
 
 
 

 صحفي  بيان 
 
 

 دعم الزيارة البابوية إلى ألبرتا 
 

 2022يوليو  14

 

 تموز/يوليو.  27إلى  24تقدم حكومة ألبرتا الدعم لزيارة البابا فرنسيس إلى ألبرتا في الفترة من 

 وماسكواسيس والك سانت آن.  نتنفي إدمقام التي ستيوليو ويشارك في األحداث  24 يوم  نتنسيصل البابا فرانسيس إلى إدم

المصالحة. على   العملوالحقيقة  مخصصة لمعالجةالوتؤيد حكومة ألبرتا الزيارة البابوية وجميع الجهود المبذولة في الرحلة 

 الزيارة.هذه الشركاء لضمان نجاح تلف مخ تقدم الحكومة الدعم اللوجستي وتعمل مع سو

ب كونقل المل تك خاللوذ للمسافرين على الطرق السريعة في ألبرتا  عراقيلنشوء المن  تقليل الفي حين تعمل الحكومة على 

  طرقلهذه القتة  المؤ اإلغالقات يمكن لسائقي السيارات توقع حدوث تأخيرات بسبب   غير أنه طرق،الهذه على طول  البابوي  

رق السريعة في توقع حدوث تأخيرات على الطاً عليهم استخدام طرق بديلة حيثما أمكن ذلك. يمكن أيض   بحيث يترتب 

 .المبرمجة المنطقة بسبب زيادة حركة المرور الناتجة عن األحداث 

 إغالق الطرق

 البابا فرنسيس وصول- يوليو  24

يجب أن يتوقع الجمهور إغالق الطرق السريعة والوصول المحدود إلى طريق الملكة إليزابيث الثانية السريع   •

(QEII )نإدمنتفي المقررة وجهته  الدولي إلى  تننعندما يسافر البابا من مطار إدم . 

 ماسكواسيس  –يوليو   25

  نوكاب بالقرب من  QEIIفي  2Aو   611ومن المتوقع تقييد الوصول إلى الطريق السريع والطرق السريعة  •

 وماسكواسيس وويتاسكيوين. 

 حج الك سانت آن -يوليو  26

عندما يسافر البابا  633و   43و   16توقع إغالق الطرق السريعة والوصول المحدود على طول الطرق السريعة  •

 سانت آن. والك  نتنبين إدم

 البابا فرنسيس يغادر -يوليو  27

إلى مطار  منتنعندما يسافر البابا من إد  QEIIتوقع إغالق الطرق السريعة والوصول المحدود إلى الطريق السريع  •

 الدولي.  نتنإدم

 



Classification: Public 
 

 حقائق سريعة 

 الفعاليات البابوية: في  كةللمشارزائر  120,000  عن ضورحعدد ال زيد يومن المتوقع أن   •

o 15,000  في ماسكواسيس 

o 775  نتن في إدم األقدسفي كنيسة القلب 

o 80,000 نتن في ملعب الكومنولث في إدم 

o 25,000  في الك سانت آن 

إلى  جديةبنصغي لحكومة ألبرتا. وبوصفنا شركاء في المصالحة، فإننا بالنسبة أولوية  قضية المصالحة هي ن وللتنويه فإ

 نحو مستقبل أفضل. اً لشعوب األصلية في ألبرتا ونعمل معها لتحديد أفضل السبل للمضي قدما

 معلومات ذات صلة 

 البابا فرنسيس في ألبرتا  •

 ارات البابوية جدول الزي •

 تقارير الطرق 

 ثة عن الطرق وتأخيرات حركة المرورد  ح  للحصول على معلومات م  

 )في ألبرتا(  511الرقم المجاني:   •

 )خارج ألبرتا(  1- 855- 391-9743اتصل:   •

 alberta.ca.511زيارة:   •

 511Alberta@متابعة:   •

 

 استفسارات وسائل اإلعالم

 ود واين و

 

1917-293 -780 

 مستشار اتصاالت، النقل 
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