سليمان الصقري

-1-

فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر
الصقري ,سليمان صقري سليمان
 011خط ــور لرحل ــة س ــياحية ستع ــة  / .س ــليمان ص ــقري س ــليمان الص ــقري  ,الري ــاض
0324,هـ
002ص 20 x 03,سم
ردمك 470-214-11-2221-0:
-0السياحة – تنظيم و إدارر ا.العنوان
ديوي 0341 /2030 200,4040
ردمك  0341/2032:رقم اإليداع 470-212-11-2221-0:
الطبعة األوىل
0341هـ 0340 /هـ
دار قراءات للنشر والتوزيع
الرياض  -طريق امللك فهد
هاتف -103433434 /فاكس 103432411/
ص ب الرياض4101-02222
بريد الكرتوين info@qiraaat.com
حقوق الطبع والنشر حمفوظة للمؤلف  /سليمان بن صقري الصقري
جوال 1014000010 :
ص  .ب  02 :القصيم – البدائع 00400
موقع املؤلف على اإلنرتنيت www.naseemnajd.com:
الربيد اإللكرتوين @al_sugair:
-2-


-3-

إهداء ...
إلى النهر الخالد ...
والدي الكريم  ...أبوخالد ..

-4-

المقدمة :
احلمــد ر رب العــاملل والصــسر والســسر علــى أءــرمل األنبيــاء واملرســلل
نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعل أما بعد :
احلــديع عــن الســفر حــديع يلطــرب القلــوب ,ويــبهق النفــو  ,ولــه قبــول
خ ــاص ل ــدري الكا ــري م ــن الن ــا  ,وم ــا ل ــك إ ألن الس ــفر ع ــا ملـ ـ ء
باإلثارر ,ونافذر واسعة على العـا مـن حولنـا ,ورحلـة كتشـامل ا هـول
ع ــن بل ــدان ق ــد نس ــمع ر ــا و نس ــعد بر يته ــا .إن الس ــفر ه ــو ــة ه ــذا
العص ـ ــر ف ـ ــففوا املس ـ ــافرين تـ ـ ـ حم خط ـ ــو الس ـ ــفر ب ـ ــاختسمل أنواعه ـ ــا,
وختتلـ ــف مقاصـ ــدهم وتتنـ ــوع مشـ ــاررم تلـ ــك الـ ــرحست والسـ ــفر هـ ــو
السفر؛ مبتاعبه ومتعته ,بلحظاته القاسية ومواقفه البا ة.
ه ــذا الكت ــاب س ــومل أح ــاول أن أقل ــد م ــن التع ـ وأزي ــد م ــن املتع ــة,
وأقل ــن م ــن اأم ــور وأرس ــم البس ــمة ,و ل ــك ع ــرب مسحظ ــات وتنبيه ــات
وجدهتا رحسيت اليت قمت را ملقاصد خمتلفة من مقاصد السـفر سـواء
ل ــرحسيت الداخلي ــة أو اخارجيـ ــة  ,وس ــومل أبس ــح احلـ ــديع عنه ــا ح ـ ـ
يك ــون راس ــها أ ه ــانكم .وأجعله ــا ء ــاملة تفي ــدكم
أأكد على بعضها ألمهية تلك املواقف حمطات سفركم .

رحستك ــم.و

بــل دفــيت هــذا الكتــاب ســومل يكــون حــديا بشــكد خــاص عــن ســفر
السـ ــياحة للعـ ــائست والشـ ــباب منـ ــذ أن كـ ــان فكـ ــرر ح ـ ـ أصـ ــب واقعـ ــا
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نتلمســه  .أكتـ لكــم إتــاءات تبــدأ مــع أول خطــور مــن خطـوات رحلــة
السفر املمتعة وح آخر حلظة رحلة العودر .فضـعوا أيـديكم يـدي
لنرسم خمططا أذه الرحلة .

ر  .سليمان بن صقري الصقري
0341-0-0هـ
@al_sugair
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وقفات شرعية :
للمســلم ســفره متطلبــات أساســية ـ لــه عنهــا ,وهــذه املتطلبــات
ضـرها لرتافقـه سـفره.
حيسن مبـن يريـد السـفر أن يستحضـرها ومـن ر حي ل

وفيمــا يل ـ وقفــات لتــوي علــى بعــل التنبيهــات لعلهــا تكــون عونــا ملــن
ع ر على السفر:

 -0الصــسر عــامود الــدين ,والســيا املتــل حلفــل املســلم مــن كــد ءــر وفتنــة.
فمعرفة مواقيتها ,وا جتهـاد لديـد القبلـة فيهـا ,وجلـ األدوات الـيت تعيننـا
لك عليها؛ فذلك مطل مهم جدا

رحستنا.

 -2ابدأ أول جتهي اتك حبمد مصحف كرمي ,تقض مع آياتـه أمجـد حلظـات
سفرك ,تستغد فيه وقتك فينري قلبك ,وي يد من صلتك بربك.
 -4احــرص علــى تســديد الــديون املســتحقة لسخ ـرين قبــد ســفرك ,فاملس ـافر
علــى جنــار خطــر حـ يعــود .وإن تســتطع ســدادها ,فسـ د مجيــع الــديون
املاليــة واملتطلب ــات العيني ــة ال ــيت علي ــك ورق ــة ,وأحفظه ــا بيت ــك مك ــان
بارز ,ودل أهلك أومن خيلفك على مكاهنا.
 -3اكت ـ الوصــية ,وتــعها مكــان بــارز ,وأخــرب أهلــك عنهــا ,واجعلهــا
مفصلة تبل فيها حقوقك وحقوق اآلخرين من حولك.
 -0امحد معك ترمجة ملعاين القرآن الكرمي بلغة البلد الذي تـ وره ,فقـد لتـا
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إليه لتبيل أمر من أمور دينك .وهو أفضد ما تقدمـه هديـة ملـن يتمـ أن حيـوز
عليه من اجلالية اإلسسمية بعل الدول ري اإلسسمية.
 -2تــذكر دعــاء اخــرو مــن املنـ ل ففيــه حفــل وإتبــاع .فعــن أنــس بــن مالــك
رت ار عنه قال :قال رسول ار صلى ار عليه وسـلم :مـن قـال ـ يعـا إ ا
خـر مـن بيتــه ـ بسـم ار ,توكلـت علــى ار ,و حـول و قــور إ بـار ,يقــال
وهديت ,وتنحى عنه الشيطان ) أخرجه الرتمذي.
ووقيت ل
له :لكفيت ل
 -7امحــد بعــل النش ـرات اإلرءــادية التصــحيحية ,و لــك لتوتــي العقيــدر
اإلسـ ــسمية الصـ ــحيحة .وتوت ـ ـ هـ ــذه النش ـ ـرات أمـ ــور الـ ــدين مـ ــن العبـ ــادات
واملعــامست مبــا يوافــق الســنة النبويــة الكرذة.وتقــدر هــذه النشـرات ملــن وصــلتهم
ي ــد التغري ـ ـ  ,أوم ــن أث ــر ف ــيهم أه ــد الب ــدع س ـ ـواء ك ــانوا مس ــلمل أرات ـ ـ
اإلسسر أو اجلاليات اإلسسمية

البسد ري إسسمية.

