25 الضخمة باألغراض التي تتجاوز أبعادها
.تحت المقاعد في الملعب

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.
، كالالفتات واإلشارات والرموز والمناشير،أي مواد تسويقية أو ترويجية
 وأي نوع من األدوات والمواد واأللبسة،على سبيل المثال ال الحصر
.التجارية أو الترويجية

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
Tournament by other spectators, or detract from the sporting focus
of the Tournament.
 وقضايا خيرية وفكرية مثيرة، ككراهية األجانب،المواد المرتبطة بقضايا عنصرية
 على، مثل الالفتات واإلشارات والرموز والمنشورات واألدوات واأللبسة،للجدل
 أو، التي قد تعكّر صفو البطولة واستمتاع الجمهور بها،سبيل المثال ال الحصر
.تحرف تركيز البطولة عن منحاها الرياضي فقط

Power banks of any sort, shape, size or capacity.
.الشواحن المتنقلة بجميع أنواعها وأشكالها وأحجامها وسعاتها

Other objects which could compromise public safety and/or
harm the reputation of the Tournament as assessed at the sole
discretion of the Local Authorities.
تعرض سالمة الجمهور للخطر أو تعود بالضرر على
ّ أي أغراض أخرى يمكن أن
ً
.وفقا للتقدير الخاص بالسلطات المحلية فقط
سمعة البطولة

SAY NO TO RACISM
Discrimination of any kind against a country, private person or group of people on account of race, skin colour, ethnic, national or social
origin, gender, language, religion, political opinion or any other opinion, wealth, birth or any other status, sexual orientation or any
other reason is strictly prohibited.

قل ال للعنصرية

يمنع منعا باتا التمييز من اي نوع ضد بلد أو شخص أو مجموعه من الناس بسبب العرق أو لون البشرة أو القومي أو االجتماعي أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي
.أو اي رأي آخر أوعن الحالة االجتماعية أو مكان الميالد أو عن الوضع الجنسي

Stadium Code of Conduct

As a condition of admittance into the Stadium all visitors and accredited persons shall:
• Be security searched and COVID-19 screened at the entry points. Refusal
will result in denial of access to the Stadium Facilities. The search and
screening procedure is for everyone entering the stadium, including all
staff, deliveries, volunteers and members of the public.
• Conduct themselves in a manner that is not offensive to, endangers the
safety of, hinders or harasses others.
• Only occupy seats and hospitality facilities as indicated on the ticket
and/or accreditation.
• Not cause obstructions or restrict the movement of people or vehicles.
• Not drop litter.
• Not smoke in any of the Stadium facilities.
• Not enter the field of play or other restricted areas.
• Not intentionally obstruct the view of others.

• Wear a face mask at all times while inside the Stadium.
• Not climb on or over any structures not intended for general use.
• Unless authorised to do so, not record, photograph, transmit or
disseminate any sound, image, description or result of any activity
within the stadium for commercial use.
• Not act in a manner that could distract or harm the players or officials.
• Not engage in any activity that could compromise the safety, security
or reputation of the Tournament.
• Not breach any local United Arab Emirates Law.
• Allow the organiser the right to deny access to or remove from the
Stadium Facilities any person acting in contravention of this Code of
Conduct or an other reasonable request by an authorised agent of the
Organiser.

• Not cause fire or the risk of fire or use pyrotechnics of any kind.

• Agree, by entering the Stadium Facilities, to be filmed, photographed
and/or recorded, and allows the organiser to reuse the images without
consent of the person displayed in any of the content.

• Not act in a manner that could cause offence to others, including but
not limited to acts of racism.

• Not obstruct or block any entry route, exit route, stairway or vomitory;
They are to be kept clear to give access to emergency services if required.

• Not act in a manner that could detract from the sporting event.

• Vacate the stadium as directed by security personnel.

• Not sell goods or tickets to others unless authorised to do so.

• Not use foul or abusive language.

• Not create any threat to safety of life, or harm themselves or others.

• Not present damaged, defaced or tickets purchased from an unauthorised
seller. They will not permit the holder to enter the Stadium.

• Not throw anything at others or on to the field of play.

• Not be intoxicated or show any other signs of impairment that results
in irresponsible behaviour.
• Not attend if showing any signs or symptoms of COVID-19. Any persons
arriving showing signs or symptoms of COVID-19 will be refused entry
and directed to take a PCR test.

• Not claim any refund after being ejected from the Stadium for any
reason whatsoever.
• Enter the Stadium at their own risk; The Organiser will not be held
responsible for any damages to, loss or theft of personal property.

