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إبطال مفعول قنبلة من الحرب العالمية يوم األحد 
 6بدًءا من الساعة  12.12.2021الموافق 

 تنبيه خطر عىل الحياة! 
 السيدات والسادة األفاضل، 

 السكان األعزاء،
 

بتنفيذ تدابير اإلجالء والحظر، يوم األحد الموافق  أمرت الشرطة، ألسباب أمنية،نظًرا الكتشاف قنبلة من الحرب العالمية 
خالل تنفيذ هذه التدابير ينشأ خطر على الحياة في المنطقة المحظورة، لذا يُرجى . 6بدًءا من الساعة  12.12.2021

 طقة )انظر خريطة المنطقة المحظورة بالجهة الخلفية(:مغادرة مساكنكم وعدم البقاء في هذه المن
              :

ً
اسه  شماال ن هارد شتر اسه/ ريجي   ريزيدنز شتر

ا:              
ً
ق اسه  شر اسه/ درونت هايمر شتر  أوسلور شتر

ا:              
ً
اسه/ ميدان ناويتن بالتز   جنوب ن دورفر شتر  راينيكي 

ا:              
ً
اسهزى   غرب اسه / جرونينجر شتر  شتر

 

طة حتى الساعة  طة باصطحاب 2021ديسمير  12من يوم  23.59من المتوقع أن تستمر تدابير الشر . تنصحكم الشر

ة، وإيقاف السيارات خارج المنطقة المعنية. ُيرجر مراعاة أنه  األدوية المهمة واألغراض الشخصية معكم خالل هذه الفيى
 ت شديدة بوسائل المواصالت العامة، وقد تنشأ عوائق مرورية. من الممكن أن تحدث اضطرابا

 

 : إذا لزم األمرالتالية نقاط التجمع يمكنكم استخدام 
 

اسه،  36-37. 1  برلير   13359أوسلور شيى
ي مواجهة 2

 
اسه، ف  برلير   13347، 73-71. راينيكير  دورفر شيى

اسه،  80. 3  برلير   13347زى شيى
 

طة باألماكن ي قد يوجد بها المواطنون، الذين يحتاجون إىل مساعدة لمغادرة المنطقة، أو الذين قد ال  ُيرجر إبالغ الشر
التى

 يتلقون هذه المعلومات. 
 

، قسم الوقاية من الكوارث، من األربعاء إىل  رجى التواصل مع مكتب منطقة ميتر
ُ
ي حالة وجود أي استفسارات ي

ن
ف

ن الساعة  2021ديسمتى  11إىل  8السبت  ن الساعة  2021ديسمتى  12ألحد ، وا15و 9بي  عىل رقم الهاتف  - 18و 7بي 
46660 - 030/9018 . 

 
طة برلير   -شكًرا لتفهمكم   شر
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 يجب مغادرة جميع المنازل المعلمة باللون األحمر.

 

 

mailto:presse@ba-mitte.berlin.de
http://www.berlin-mitte.de/
https://twitter.com/BA_Mitte_Berlin
https://www.instagram.com/ba_mitte_berlin/
https://www.facebook.com/BAMitteBerlin/
https://www.youtube.com/channel/UCiiW7ecgoa507PETGj5gXIw/featured