 -0قراءر دعاء ركوب الدابة ,فعن عل بـن الربيعـة قـال :ءـهدت علـ ابـن
أيب طالـ رتـ ار عنــه أتــى بدابــة يركبهــا فلمــا وتــع رجلــه الركــاب قــال :
بسـم ار ,فلمـا اسـتوري علـى ظهرهـا قـال :احلمـد ر الـذي سـهر لنـا هـذا ومـا
كنا له مقرنل وإنـا إىل ربنـا ملنقلبـون .ر قـال :احلمـد ر ثـسر مـرات .ر قـال:
ار أكـرب ثــسر مـرات ,ر قــال :ســبحانك إين ظلمــت نفسـ فــا فر إنــه
يغفــر الــذنوب إ أنــت .ر قــال :رأيــت النــل صــلى ار عليــه وســلم فعــد كمــا
فعلت ) احلديع رواه أمحد وأبو داود والرتمذي.
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 -4احلرص على قراءر دعـاء السـفر عنـد اخـرو مـن البلـد ,فقـد روري مسـلم
الصحي عن ابن عمر أَ ّن رسول اللّ ِه صلى ار عليه وسلم كـان إ ا اسـتوري
علـى بعِـريه خارجـا إىل ســفر ,كـرب ثسثـا ,ر قـال :ســبحان الـذي سـهر لنـا هــذا
ومـا كنـا لـه مقـرنل وإنـا إىل ربنـا ملنقلبــون .اللهـم إنـا نسـفلك سـفرنا هـذا الــرب
والتقوري .ومن العمد ما ترتى .اللهم هون علينا سفرنا هذا .واطو عنا بعـده.
الســفر .واخليفــة األهــد .اللهــم إين أعــو بــك مــن
اللهــم أنــت الصــاح
وعا ــاء الس ــفر ,وكرب ــة املنظ ــر ,وس ــوء املنقلـ ـ  ,امل ــال واأله ــد  .وإ ا رج ــع
قاأن .وزاد فيهن :آيبون ,تائبون ,عابدون ,لربنا حامدون .
 -01وسـا دــدر باملســافر أن يتنبـه إليــه هــو اختيـار الصــحبة الطيبــة ,فالســفر
يلعلم مكنونه ,و ذكن أن يتنبف املسافر حباله ومصريه ,فالرفقـة أنـس للمسـافر,
وأمـان بـن ن ار مــن نوائـ الـدهر ,واتبــاع للسـنة النبويـة املطهــرر .فعـن عبــد ار
بـن عمـر رتـ ار عنهمـا ,عـن النـل قـال :لـو يعلـم النـا مـا الوحـدر مـا
أعلم ما سار راك بليد وحده ) رواه البهاري.

َ -00س ــب ار وك ــرب إ ا عل ــوت مرتفع ــا أو هبط ــت إىل م ــنهفل ,فع ــن اب ــن
عمر رت ار عنهمـا ,أنـه قـال  :وكـان النـل وجيوءـه إ ا علـوا الانايـا كـربوا,
وإ ا هبطـوا ســبحوا ,فوتــعت الصــسر علــى لــك ) رواه أبــو داود ,وصــححه
األلباين.
 -02قـراءر دعــاء ن ـ ول املن ـ ل ,كمــا دلنــا علــى لــك الرســول الكــرمي صــلى ار
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عليــه وســلم ,فعــن خولــة بنــت حكــيم الســلمية رتـ ار عنهــا ,قالــت :عــت
رسول ار يقول :من ن ل من ر قال :أعـو بكلمـات ار التامـات مـن ءـر
ما خلق يضره ء ء ح يرلد من من له لك ) رواه مسلم.
 -04التفكــر بــالكون عبــادر ر يــؤجر املســلم عليهــا ,لــذا فحــري باملســلم أن
يكون التفكر والتدبر حاترا أثناء سفره ,وج ءا من برنامق رحلته.
 -03حـافل علـى األ كـار اليوميـة سـا يقـال الليـد والنهـار ,وتـذكر املناسـ
مــن األدعيــة ال ــيت خت ــتن ب م ــان أو مك ــان مع ــل س ــا دلتنــا علي ــه الس ـنة النبوي ــة
املطه ـ ــرر .ف ـ ــداور عليه ـ ــا واح ـ ــرص عل ـ ــى ت ـ ــذكريها مل ـ ــن يرافق ـ ــك ,وأن تعلمه ـ ــا
أطفالك.
 -00لك ــد مس ــلم

حيات ــه خط ــو محـ ـراء يت اوزه ــا ,ترتكـ ـ عل ــى فط ــرر

لجبد عليها ,وقيم ومبادئ نشف رحارـا ,فحـري مبـن يسـافر أن حيـافل عليهـا
مــن أن تــدنس ,فمــا أمــر ار باجتنابــه مــن املعاصـ واآلثــار ,في ـ علينــا أن
حن ــذر م ــن الق ــرب من ــه ,أو أن ن ــدور مح ــاه ,أو أن تفمرن ــا أنفس ــنا الض ــعيفة
با كتشــامل أو بالت ربــة فنقــع ايظــور مــن حيــع أردنــا املعرفــة ,فالســسمة
فيها ترك ما فيها.
 -02تقيلدنا برداب السـفر ,وتعـاليم اإلسـسر
صورر اإلسسر املشرقة حياتنا.
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تصـرفاتنا ,ومعامستنـا يعكـس

 -07تنسى صسر ا ستهارر

أمرك كله فه خرير ار املباركة.