اإلرشادات السلوكية داخل المالعب

:التقيد باإلرشادات التالية كشرط للسماح بدخول الملعب
يتعين على جميع زوار الملعب وأصحاب التصاريح والمهام الرسمية
ّ
ّ
.PCR  أو عالماتها وتوجيهه إلجراء فحص19-دخول أي شخص يحمل أعراض كوفيد
.•االلتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الملعب
.•عدم الصعود على أي تجهيزات غير مخصصة لالستخدام العام
ّ •عدم تسجيل أو تصوير أو نقل أو
بث أي صوت أو صورة أو وصف أو نتيجة ألي فعالية
رياضية تُ قام داخل الملعب واستخدامها بشكل تجاري إال عند الحصول على تصريح
.بذلك
•عدم التصرف بأسلوب قد يشتت انتباه الالعبين أو الحكام والمسؤولين أو يلحق
.األذى بهم

 عند نقاط19-•الخضوع لتفتيش أمني وفحص للكشف عن اإلصابة بفيروس كوفيد
قابل رفض هذه اإلجراءات بمنع الشخص من الوصول إلى مختلف منشآت
َ وي
ُ .الدخول
 إجراءات التفتيش األمني والفحص الطبي إلزامية لجميع الراغبين بدخول.الملعب
.وعمال توصيل ومتطوعين وجميع أفراد الجمهور
 من فرق،الملعب
ّ
•التحلي بآداب السلوك العامة وتجنب التصرفات العدائية التي يمكن أن تهدد سالمة
ً
.إزعاجا
مضايقة أو
ً
اآلخرين أو تسبب لهم
ً
وفقا لتذاكر أو تصاريح
•الدخول إلى منشآت الضيافة والجلوس في المقاعد المخصصة
.الدخول فقط
.•عدم التسبب بازدحام في السير أو إعاقة حركة األشخاص أو المركبات

.•عدم المشاركة في أي نشاط قد يعرض سمعة البطولة وسالمتها وأمانها إلى الخطر

.•عدم رمي النفايات

.ي منها
ّ •االلتزام بالقوانين اإلماراتية المحلية وتجنب خرق أ

.ي من منشآت الملعب
ّ •عدم التدخين في أ

•منح الجهة المنظمة الحق برفض دخول أي شخص من الفرق أو حاملي التذاكر إلى
.منشآت الملعب عند خرق أي قاعدة من قواعد السلوك العامة

.•عدم الدخول إلى أرض الملعب أو أي منطقة ممنوعة أخرى

•الموافقة على التعرض للتصوير والتسجيل بمجرد دخول أي منشأة من منشآت
 والسماح للجهة المنظمة بإعادة استخدام الصور دون أخذ إذن الشخص،الملعب
.المعروض في أي شكل من أشكال المحتوى الخاص بها

.•عدم رمي أي شيء باتجاه اآلخرين أو باتجاه أرض الملعب

خلوها للسماح لخدمات
ّ •عدم قطع أدراج الملعب أو سد ممراته وأنفاقه والمحافظة على
.الطوارئ بالوصول بسرعة عند الحاجة
.•االلتزام بتعليمات عناصر األمن عند الخروج من الملعب
.•عدم التلفظ بالكلمات النابية
 وعدم السماح لحاملها،مشوهة أو شرائها من بائع غير معتمد
•عدم إبراز تذاكر مزيفة أو
ّ
.بدخول الملعب
.•عدم المطالبة باسترداد النفقات عند التعرض للطرد من الملعب ألي سبب كان
 وعدم تحميل الجهة،•الموافقة على دخول الملعب على مسؤوليتهم الشخصية
. أو فقدان أو سرقة أي غرض شخصي،المنظمة مسؤولية أي ضرر يلحق بهم

.تعمد إعاقة اآلخرين من مشاهدة الفعالية
ّ •عدم
.•عدم إشعال النار أو محاولة فعل ذلك وعدم استخدام أي نوع من األلعاب النارية
 كالتصرفات العنصرية على سبيل المثال ال،•تجنب التصرف بأسلوب يسيء لآلخرين
.الحصر
.•عدم التصرف بأسلوب ينتقص من أهمية الفعالية الرياضية
.•عدم بيع السلع أو التذاكر لآلخرين إال عند الحصول على تصريح بذلك
 أو إلحاق األذى بالنفس أو،•عدم تشكيل أي تهديد على الحياة أو السالمة الشخصية
.باآلخرين
.•عدم إظهار عالمات الثمالة أو الترنح التي تؤدي إلى القيام بتصرفات غير مسؤولة
 ُيمنع.19-•عدم الحضور عند ظهور أي عرض أو عالمة من أعراض اإلصابة بكوفيد

