ARABIC

نرشة معلومات

ما األغراض التي ال ميكنك أن
تصحبها عىل منت الطائرة
األغراض الممنوعة
واألسلحة

تُص ّنف بعض األشياء بأنها أغراض
ممنوعة وأسلحة وسلع خطرية ال
ميكن حملها عىل منت الطائرة .إذا
كان معك أي غرض من هذه
األغراض يف حقيبة يدك فسيتوجب
عليك تسليمه عند نقطة املسح
األمني ،علامً أن األغراض التي
تُسلَّم ال يتم حفظها أو إرجاعها.
إذا مل تكن متأكدا ً من إمكانية
حمل غرض ما عىل منت الطائرة
فراجع رشكة الطريان قبل أن تأيت
إىل املطار .يف بعض الحاالت ،قد
يكون باستطاعتك توضيب الغرض
يف األمتعة التي ستسلمها للشحن
يف الطائرة.

أمثلة على األغراض التي ال يمكن حملها على متن الطائرة .النسخ المطابقة أو المشابهة
لهذه األغراض هي أيضاً أغراض محظورة.

األغراض الرياضية وأدوات املطبخ واملعدات وغريها من األشياء ذات الحروف الحادة أو املسننة التي
ميكن أن تسبب إصابات لألشخاص.
قصاصات الصناديق
• ّ
•النعال املعدنية
•سكاكني قص الورق
والكرتون
•عيص التزلج
•زالجات الثلج
•املناشري
•النبال

قصاصات الصناديق
• ّ
•النعال املعدنية
•سكاكني قص الورق والكرتون
•عيص التزلج
•زالجات الثلج
•املناشري
•النبال

•الشفرات املفتوحة/العادية،
مفكات الرباغي
•ال َعتالت ،الشواكيش،
الكمشات ،ومفاتيح
ّ
الصموالت
•ال َعتالت ،الشواكيش،
الكمشات ،ومفاتيح
ّ
الصموالت

•املثاقب
•فؤوس املتسلقني الصغرية ومعاول الثلج
•السكاكني واألدوات الشبيهة بالسكاكني
(سواء أكانت مصنوعة من املعدن أم ال)،
قص املصنوعات الجلدية)
مبا فيها سكاكني ّ
•املباضع

األشياء التي ال تعد أسلحة لكن ميكن أن تسبب أذى باالخرتاق (بتعديلها أو بدون تعديلها)
•شفرات الحالقة
•اإلبر تحت الجلدية (بدون دليل طبي يثبت الحاجة
إليها)
املسلت
• ّ

•املقصات املعدنية املسننة ومقصات األظافر واملقصات التي يزيد طول
نصليها عن  6سنتمرات.
•سكاكني فتح الرسائل

األشياء غري الناتئة التي ميكن استخدامها كهراوة أو لتهديد شخص بالرضب.
•مضارب البايسبول والسوفت بول والكريكيت
•عيص طاوالت البليارد أو السنوكر
•مضارب الغولف

•القطع الخشبية أو املعدنية أو قطع أية مواد أخرى يكون حجمها كاف
لتهديد األشخاص.
•عيص لعبة الهويك واللكروس

رش الدهان
•املستوعبات الرذّاذة ،مبا فيها معدات ّ
•خرطوش مسدسات اللعب

•األلعاب النارية
•الوقود وغريها من السوائل القابلة لالشتعال

•وسائل الربط الكبلية (الرشيطية)

•األصفاد

األغراض املنزلية القابلة لالشتعال

السلع الخطيرة

لدى الـCivil Aviation Safety
( Authorityسلطة سالمة
الطريان املدين ( ))CASAأيضاً
قامئة باألغراض الخطرية التي ال
يُسمح لك بحملها يف حقيبة يدك
أو داخل األمتعة التي ستسلمها
للشحن يف الطائرة .قبل أن
توضب أمتعتك ،تفقّد موقع
?( Can I pack thatهل أستطيع
أن أوضب هذا الغرض؟)
(www.casa.gov.au/
publications-and-resources/
standard-page/can-i-packuse-our-dangerous-goods )appلتعرف نوع األغراض التي
ميكنك أو ال ميكنك أن تصحبها عىل
منت الطائرة.

األغراض التي ميكن استخدامها لتقييد األشخاص
األسلحة

•األسلحة
•األسلحة النارية
•البنادق الصاعقة
•الشعالت الضوئية
•البارود
•مشاعل النفخ
•املتفجرات
•األسلحة القوسية

•القوس والنشاب
•خرطوش إطالق الدخان
•الرماح
•الخناجر ،املوىس الكبّاسة
والسكاكني املن ّجمة
•بندقية الصيد البحري
•املقالع

•أدوات الفنون القتالية
كالبونيات والعيص الغليظة
والهراوات وعيص القتال
املربوطة بحبل معدين
(نامتشاكس) وعيص مقبض
اليد للدفاع عن النفس
(كوباتونز وكوباسونتز)

•املواد الكيميائية أو الغازات أو املواد
الرذّاذة املسببة لإلعاقة والعجز ،كرذاذ
البهار أو الفلفل والغاز املس ّيل للدموع
والرذاذ الحميض (األسيدي) والرذاذ
الطارد للحيوانات.

األغراض الخطرية هي أشياء أو مواد تشكل عند نقلها يف الطائرة خطراً عىل الصحة أو السالمة أو
املمتلكات أو بيئة الطائرة.
•املتفجرات
•الرذّاذات
•السموم

•املواد الحمضية (األسيدية)
القوية
•الغازات املضغوطة
•بطاريات الليثيوم\

•املواد الكيميائية الخطرية أو
الط ّيارة
•السوائل القابلة لالشتعال

•املواد املش ّعة