 -00ا بتســامة صــورر حيــة للقلـ تبــدو علــى حميــاك فــس تبهــد رــا علــى مــن
حولك.
 -04عينـان مجيلتـان يـفاران بـفمرك ,أنـ ل عليهمـا الرمـون احلسـان عنـدما تـرري
مـا حيـق لــك أن تـراه مـن منـاظر ختــدن احليـاء ,أو مشـاهد قــد تـفجق الفتنــة
القل  ,أوكد أمر هنى عنه الشرع.
 -21اعتــذر ســن أخطــفت معــه ,وســام كــد مــن أخطــف معــك ,وودع اجلميــع
بقل أبيل ,فاملسافر يعلم هد يعود أو يعود.
 -20إن املسافر إ ا تغرب وابتعد عن حدود وطنه فننه يصـب بـس قيـود ,فهـو
حــر طليــق .فكــم مــن العــادات والتقاليــد الــيت يســتطيع املســافر أن ينفــك منهــا
ويت اوزه ــا ,وزد عل ــى ل ــك أن أ لـ ـ امللهي ــات ,واملنهي ــات الس ــفر قريب ــة
ومبتنــاول اليــد ,فــس رقي ـ إ الواحــد األحــد املطلــع علــى خائنــة األعــل ومــا
ختف ـ الص ــدور .في ــا نع ــيم م ــن اء ــرتري نع ــيم اآلخ ــرر ب ين ــة ال ــدنيا الفاني ــة .وي ــا
سعادر من انتصر على نفسه وقيدها بضوابح الدين احلنيف.
 -22أخــيت املســافررد عنــد ســفرك فــنن ح ابــك نــور وجهــك ,ورم ـ عفافــك,
فتمسك به بكامد قوتك ,وست دين من يناديك قبد السفر خبلعه ,والتحـرر
منــه ,وركــوب مركـ التحضــر امل عــور ,بــد قــد جتــدينها دعــور صــرحية مــن أقــرب
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الن ــا إلي ــك ب ــفن ختلعي ــه ,أو م ــن ي ــفمرك بالتس ــاهد في ــه وختفيف ــه .لك ــن قفـ ـ
صــامدر أمــار تلــك الريــار العاتيــة ,وســت دين راحــة القل ـ  ,واطم نانــا
النفس .واحذري من وساو الشيطان أن تكون سبيس لِتسـلد اخـومل إليـك,
قلبـك أن نظـرات اآلخـرين حـول احل ـاب خميفـة ,أو أن
و لك عندما يلق
اإلج ـراءات علــى دخــول اي بــات ءــديدر ,فاق ـ أن تلــك أوهــار اــت إىل
احلقيق ــة بص ــلة ,وأقوأ ــا ع ــن جترب ــة ,فلق ــد رأي ــت النمس ــا وسويسـ ـرا وأملاني ــا
حم بات بشكد كامد و يتعرتن سن حوأن ألي كلمة أو نظرر جارحة.
 -24إ ا كان عدد أفراد الرحلة أكار من واحد فتفمري أمـري علـى الرحلـة ,يقـور
بــندارر ءــؤون األعضــاء ,وتنظــيم ج ـدول الرحلــة ,والرجــوع إليــه عنــد كاــرر اآلراء
هو من السنن املتبعة.
 -23تصاح من تظن أنـه صـاح معصـية ,و لـك حـ لـو اعتقـدت أو
ج مت أنك لن تنساق خلفه ,فـنن لـك مـدعار للوقـوع معـه بـراثن الر يلـة,
فالنفس مواقع الفنت تعيفة ,فكما يقال  :الصاح ساح .
 -20إن رأيــت مــا يس ــرك م ــن صــاحبك أثن ــاء ســفرك فــس تنســى تقــدمي
النصــيحة ,وعنــدما تتقــدر بالنصــيحة فتــذكر أن تكــون باملوعظــة احلســنة ,فــنن
تقبــد فللــه احلمــد وإ الن ار..الن ــار ,فــس جتاملــه علــى حســاب دينــك ,بــد
اطل أن تنه الرحلة أو أن تفرتقا كدٌّ سبيله.
 -22عنــدما تســافر بــدون رفقــة الوالــدين ,فــداور علــى طمــفنتهم واإلكاــار مــن
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ا تصــال رــم ,و تنس ــى زوجت ــك م ــن ل ــك ,فه ـ حامل ــة مهــك ,وفاق ــدر
نظرتك ,وراعية أبنائك من بعدك ,و تنسـى األو د فا تصـال رـم خيفـف أ
الفراق.
 -27امحــد معــك بوصــلة أو جهــاز مسحــة لتحديــد اجتــاه القبلــة .وتفكــد مــن
عملها قبد السفر ,وأن لديك خربر كافية ستهدامها.
 -20امحــد منبــه أوقــات الصــسر الــدو  ,فهنــاك الســاعات الــيت يــتم تــبطها
على املدن العاملية عرب خطو الطول والعرض ,فتحدد أوقات مجيـع الصـلوات
بدقة.
 -24من املمكن أن يتم طباعة أوقات الصـسر للمـدن الـيت تنـوي زيارهتـا عـرب
املواقع املهصصة اإلنرتنت وا ستفادر منها ألجد لك.
 -41جمموعـة مــن أعـواد السـواك هـ أتــن هديــة تقــدمها ملـن تتعــرمل عليــه مــن
املس ــلمل ب ــسد تت ــوفر ل ــديهم ه ــذه اأدي ــة القيم ــة ,ففـ ـ ل ــك إدخ ــال
للسرور إىل قلورم ونشر للسنة.
 -40أقــرتر أن تس ـ د عنــاوين بعــل املواقــع اإلســسمية املوثــوق رــا والصــادرر
باللغ ــة العربي ــة ,وال ــيت تش ــرر أص ــول اإلس ــسر عل ــى ه ــدري م ــن الق ــرآن والس ــنة
النبوية ,وتبل صفحاهتا أخسق املسلم احلقة وتعامسته مع من حولـه ,والـيت
قــد دــد املغــرتب صــعوبة الوصــول ملاــد هــذه املواقــع بــسد الغربــة أو ايي ـ
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الغـع مـن السـمل منهـا ,فتكـون تلـك املواقـع منـارر هـدري تنـري عقـول املغرتبـل
وت ــدعوهم إىل التمس ــك بال ــدين .فيمكن ــك نص ــحهم ب يارهت ــا ,أو طب ــع بع ــل
صفحاهتا عند احلاجة إليها أثناء سفرك وإهدائها ملن حيتاجها.
 -42لتــا إىل بعــل عنــاوين املواقــع اإلســسمية بلغــة البلــد املقصــود ,والــيت
هدفها الدعور إىل اإلسسر على أسس صحيحة وتكون مناسـبة لغـري املسـلمل
من أهد تلك البسد.
 -44لألخـ ـوال ,واألعم ــار ,وكب ــار الس ــن ح ــق علي ــك ,ف ــاجعلهم م ــن ت ــمن
برنامق وداعك.
 -43خذ س ادر صـغرير تكـون معـك رحستـك ,واحـرص أن تكـون عازلـة
للرطوبة ,وإن احتوت على بوصلة فهذا أفضد.
 -40ا ســتغفار يعــل علــى كاــرر األءــغال قــال تعــاىل  :اس ـتَـغ ِف لروا َرب لكــم لر
تلوبلـوا إِلَيـ ِه يـلرِسـ ِـد السـ َـماءَ َعلَــي لكم ِمــد َرارا َويَـ ِد لكم قلــور إِ َىل قلــوتِ لكم ) هــود.02 :
وق ـ ــال الرس ـ ــول ص ـ ــلى ار علي ـ ــه وس ـ ــلم احل ـ ــديع الص ـ ــحي  :م ـ ــن لـ ـ ـ ر
ا ســتغفار جعــد ار لــه مــن كــد هــم فرجــا ,ومــن كــد تــيق خمرجــا ,ورزقــه مــن
حيع حيتس ).
 -42خضـ ــم مشـ ــا لك تنس ـ ـى أداء واجباتـ ــك الدينيـ ــة ,و يكـ ــن هـ ــم
أوقات عبادتك.
سفرك هو املسيطر على هنك ح
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 -47سفرك إىل البسد اليت لتـوي علـى مـذاه عـدر جتـادل بغـري حـق,
و تتحدر بغري علم ,و تناقش وأنت ري ملم بكامد األدلة عـن اخسفـات
املذهبي ــة ,واط ــرر رأي ــك مقرون ــا بال ــدليد ,و تتعصـ ـ مل ــذهبك ,أو ختت ــار م ــا
يوافق هواك.
 -40ت ــع رفت ــك بع ــل األوراق التعريفي ــة باإلس ــسر ,فق ــد تك ــون س ــب
هداية ملن يدخد رفتك من طاقم الفندق.
 -44ق ــم بنه ــداء اس ــتقبال الفن ــدق ال ــذي تس ــكنه بع ــل الص ــور الرتاثي ــة ,أو
بعل التحف املعربر عن دولتك ومعها بطاقة تعريفية عن اإلسسر.
عنــدما يتعاــر خمطــح ســفرك وتض ــيق عليــك الــدنيا بســب ل ــك,
-31
فتــذكر أن بعــد العســر يس ـرا ,فاســتعن بــار علــى املتبق ـ مــن أمــرك.و امحــد ار
قضاءه وقدره.
تعلم بعـل الكلمـات البسـيطة بلغـة أهـد البلـد املقصـود ,واحـرص
-30
أن يكــون مــن تــمنها الكلمــات ال ــيت تســتفيد منهــا عنــد الس ـؤال عــن بعــل
األءــياء الــيت لحــرر أكلهــا أو ءــررا أو فعلهــا ,مــن أماــال كلمــة خن يـ ودهونــه,

واخم ــر وأنواع ــه ,والت ــفمل وم ــا ماثل ــه ,أيض ــا تعل ــم كلم ــات الرتحيـ ـ وبع ــل
األس ـ ـ ـ لة عـ ـ ــن األءـ ـ ــياء الضـ ـ ــرورية والـ ـ ــيت قـ ـ ــد تسـ ـ ــعفك بعـ ـ ــل الظـ ـ ــرومل
الصعبة.وتعطيك ثقة وبشاءة مع من حولك .
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تنبيهات عامة :
السـفر ينفــك املسـافر مــن قيـود كاــرير ,وحيلـق حبريــة تامـة هــذا العــا
الفسي  .ولتكتمد الفرحة هذه وقفات عامة جتعد الرحلة أكار سعادر.
 -0رحست ــك الس ــياحية يك ــن تغي ــري املك ــان ه ــو الف ــارق الوحي ــد ب ــل
سفرك وإقامتـك ,بـد دـ أن يتغـري الـروتل بالكليـة ,فاجعـد حياتـك جديـدر,
لتكون أيامك سعيدر.
 -2كــن مجيــد املظهــر ,مبتس ــم الوجــه ,فمظه ــرك ه ــو دليــد خمــربك ففظهره ــا
بالشكد الذي يليق بك.
 -4اجعــد املتعــة ,والرتفيــه ,والتغيــري أهــدفا أساســية
اجلميد جدا أن يكون الرتفيه مقرتنا بالتعليم.

ســفرك الســياح  ,ومــن

 -3امحــد معــك كتابــا جديــدا ,تقض ـ معــه رحلــة عــا الفكــر واملعرفــة,
مقدمته زمان ومكان تلك الرحلة.
ويكون كرري لتلك الرحلة ,واكت
 -0انطلـق كــد األءــياء؛ امللــبس ..املفكـد ..املســكن ..لــرر مــن
مجيع القيود اليت ختالف الدين ,و تتعارض مع عرمل البلد املقصود.
 -2إ ا كان يقلقك الرتحـال ,ومـدر سـفرتك طويلـة ,فمـن املمكـن أن تغـري
املسكن كد فرتر؛ ح تت دد الرحلة ,وتظهر بشكد آخر.
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 -7إ ا أردت أن تتم زيارتـك لألمـاكن املشـهورر ,واملعـا السـياحية ,واملنـاطق
املهتــارر بشــكد دقيــق؛ في ـ أن يكــون برنــامق الرحلــة معــدا إعــدادا مســبقا,
ومنظم ــا تنظيم ــا دقيق ــا ومتك ــامس أوق ــات حم ــددر معلوم ــة ,حـ ـ تض ــيع
أوقات الرحلة بل البحع والسؤال.
 -0تفكـد مــن أن أوقـات زيــارر بعــل املعـا  ,أو املـ ارات يتعـارض مــع أيــار
الصــيانة ,أو اإلجــازات الر يــة ,أو املو يــة ,و لــك حـ يتعــرض برناجمــك
للهلد ,ويضيع وقتك بالذهاب وا ء بس فائدر.
 -4تعــرمل علــى التكلفــة النقديــة لطلبــك مــن قَبــد طلبــه أو اســتعماله .ماــال
لـ ـ ـ ـ ــك :وجبـ ـ ـ ـ ــات املطـ ـ ـ ـ ــاعم ,واملقـ ـ ـ ـ ــاه  ,وسـ ـ ـ ـ ــيارات األجـ ـ ـ ـ ــرر ,واملتـ ـ ـ ـ ــاحف
واحل ــدائق..و ريها ,ف ــفي ءـ ـ ء في ــه مبل ــع م ــا دـ ـ أن تتع ــرمل عل ــى س ــعره
وبدقــة م ــن قبــد أن هت ــم بش ـرائه أو اس ــتهدامه ,ح ـ تتع ــرض لسبت ـ از بع ــد
ا سـتهدار وتـدفع رسـوما تفـوق أجـره وسـعره ,وكـذلك حـ تتعـرض للحـر
عندما تريد دفع قيمته ,فقـد يكـون السـعر أعلـى مـن املتوقـع ,أو أنـك لمـد
املبلع املطلوب.
 -01بعل أماكن ال يارر من املتاحف ومدن األلعاب تتطل وقتا طويس مـن
ا نتظــار ,أو تكــون الغالـ مكتظــة بــال وار ,فيحســن أن ت ورهــا يــور
واحــد ,ولكــن اجعــد أــا أكاــر مــن يــور ,ويفضــد أن تكــون أيــار ال يــارر متفرقــة
وليست متتابعة حـ

