السفارة األمريكية بالقاهرة
إعالن امنى – األشياء المحظورة

ف ٝػبٌّٕب اٌي َٛأطجخ اٌفذض األِٕ ٝػٕذ جّيغ اٌّذاخً أِشا ٘بِب ٌضّبْ آِ اٌضٚاس ٚاٌؼبٍِيٓٔٚ ،ذٓ
ٔؼٍُ اْ ٕ٘بن أبط وثيش ْٚيؼزجش٘ ْٚزٖ اٌؼٍّيخٚ ،اٌز ٝ٘ ٝف ٝاٌذميمخ رشجٗ اٌ ٝدذ وجيش ِب يجش ٜفٝ
اِ ٜطبس اِ ٚجٕ ٝفيذساٌ ٝف ٝاٌٛاليبد اٌّزذذحِ ،ضػجخ ٚرخزشق اٌخظٛطيخ ٌٚىٕٕب ٔؤوذ اْ أفشاد
األِٓ يجزٌ ْٛوً اٌجٙذ ٌفذض اٌضٚاس ثطشيمخ سشيؼخ ِٙٚزثخٔٚ ،ذٓ ٔطٍت ِٕ ُٙاْ يزذٍٛا ثبٌظجش
ٚاٌٍجبلخ ف ٝرؼبٍِِ ُٙغ اٌضٚاس اٌزيٓ ُ٘ أفس ُٙيّىٕ ُٙاٌّسبػذح ف٘ ٝزٖ اٌّّٙخ ثئظٙبس اٌزؼبٚ ْٚاٌزف.ُٙ
ِٓ أجً رسٙيً ٚإسشاع اٌذخٛي اٌ ٝاٌسفبسح ٔٛط ٝثؼذَ إدضبس ا ٜدمبئت ٚيسزثٕ٘ ِٓ ٝزا االشخبص
اٌجبٌغيٓ اٌزيٓ ثظذجز ُٙأطفبي طغبسٚاٌزيٓ لذ يذزبج ْٛاٌ ٝدميجخ ٌٍذفبضبد .يجت ػذَ رشن اٜ
دمبئت خبسج اٌسفبسح ثذِ ْٚالدظخ.
ِز ٝدخٍذ إٌِ ٝطمخ اٌفذض ،يجت ػٍيه اْ رىِ ْٛسزؼذا إلظٙبس ثطبلخ رذميك شخظيخ سسّيخ ثٙب
طٛسح شخظيخ ٚخٍغ وً األشيبء اٌّؼذٔيخ ٚٚضؼٙب ف ٝطٕذٚق ٌفذظٙب ِغ اٌجبٌط ٛأ ٚاٌجبويذ
ٚاٌذضاَ ٚدميجخ اٌيذ ٚاٌذبفظخ اٌجٍذيخ ...اٌخِّٕٛ .ع دخٛي اٌزٍيفٔٛبد اٌّذٌّٛخ خبسج ِٕطمخ اٌفذض
األِٕٚ ٝال يٛجذ أ ٜاسزثٕبء.
فيّب يٍ ٝلبئّخ ثبألشيبء إٌّّٛع دخٌٙٛب اٌ ٝاٌسفبسح ٚسيزُ ِٕغ االشخبص اٌزيٓ يذٍّ ْٛا٘ ِٓ ٜزٖ
األشيبء طبٌّب وبٔذ ثذٛصرٚ ُٙسيطٍت ِٕ ُٙاْ يزشو٘ٛبٌٚ ،زٌه ٔمزشح اْ رزشن ٘زٖ األشيبء ف ٝإٌّضي
اِ ٚغ طذيك ا ٚلشيت يٕزظش خبسج ِجٕ ٝاٌسفبسح .اْ رؼبٔٚه ف٘ ٝزا األِشسيسبػذ وثيشا ف ٝضّبْ
اٌذّبيخ ٌٍجّيغ وّب يضّٓ دخٌٛه ٌٍسفبسح ثأسشع ٚلذ ِّىٓ ٌٍذبق ثبٌّٛاػيذ .أغٍت ٘زٖ األشيبء رشىً
خطشا إِٔيب ٌٚىٓ ثؼض ِٕٙب أشيبء ػبديخ  ٝ٘ٚوبآلر:ٝ
االجٙضح اٌىٙشثبئيخ ٚاالٌىزشٔٚيخ ٚاٌز ٝرؼًّ ثبٌجطبسيخ ٘ٚزٖ رشًّ :اجٙضح اٌىّجيٛرش ،اٌىّجيٛرش
اٌّذّٛي ،اٌّسجالد اٌظٛريخ ِثً  ٚ Walkman, CD,DVD,MP3, iPodsاٌّفىشح اإلٌىزشٔٚيخ
ٚوبِيشاد اٌزظٛيش ٚوبِيشاد اٌفيذي ،ٛاآلالد اٌذبسجخِ ،جفف اٌشؼشِ ،بويٕبد اٌذاللخ ،األٌؼبة
ٚاالٌؼبة اإلٌىزشٔٚيخ  ...اٌخ
االسٍذخ إٌبسيخ ٚاالسٍذخ راد اٌشفشح اٌذبدح ٚرشًّ اٌّسذسبد اٌزمٍيذِ ،سذسبد اٌظٛد ،اٌّسذسبد
اٌّسيٍخ ٌٍذِٛع ،اٌظٛاػك اٌىٙشثبئيخ ٌ ٚؼت األطفبي ػٍ ٝشىً ِسذسبد ،اٌسىبويٓ ثىً أٛاػٙب،
اٌسيٛف ،اٌّمظبد ،ادٚاد اٌزمطيغ ٚاألِٛاط اٌؼبديخ.
اٌّزفجشاد ٚرشًّ األٌؼبة إٌبسيخ ٚلٕبثً اٌذخبْ  ،اٌشّبسيخ ِ ٚسذسبد إطالق اٌمٕبثً اٌّضيئخ.
اٌّٛاد اٌىيّيبئيخ ،اٌسٛائً ٚاٌغبصاد ٚرشًّ وً ػٍت اٌٛٙاء اٌّضغٛط اٌز ٝرذ ٜٛاسجشا ٜاٌفٍفً اٚ
اٌغبص اٌّسيً ٌٍذِٛع ا ٚاسجشا ٜاٌشؼش أ ٚاسجشاِ ٜضيً اٌؼشق أِٛ ٚاد اٌزٕظيف اٌىيّيبئيخ ٚاٌّششٚثبد
اٌّٛضٛػخ ف ٝصجبجبد ثّب ف ٝرٌه طؼبَ االطفبي .إال أٗ يسّخ ثذخٛي األشيبء اٌضشٚسيخ  ٚاٌطجيخ
اٌز ٝيظٙش٘ب اٌضائش ثٕبء ػٍ ٝطٍت خبص .يذظش أيضب دخٛي ا ٜاشيبء اخشِ ٜظّّخ ػٍ ٝشىً
اسٍذخ ا ٚرسزخذَ وأسٍذخ ِثً اٌّضبسة ٚاٌؼظٚ ٝاٌٙشاٚاد ٚاٌمجضبد اٌذذيذيخ ،إٌبٔشبو ،ٛإٌجَٛ
راد اٌشفشاد اٌذبدحِ ،ثجذ اٌّسبِيش ٚاألِشبط اٌذذيذيخ.

ان عدم التعاون مع أفزاد األمه او إتباع هذه التعليماث األمنيت قد يتسبب فى تأخيزالدخول أو
إلغاء الزيارة.