تلصـاب بامللـد ,وكـذلك حيسـن أن ختتـار أوقاتـا مناسـبة
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وليس ــت م دمح ــة ففي ــار اإلج ــازات الر ي ــة واملو ي ــة واألس ــبوعية ه ـ أي ــار ــري
مناسبة الغال لل يارر حيع يكون ال حار فيها أكار من ريها.
 -00بعــل أمــاكن ال يــارر ومــدن األلعــاب الكبــرير لتــوي علــى فنــادق تابعــة,
فم ــن املمك ــن أن يس ــكن الس ــائ هن ــاك بع ــل األي ــار ح ـ ينه ـ برناجم ــه ,أو
ذكن السكن بالقرب منها ح يسهد الرتدد عليها.
 -02اعـرمل ميولــك ,واخــرت مــا يناســبك مــن الــرحست وأمــاكن ال يــارر ,فلــيس
ك ــد م ــا تقدم ــه مكات ـ الس ــفر والس ــياحة أو يكتب ــه الرحال ــة يناس ــبك ,فله ــم
وقهم ولك وقك اخاص.
 -04لك ــد بل ــد ع ــادات ,وتقالي ــد ,ونظ ــار ,في ـ ـ عل ــى ال ائ ــر أن حيرتمه ــا,
ويتقيد را ح لو يقتنع را.
-03

أنت صورر عن بلدك فكن كما ل أن يروك را.

 -00السفر قد يكون وقتا مناسبا لعمـد احلميـة الصـحية ,فـنن رأيـت أن هـذه
الفق ــرر تناس ــبك فض ــع برناجم ــا مناس ــبا ل ــذلك ,ونظ ــم وجبات ــك ,وقل ــد م ــن
املواصست ,ح يكون املش هو رياتتك اليومية.
 -02التصوير لدري البعل متعة ,ولكـن هنـاك أمـاكن حيسـن أن تسـتف ن قبـد
أن تشرع بالتقا الصور أا ,خصوصا إ ا كان التصـوير ألمـاكن خاصـة أو سـا
يعتربون ــه تع ـ ـ مد عل ــى املمتلك ــات اخاص ــة أو احلري ــات الشهص ــية كتص ــوير
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األطفال ,أو املنازل...أو ريها .أما املرافق احلكومية والـيت وتـع عليهـا عسمـة
سنــوع التصــوير فــس لــاول أن تتحايــد علــى القــانون مــن أجــد تصــويرها فتلــك
األماكن م ودر بكامريات مراقبة.
 -07استهدر املعلومات والتوجيهات اليت لويها املواقع السياحية ,فذلك سـا
ي يد من مجال رحلتـك ,وخيتصـر عليـك البحـع عـن املعلومـات ,ودعلهـا مرتبـة
منظمــة وبعيــدر عــن العش ـوائية ,فتلــك املواقــع تتحــدر مــن واقــع رحالــة ق ــاموا
برحست مشارة لرحلتك إىل تلك البقاع.
 -00عن ـوان الفنــدق وبطاقتــه اجعلهمــا دائمــا معــك
صحبك الرحلة.

تنقستــك ,وزود رمــا

 -04الســفر رحلــة معلوماتيــة؛ ل ــذا س ـ د ك ــد املعلومــات الس ــياحية الــيت اــر
عليك فقد لتاجها

يور من األيار ,أو حيتاجها من حولك.

 -21اطلع علـى منـاا البلـد املقصـود قبـد السـفر بفـرتر كافيـة ,وتتبـع أحـدار
الطقس عرب املواقع اليت تتبع حالة األجواء خسل أءهر السنة.
 -20تعــرمل قبــد الســفر علــى الوتــع السياس ـ للبلــد املقصــود ,فقــد يكــون
الوقت ري مناس للسفر.
 -22تعمــق بق ـراءر ومعرفــة ايظــورات واملمنوعــات
للسفر ,ح تقع مشكست خمالفة األنظمة.
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نظــار الدولــة املقصــودر

 -24تتوتر أثناء سفرك فيؤثر على نفسيتك ويتفثر من حولك.
 -23قــد يتعــرض املســافر لظــرمل طــارئ ســفره ,كعــارض صــح أو ــريه,
فيضطر أن يغري مسار برناجمه ,فـس لـ ن لـذلك ,ففنـت أتيـت مـن أجـد هـدمل
حمدد ولكن قضاء ار قدر ري لك ,فقد تكون اخرير

لك.

 -20تفكــد مــن ســعر تكلفــة املكاملــات الدوليــة علــى جهــاز جوالــك ,و لــك
ح ـ تقــع تــحية لفــاتورر باهظــة عنــد عودتــك.أو فصــد اخدمــة عنــك بعــد
جتاوزك احلد املسمور به للمكاملات.
 -22بعل مقدم خدمة ا تصال املتنقد – اجلوال  -يضـعون رسـوما عاليـة
علــى الرســائد املســتقبلة والــيت تبلــع عــن مكاملــات مفقــودر ,أو الــيت ترســد عنــد
ل
وتع اجلهاز ماد هذه اخدمة فتنبه أذا األمر.
 -27خ ن األرقار اليت تكرر ا تصال عليها مـع رقـم مفتاحهـا الـدو  ,و لـك
أسهد عند اتصا تك.
 -20قــد يكــون مــن املفيــد للمســافر أن حيمــد ءــرحية جديــدر مــن بلــده ,خيــرب
را من يع عليه من والديه وزوجتـه ,وأو ده ,ومـن يهمهـم أمـره ,ومـن ر يغلـق
جواله األساس  ,و لك ح

يتعرض ملكاملات باهظة لتس عليه.

 -24بع ــل مق ــدم خدم ــة ا تص ــال املتنق ــد – اجل ـ ـوال – يض ــعون رس ــوما
ِ
املتص ــد علي ــه ,فتع ــرمل عل ــى ل ــك ولس ــت مل م ــا
للمكامل ــات عل ــى املتص ــد و َ
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باستقبال أي مكاملة تعرمل صاحبها.
 -41م ــن أج ــد تقلي ــد تكلف ــة ا تص ــال ق ــد يك ــون اس ــتهدار الرس ــائد ب ــديس
ناجحا ملن ل أن تتواصد معهم بلدك.
 -40عنــد اســت ار ســيارر األجــرر ,فيحســن أن تركـ خلــف قائــدها ,و لــك
ألن النظــار املتبــع الكاــري مــن الــدول يفــرض وجــود معلومــات كاملــة خلــف
مقعد قائد األجرر ,وكذلك من أجد أن تتمتع باخصوصية أنت ومن معك .
 -42عند الوصول للمحطة املقصودر مع سيارر األجرر ,فس تن ل بعـد توقفهـا
مباءرر ,بد اجعد قائد األجرر يقور بنن ال مجيع أ راتك ,ر ان ل بعـد لـك,
فهذا أكار أمانا للحفاظ على ستلكاتك.
 -44من املستحسن أن تس د مجيع املعلومـات اخاصـة بسـيارر األجـرر ,فقـد
لتا إىل ء ء منها .
 -43عنــد الوصــول للفنــدق في ــدر أن يــتم تعريــف صــاح ســيارر األجــرر
برقم رفتك ,و لك ح يتم الد لة عليها من قبد تعامل النفو .
 -40حمط ــات القط ــار وقط ــار األنف ــاق ه ـ مس ــكن دائ ــم أله ــد امله ــدرات,
والسكارري ,فكن على حذر عند املرور را

أوقات متفخرر من الليد .

 -42قب ــد س ــفرك تفك ــد م ــن تفعي ــد خاص ــية ا تص ــال واس ــتقبال املكامل ــات
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الدولية من لدري مقدر خدمات ا تصال املتنقد املشرتك لديهم .
 -47عرب جهاز اجلوال ذكن لديد أرقـار معينـة ذكـن تـبطه عليهـا حبيـع
يتصد اجلوال على ريها ,فهذا مفيد حالة فقدان اجلوال.
 -40احــتفل بــرقم هــاتف خــدمات العمــسء ملقــدر خدمــة ا تصــال املتنقــد –
اجلوال  ,-من أجد التواصد معهم عند فقدان ءرحيتك ليتم إيقافها.
 -44اح ـ ــتفل بفرق ـ ــار هوات ـ ــف س ـ ــفارر دولت ـ ــك وأرق ـ ــار القنص ـ ــلية الدول ـ ــة
املقصــودر ,مــع أرقــار الســفارات ايطــات الــيت ســومل اــر رــا ح ـ لــو ملــدر
قصــرير ,مــع التعــرمل علــى املدينــة الــيت توجــد فيهــا الســفارر واملســافة بــل تلــك
املدينة ومقر إقامتك رحلتك.
 -31حري مبن ع ر على السفر أن ينظم جـدو زمنيـا لرتتيـ أ ـراض سـفره,
ويتمم ح وزاته؛ فهذه اخطور كفيلة بفن جتعلك على معرفة تامة مبـا إاـازه,
واملتبق من أ راتك ,وجتعلك تقدر على السفر وأنت بكامد استعدادك.
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استخراج تأشيرة السفر :
اســتهرا التفءــرير هــو اخط ــور األوىل لط ــرق أب ـواب الدولــة املقص ــودر
السفر ,والسفارات ه اليت تعطيك الضوء األخضر للسـفر إىل وجهتـك
املهتارر ,وفيما يل نقا نطرحها عن هذه البداية املهمة:
 -0ملعرف ــة متطلب ــات التفء ــرير ذكن ــك س ـ ـؤال املهتص ــل الس ــفارر ,أو
زي ــارر موقعه ــا عل ــى اإلنرتن ــت ,أو ع ــن طري ــق املكاتـ ـ الس ــياحية املص ــرر أ ــا
باستهرا التفءريات.
 -2عن ــد زي ــارر الس ــفارر أو زي ــارر املكاتـ ـ الس ــياحية س ــتهرا التفء ــرير
أكمــد مجيــع البيانــات اخاصــة با ســتمارر ,وامــأل بوتــور مجيــع اخانــات الــيت
لويهــا أوراق تقــدمي الطل ـ  ,وبــدون أن يكــون هنــاك أي احتمــا ت متعــددر
لكد إجابة.
 -4ا ـ ــن بع ـ ــل ال ـ ــدول التفء ـ ــرير م ـ ــن س ـ ــفاراهتا ,وبعض ـ ــها ذنحه ـ ــا م ـ ــن
املطـ ــارات ,وبعضـ ــها اآلخـ ــر يسـ ــم لـ ــبعل الـ ــدول الـ ــدخول بـ ــدون تفءـ ــرير,
وتتفــاوت ال ــدول أنظمته ــا م ــن تفء ــرير ال ــدخول ,وامل ــدر السزم ــة إلهن ــاء
التفءرير .فكن على علم بذلك ح تستهرجها قبد سفرك بوقت كامل.
 -3لــيكن التوقي ــع ال ــذي توق ــع ب ــه اس ــتمارر التفء ــرير مطابق ــا لتوقيع ــك
جواز السفر.
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 -0اطل التفءرير حبيـع تكـون متوافقـة مـع الغـرض املقصـود مـن السـفر,
سياحة ,أو عس  ,أو دراسة ,أو جتارر ..أو ريها.
-2

تطلـ بعــل الســفارات أن تكــون الصــورر اخاصــة بالتفءــرير حدياــة,

وبدون طاء للرأ  ,فتنبه أذا عند التقدمي للتفءرير.
 -7دـ أن نتعامــد اســتهرا التفءــرير مــع مكاتـ ر يــة مــرخن أـا
ســتهرا التفءــرير ,وأن يــتم تســليمهم اجل ـواز عــرب أوراق ر يــة موقعــة باســم
املكت تفيد ا ستسر.
 -0تَط ل ـ مكات ـ الســفر والســياحة التوقيــع علــى أوراق و ــا خمتلفــة
س ــتهرا التفء ــرير ,ف ــس توق ــع إ بع ــد أن تق ـ ـرأ ,وتع ــرمل ,وت ــتفحن مجي ــع
الشرو اخاصة مبن التفءرير.
 -4تش ـ ــرت بع ـ ــل الس ـ ــفارات أن يتق ـ ــدر ص ـ ــاح التفء ـ ــرير حب ـ ــوزات
للطريان والفنادق ,وتـفمل صـح ...و ريها مـن املتطلبـات الـيت ختتلـف حبسـ
الدولــة ,ومــن خــسل تلــك احل ــوزات يــتم لديــد وقــت التفءــرير ومــدهتا؛ لــذا
املدر نفسها املراد أن نسافر خسأـا ,كـذلك دـ أن تكـون
د أن حن
تلــك احل ــوزات حقيقيــة وليســت ومهيــة كمــا يفعــد بعــل املكات ـ ؛ ح ـ
نك ــون القائم ــة املمنوع ــة م ــن الس ــفر إىل تل ــك ال ــدول ,ف ــبعل الس ــفارات
تتفكد من وجود أ اء طالل التفءرير الفنـادق الـيت اختيارهـا خـسل تلـك
املدر.
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 -01أيض ــا ت ــرفل بع ــل الس ــفارات م ــن تفء ــرير للمتق ــدر ألس ــباب ق ــد
تبــديها الســفارر أو ختفيهــا ,وأــم احلــق لــك ,ولكــن لنــا حــق التقــدمي م ــرر
أخــرري واياولــة .فــنن لمنحــت التفءــرير فامحــد ار علــى التســهيد ,وإن لاــن
فاسفل ار اخرير من أمره وأن يعوتك خريا منها.

 -00التفكد مـن عـدر هنايـة صـسحية اجلـوازات ,ووجـود مـدر كافيـة تناسـ
السفر إىل الدولة املقصودر.
 -02وســا جتــدر اإلءــارر إليــه أيضــا أن تــاري هنايــة اجل ـواز يعــا الســمار
بالدخول لصاحبه ح آخر يور من صسحيته ,فـالكاري مـن الـدول تشـرت أن
يكــون متبقيــا علــى صــسحية اجلـواز عــدر ءــهور حـ انحــك تفءــرير الــدخول,
في ـ أن تستفســر مــن ســفارات الــدول املقصــودر بالســفر عــن املــدر الكافيــة
لصسحية اجلواز.
بعل األحيان قد تسم بعل الدول األوروبية بدخول أصـحاب
-04
تفء ــرير الشـ ـنقن )Schengen 0الص ــادرر م ــن أي دول ــة عض ــور م ــن دول
الشنقن إىل أراتيها ,ر م أن التفءرير استهرجت من ـري سـفارهتا ,لكـن هـذا
الوتــع لــيس دائمــا فــبعل مــوظف املطــارات يرفضــون أي قــادر يهــبح بتفءــرير
صــادرر مــن ــري دولــتهم؛ لــذا اجعــد التفءــرير توافــق وجهــة الســفر ,فهــذا أكاــر
 -0الشنقن  :ه جمموعة من دول اإللاد األوريب وقعت اتفاقية لقق حرية التنقد فيما بينها بدون
تفءرير ,أو التنقد بتفءرير موحدر تستهر من أي دولة ملن يطلبها سن هم خار تلك الدول املوقعة.
- 25 -

اتباعا للنظار ,وأجدر أن تقع فيما حيمد عقباه.
 -03بعل الـدول يتطلـ العبـور مـن خـسل مطارهـا تفءـرير مسـتقلة ,حـ
لو كان هذا العبور للحظات معدودر؛ لذا تفكد مـن هـذا املطلـ قبـد سـفرك,
و لــك بسـؤال ســفارر الدولــة املوجــودر
رحلتك.

بلــدك والــيت ســومل تتوقــف فيهــا عــرب

 -00اعمد علـى اسـتهرا تفءـرير السـفر قبـد وقـت كـامل؛ ألن السـفارات
ت دحم مع اقرتاب مواسم السفر خاصة إجازر الصيف .فف وقـت الصـيف
يتــفخر اســتهرا التفءــرير أكاــر مــن ــريه مــن أوقــات الســنة ,وهــو مــا يعــرض
املســافر حتمــا ت تفجيــد ,أو تــفخري ح ــوزات الط ـريان والفنــادق ,وهــو مــا
قد يكلفك سفرتك بالكامد.
 -02بع ــل ال ــدول اـ ــن تفء ــرير متع ــددر السـ ــفرات خ ــسل م ــدر حمـ ــددر,
فيمكن ا ستفادر منها خسل تلك املدر لعدر سفرات إىل تلك الدولة.
 -07يتطل ـ اســتهرا بعــل التفء ـريات أن تــتم مقابلــة ءهصــية لطال ـ
التفءــرير ,في ـ أن يتحلــى صــاح املقابلــة باحلكمــة واملصــداقية ,وأن يكــون
واتـ ـ املب ــادئ وذا ــد دين ــه ,وءهص ــيته ,ووطن ــه ,وأن يص ــدر إجابات ــه ر ــدوء
ووت ــور ,وأن يعـ ــد هـ ــذه املقابلـ ــة مسـ ــفلة حي ــار أو مـ ــوت بـ ــد ه ـ ـ خطـ ــور
اعتيادية ,تقدر عليها الكاري مـن سـفارات الـدول .وليحـرص أن تكـون إجاباتـه
واقعية ,وأن تكون مبهمة أو ري واتحة ,أو لتمد أكار من احتمال.
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 -00عندما يكون املتقدر لطل التفءرير من النساء ,ويلطل منهـا أن يـتم
مطابقـة جوازهـا مـع صـورهتا الشهصـية فـس ننفــر مـن هـذا الفعـد ,بـد هـذا حــق
من حقوقهم ,ومن حقهـم أيضـا أن حيرصـوا علـى أمـن بلـدهم ,فالعقـد واملنطـق
يقـو ن لــك .ولكـن لنطلـ مـنهم بطريقــة مناسـبة أن تكــون املطابقـة مــن قبــد
النساء العامست السفارر.
يــور املقابلــة حيســن احلضــور قبــد املوعــد بوقــت كــامل ,مــع احلفــاظ
-04
على املظهر املناس وا بتسامة الصافية.
 -21مجيـ ـ يـد أن يطلـ ــع طال ـ ـ التفءـ ــرير علـ ــى بعـ ــل األس ـ ـ لة الـ ــيت تسـ ــفأا
السفارر لطال التفءرير ,و لك بسؤال من مر مباـد هـذه الت ربـة ,حـ يكـون
طال ـ التفءــرير علــى اســتعداد لــذلك عنــد ملقابلــة ,ود ـ عليــه أن يعــرتض
عليها أو يتربر منها ,بد عليه أن دي حبس ما يعتقد ويعرمل.
 -20إ ا تق ــدمت للمقابل ــة الشهص ــية فيحس ــن ب ــك أن جتيـ ـ عل ــى ق ــدر
األس ـ لة وبوتــور .وإ ا كنــت تــتقن لغــة املقابلــة فعليــك أن تســتعل مبــرتجم
من السفارر.
 -22مــن املمكــن أن تواجهــك بعــل املصــاع عنــد مــدء ــو اســتهرا
التفءــرير ,فت ــد بع ــل الفق ـرات ــري معروف ــة لــديك ,أو لتم ــد احتم ــالل
هنك ,فعليك أن تسفل املهتصل السفارر عنها ,وأن اليها حبسـ مـا
يغل على ظنك ,و تسفل بعل زائري السفارر عنها فليس الكـد علـى إملـار
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بذلك.
 -24لك ــد دولـ ــة أنظمته ــا وءـ ــروطها اخاص ــة عنـ ــد قب ــول تقـ ــدمي التفءـ ــرير
واستهراجها ,فس تتـربر مـن طـول ا نتظـار ,أو التـفخري عنـد التـدقيق بـاألوراق,
أو كارر األس لة ,فذلك عملهم ومطلوب منهم أن ينفذوه بدقة.
 -23توقيعــك علــى املوافقــة علــى ءــرو مــن التفءــرير دعــد مجيــع األنظمــة
تنطبــق عليــك تلــك الدولــة ,لــذا فمــن املهــم أن تفهــم الشــرو الــيت ســومل
توقع عليها ,وليس املقصود من لك أن تقلق من استهرا التفءـرير مـن أجـد
هــذه الشــرو  ,ولكــن مــن أجــد أن تطبقهــا وتنتب ــه أ ــا أثنــاء تواجــدك هنــاك,
ولك تعلم أنك على عهد ووعد بصدق التعامـد مـع تلـك الدولـة الـيت سـومل
تسافر إليها.
 -20حيســن أن يفخــذ املســافر و جــا تعريفيــا مــن الســفارر بفنظمــة الدولــة,
واألءياء املمنوع دخوأا ,أو اريرهـا ,أو اسـتهدامها ,أو ا طـسع علـى املواقـع
اإللكرتونية اليت تنبه على هذه األءياء.
 -22ذكــن تقــدمي التفءــرير

أ ل ـ الــدول عــن طريــق املواقــع اإللكرتونيــة

اخاصة بالسفارر ,وتعب ة النمـو اخـاص بطلـ التفءـرير ,ومـن ر إرسـاله عـن
طريـق املوقـع اإللكـرتوين ,فبـذلك يسـهد األمـر عليـك ,وتت ـاوز خطـوات كاـرير
يتطل إاامها السفارر واليت قد تكون م دمحة باملراجعل.
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 -27الكا ـ ــري م ـ ــن الس ـ ــفارات تش ـ ــرت أخ ـ ــذ موع ـ ــد مس ـ ــبق لتق ـ ــدمي طل ـ ـ
التفءــرير ,فمــن حيضــر بــس موعــد حيــق لــه التقــدمي إ بعــد أن لحيــدد لــه موعــد
جديد.
 -20هنــاك بعــل الســفارات األوروبيــة املشــرتكة بتفءــرير الشــنقن ) تعطـ
التفء ــرير بع ــدد األي ــار ال ــيت يقض ــيها املس ــافر تل ــك الدول ــة وف ــق ح ــوزات
الســكن والط ـريان ,وبعضــها يعط ـ ثسثــة أءــهر امل ــرر األوىل ر يعط ـ ســتة
أءــهر املــرر الاانيــة وســنة كاملــة املــرر الاالاــة ,وبعضــها يعط ـ ملــدر ــس
سنوات أو ي يد حبس جنسية طال التفءرير.
 -24ختتلف طريقة مـن التفءـرير حبسـ جنسـية املتقـدر ,فليسـت الشـرو
نفس ــها لك ــد اجلنس ــيات املتقدم ــة لطلـ ـ التفء ــرير ,فهن ــاك بع ــل الس ــفارات
تفرض تقسيمات وطلبات وءرو لكد جنسية على حدر.
 -41عنــد احلاجــة لتمديــد التفءــرير املنتهيــة أثنــاء تواجــدك تلــك الدولــة,
فيمكن تقدمي طل التمديد من اجلهـات املهتصـة مـع ءـرر األسـباب املتعلقـة
بظرومل التمديد .
 -40قد توافق بعل الدول على اديـد التفءـرير لل ائـرين بلـداهنم وبـدون
ءــرو  .وبعضــها يش ــرت عــدر اخ ــرو م ــن املنطق ــة املشــار إليه ــا عنــد إب ــداء
األسباب .
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 -42بعل الدول تعط تفءرير طويلـة قـد تصـد إىل عشـر سـنوات ,و لـك
بعد أن يابت املتقدر أنه قد سبق له زيارر تلك الدولة عدر مرات.
 -44عنــد انتهــاء اجل ـواز الــذي حيتــوي علــى تفءــرير زالــت ســارية املفعــول,
في ـ علــى صــاح اجل ـواز أن يرفــق اجل ـواز املنته ـ مــع اجل ـواز اجلديــد عنــد
مروره لدري جوازات املطار؛ و لـك مـن أجـد إثبـات أن فعاليـة التفءـرير زالـت
قائم ــة.و أفض ــد م ــن ل ــك أن ي ــذه للس ــفارر ودعله ــم ينقل ــون التفء ــرير إىل
اجلواز اجلديد .
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حجوزات الطيران والفنادق والسيارات :
لك ـ يســتمتع املســافر برحلتــه فننــه حيتــا إىل تنظــيم كامــد لشــؤون رحلتــه,
ومــن تــمنها تنظــيم احل ــوزات قبــد الســفر مبــدر كافيــة ,و لــك عــرب خطــو
احل وزات املتوفرر إما املكات السياحية ,أو عـرب ءـبكة اإلنرتنـت ,وفيمـا
يلـ أتـع بـل أيـديكم نقاطـا قـد تكـون مناسـبة ملـن أراد أن يـتم ح ـ ه علـى
أكمد وجه.
 -0حـ ــدد موعـ ــد السـ ــفر املناس ـ ـ جلميـ ــع أعضـ ــاء الرحلـ ــة ,ر اـ ــم إج ـ ـراءات
ح وزات الطريان بوقت كامل قبد أن تـ دحم خطـو الطـريان ,فبهـذه اخطـور
تستطيع أن ختتار مقاعد مناسبة ,وأيضا ختتار الوقت املناس لسفرتك.
 -2ح وزات الطريان عرب اإلنرتنيـت يتـوفر للمسـافر إمكانيـة اختيـار املقعـد
املناسـ  ,ولكـن عنـد عـدر القـدرر علـى لـك ألي سـب مـن األسـباب فتقـدر
اســتهرا بطاقــة صــعود الطــائرر ؛ ح ـ لصــد علــى مقاعــدك
بوقــت كــا
املناسبة.
 -4عنــد ح ــوزات الطـريان احــرص علــى أن تكــون املقاعــد متقاربــة خاصــة
رح ــست العائل ــة أو األص ــدقاء ,و ل ــك لت ــوفري متع ــة أكا ــر ,ولس ــهولة التواص ــد
بينكم.
 -3إ ا كان أفراد الرحلة سن يعشقون أن يكون أم إطسلة عـرب نوافـذ الطـائرر,
فعند ح وزات الطريان أو استهر بطاقة صعود الطـائرر ,فـنن أمكـن أن ختتـار
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مقاعــد الطــائرر حبيــع تكــون املقاعــد خلــف بعضــها وعلــى أكاــر مــن نافــذر,
فذلك دعد أفراد الرحلة يستمتعون بر ية فريدر ومبناظر جوية رائعة.
 -0ملــن يبحــع عــن الراحــة فعنــد اختيــار الكراسـ

الطــائرر اطلـ الكراسـ

ا ــاورر ألب ـواب الســسمة ,أو مقدمــة الطــائرر ,فه ـ األمــاكن األوســع
الغال واألفضد درجة الضيافة.
 -2ل ــك أن ختت ــار وجبات ــك الص ـحية املناس ــبة ,أو ايبب ــة لنفس ــك م ــن خ ــسل
مكت ح ك قبد سفرك.
 -7تتوفر بعل خطو الطريان والقطارات وسفن الرحست رمل مسـتقلة
بت هيـ ـ ـ ـ ات متكامل ـ ـ ــة ألص ـ ـ ــحاب الدرج ـ ـ ــة األوىل ,ف ـ ـ ــن ا كن ـ ـ ــت س ـ ـ ــن حيـ ـ ـ ـ
اخصوصـية ,أو ينشـد مطلبـا كـامس مــن الراحـة فعليـك أن تبحـع عـن اخطــو
اليت توفر ماد هذه اخدمة عرب خطوطها.
 -0احل املبكـر للطـريان ,والقطـارات ,والفنـادق قـد يقلـد مـن سـعر التكلفـة,
فهطح مبكرا حل وزاتك.
 -4دائم ــا قب ــد س ــفرك تفك ــد ومب ــدر زمني ــة مناس ــبة أن ح وزات ــك مؤك ــدر
الفنادق ,والطريان الداخل والدو  ,ووسائد التنقست.
 -01قب ـ ــد اخ ـ ــرو م ـ ــن البي ـ ــت إىل املط ـ ــار تفكـ ـ ـد أن مجي ـ ــع ت ـ ــذاكر الطـ ـ ـريان
وجوازات السفر وبطاقاتك حوزتك.
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 -00اح ــتفل بت ــذاكر الطـ ـريان لرحل ــة الع ــودر
سفرك.

مك ــان آم ــن ت ــمن حقائـ ـ

 -02امح ـ ــد نس ـ ــها مص ـ ــورر م ـ ــن جـ ـ ـوازات الس ـ ــفر ,والت ـ ــذاكر ,وح ـ ــوزات
الفنادق ,واحفظها

مكان آخر ري الذي تتواجد فيه النس األصلية.

 -04س د رقم اأاتف خطو الطريان اليت تعاملت معهـا بلـدك ,ورقمهـا
البل ــد ال ــذي س ــومل تس ــافر إلي ــه ,وح ــدد عنواهن ــا وموقعه ــا ل ــك البل ــد؛
ليسهد الوصول إليها عند احلاجة.
 -03احتفل بفوراق ح ـوزات سـكن الفنـادق مـن وكالـة السـفر الـيت تعاملـت
معه ــا ,وأيض ــا خـ ـ ن رق ــم احل ـ ـ جوال ــك .أم ــا إن ك ــان احل ـ ـ ع ــن طريـ ـق
اإلنرتنت فيفضد أن تفخذ صورر مطبوعة من احل الذي أرسد إليك .
 -00احــرص علــى أن تــتم ح وزاتــك الســياحية عــن طريــق مكات ـ ســياحية
ر ية موثوق را ,أو مواقع إنرتنت آمنة ومعروفة ,وحيسن أن يكون التفكـد مـن
هذا األمر عن طريق سؤال أءهاص ي خربر وأم تعامد سابق معهم.
 -02إن أنظمــة ح ـ الســكن عــرب اإلنرتنــت خمتلفــة ,فــبعل مواقــع اإلنرتنــت
لـدد عــددا مـن األيــار إلمكانيـة إلغــاء احل ـ قبــد تـاري القــدور وبـدون خصــم
أي مبلــع مــن البطاقــة ا ئتمانيــة .وعنــد اإللغــاء بعــد هــذا التــاري ســومل ي ــتم
خصــم بعــل أو كامــد املبلــع اي ــوز عــن طريــق البطاقــة ا ئتمانيــة .أمــا بعــل
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املواقــع فــس لــدد يومــا معينــا إلمكانيــة اإللغــاء ,فاملوعــد مفتــور حـ آخــر يــور.
في أن يتم مراعار لك والتنبه للمواقع اليت تعط أكرب عدد من األيار.
 -07ل ــو س ــفلتا :أيه ــم أفض ــد؛ احل ـ ـ ع ــن طري ــق املكاتـ ـ الس ــياحية ,أو
باأــاتف املباءــر للفنــدق ,أو احل ـ عــن طريــق موقــع الفنــدق اإلنرتنــت ,أو
بواس ــطة مواق ــع احل ـ الش ــاملة للفن ــادق اإلنرتن ــت ,أو احلض ــور املباء ــر
الفندق؛ لقلت لك :جرب كـد ا حتمـا ت ,فـبعل الفنـادق تعطـ املكاتـ
الس ــياحية املتعاق ــدر معه ــا عروت ــا خاص ــة ,وبعض ــها يك ــون احل ـ ـ فيه ــا ع ــرب
اأاتف أفضد ,وبعضها عرب موقـع الفنـدق أفضـد ,وبعضـها بواسـطة احل ـ
ءبكة اإلنرتنت أقد .ففـ ماـد هـذا املوقـف حيسـن بـك أن جتـرب كـد الطرائـق
وختتار األنس لك واألقد تكلفة.
 -00تعتقد أن احل عرب أي وسيلة من وسائد احل املتقدمة هـ جتربـة
مفمون ــة اجلوانـ ـ  ,ب ــد ت ــع هن ــك أن ــه م ــن ايتم ــد أن ت ــذه إىل ء ــركة
تــفجري الســيارات الــيت ح ـ ت ســيارتك منهــا عــرب املكاتـ الســياحية ,أو عــن
طريـ ـ ــق ءـ ـ ــبكة اإلنرتنـ ـ ــت فت ـ ـ ــدهم يـ ـ ــوفروا لـ ـ ــك طلبـ ـ ــك الـ ـ ــذي طلبـ ـ ــت,
وباملواص ــفات ال ــيت اخ ــرتت .أو ت ــذه إىل الفن ــدق وجت ــدهم يقومـ ـوا حب ـ ـ
رفتــك الــيت اخــرتت؛ فضــع هنــك ماــد هــذه احلســابات خاصــة أوقــات
املواســم؛ لــذا اخــرت وقتــا مناســبا للســفر ,ورت ـ وص ـولك حبيــع يكــون هنــاك
وقت كافيا لتـدارك األمـور ,فتسـتطيع أن ختتـار البـديد املناسـ إن حصـد لـك
ماد هذا املوقف.
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 -04احــتفل بفرقــار املكتـ الســياح الــذي اــم ح وزاتــك وأرقــار فروعــه
اخــار  ,واســم املوظــف الــذي ق ــار بــاحل  ,ورقــم هاتفــه املباءــر املكت ـ ,
وبريده اإللكرتوين ,وعنوان مكتبهم على ءبكة اإلنرتنت.
 -21تعـرمل علـى عنـاوين فنـادق أخـرري بديلـة وقريبـة للفنـدق الـذي احل ـ
فيه ,و لك حالة الر بة بالتغيري ,أو حالة إلغاء احل .
 -20عندما تصـد إىل وجهـة سـفرك ,و املطـار نفسـه اجتـه إىل وكيـد خطـو
الطريان وتفكد من تفكيد خح الرجعة.
 -22احتفل بسندات السكن ,والتنقد؛ إلثبات وجودك هناك عند احلاجة.
 -24انتشر العا الطريان املهفل -وهذا له قواعـده وطرقـه اخاصـة -مـن
أمهها :أن من حي مبكرا حيصد على السعر األرخن ,ولكن من يتـفخر عـن
الطـريان وتفوتــه الرحلــة فــس يســرتجع تــذاكره .اطلــع علــى م ـواقعهم اإلنرتنــت
واح ـ مــن هنــاك واســتمتع بالتهفيضــات ,ولــن لتــا الغال ـ إىل تــذكرر
وإ ا لتا إىل رقم احل فقح.
 -23تفخري الطريان قد ي يد من أرباحك ,فبعل خطو السـفر عنـدما اتلـ
رحلتها حب فوق طاقتها تعرض اخطو أن من يؤخر وقت إقسعه تكـون لـه
التذكرر جمانية باإلتـافة إىل مبلـع مقابـد التـفخري .فـن ا تكـن مسـتع س فمـن
املمك ــن أن تكسـ ـ ما ــد ه ــذا الع ــرض ,أو أي ع ــرض يق ــدر م ــن ما ــد ه ــذه
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اخطو ا قتصادية.
 -20الكمبيـ ــوتر ايمـ ــول أصـ ــب اآلن مـ ــن تـ ــروريات السـ ــفر ,فع ـ ــن طريق ـ ــه
تس ــتطيع أن تبح ــع ع ــن األم ــاكن الس ــياحية املناس ــبة ,أو ح ـ ـ الفن ــادق أو
الط ـ ـريان أو اس ـ ــت ار الس ـ ــيارات ,أو اإلط ـ ــسع عل ـ ــى حس ـ ــاباتك ,أو لمي ـ ــد
صــورك ولقطاتــك ,أو التواصــد مــع مــن حولــك ,فــاحرص علــى محلــه لتســتفيد
منه.
 -22اختيـار املكـان املناسـ

الطـائرر عنـد احل ـ للسـفر خاصـة ملـن معـه

رتيع؛ أمر مهم ,و لك لطل األماكن اليت لتـوي علـى سـرير خـاص للطفـد
الطائرر ,فتنبه لذلك و تدع الفرصة تفوتك.
 -27عنــد احل ـ لــيكن بــل الــرحست ــري املباءــرر وقــت كــامل لتنتقــد بــل
صــا ت املطــار ,أو إهنــاء إجـراءات الســفر ,أو التنقــد مــن خطــو إىل أخــرري,
أو مــن رحلــة إىل أخــرري؛ حـ يضــيق عليــك الوقــت أو تفوتــك الرحلــة عنــد
تفخري األوىل.
 -20تفكي ــد ح وزات ــك للفن ــدق با تصـ ـال ر ــم قب ــد وق ــت اإلق ــسع يس ــهد
سفرتك ودعلك مطم ن البال.
 -24ا تصال بالفندق ,ولديد موعد وصولك ,وطل ا سـتقبال املطـار
إن كـان لــك مـن تــمن خــدماهتم؛ يرحيـك بعــد الوصــول ,وخيفـف عنــك عنــاء
- 36 -

السفر.
 -41ص ــالة الق ــدور تت ــوفر الكا ــري م ــن املط ــارات فن ــادق تابع ــة  ,فه ــذه
الفنــادق مناس ـبة لتقــا األنفــا كمــا رحــست التوقــف الطويلــة ,وه ـ
الغال تؤجر بالساعة.
 -40إ ا ك ــان التوق ــف مل ــدر طويل ــة فاحب ــع م ــع مكتب ــك الس ــياح إمكاني ــة
السكن على حساب اخطو الناقلة.
-42

ال ــرحست ــري املباء ــرر وال ــيت تتوق ــف م ــدر طويل ــة و ت ــوفر خط ــو

الطريان سكنا لركارا ,وكنـت حباجـة إىل اسـت ار فنـدق فـاخرت الفنـادق القريبـة
من املطار فه أقد كلفة من الفنادق التابعة للمطار وأبعد عن زمحة املدينة .
 -44تـوفر بعـل املكاتـ السـياحية ح ـوزات خمفضـة لـبعل خطـو ءـبكة
القطارات فيمكن أن تسـتفيد منهـا أو تسـتدل مـن املكاتـ عـن األفضـد منهـا
ول عن طريق اإلنرتنيت .
 -43قــد جتــد عــروض مغريــة تابعــة لتــذاكر النقــد عــرب القطــارات طويلــة األمــد,
فمنها ماذنحك ركوب احلافست داخد املدن ,أو بل الـدول با ـان أو برسـور
خمفضــة ,ومنهــا مــا ذنحــك ختفيضــا علــى ركــوب الســفن والــرحست البحريــة ,أو
يقلد مـن أسـعار تـذاكر املتـاحف واملـ ارات ,وقـد لـوز علـى كـد تلـك العـروض
السابقة .
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 -40تــوفر بعــل املواقــع الر يــة للمتــاحف وامل ـ ارات واحلــدائق ومــدن ألعــاب
األطفال إمكانية ح التذاكر عرب اإلنرتنيت ,فهـذا األمـر أفضـد ,إ يكفيـك
إتاعة الوقت ا نتظار املمد عرب طوابري طويلة تلك األماكن.

- 38 -

 -42تحويل العمالت والصرافة :
ه ــذه الوقف ـات نس ــتعرض بع ــل الط ــرق ال ــيت تفي ــد املس ــافر حف ــل
أموالـ ــه أثنـ ــاء سـ ــفره ,وتوت ـ ـ لـ ــه أفضـ ــد الطـ ــرق لسقتصـ ــاد صـ ــرفها,
وكذلك سبد لويلها من عملـة إىل أخـرري ,وهـذه الوقفـات تبـدأ مـن قبـد
السفر.
بطاقات الصرمل اآل والبطاقات ا ئتمانيـة هـ وسـيلة رائعـة وآمنـة
-0
م ــن وس ــائد نق ــد األمـ ـوال  ,فل ــيكن مع ــك أكا ــر م ــن بطاق ــة لتس ــتهدمها
تعامستك املالية فتسد حاجتك ,وتستعمد األخرري عند تعطد إحداها.
إ ا كنت سومل تقـيم ملـدر طويلـة اخـار ففنـت حباجـة إىل بطاقـة
-2
ائتمانية من تلك الدولة ,ولكن تفكد أهنا توافق أحكار الشريعة اإلسسمية .
اح ــتفل بص ــورر م ــن البطاق ــات ا ئتماني ــة ,واح ــرص أن يك ــون رق ــم
-4
البطاقة واتحا.
ـنس أن تسـ د رقــم خدمــة العمــسء الــدو اخــاص بالبطاقــات
-3
تـ َ
ا ئتمانيـ ــة للتبليـ ــع عنهـ ــا حالـ ــة فقـ ــداهنا ,أو تعطلهـ ــا ,أو عنـ ــد احلاجـ ــة إىل
خدماهتم.
-0
ح

تفكــد مــن ت ــاري هنايــة بطاقــة الص ـرامل اآل  ,والبطاقــة ا ئتماني ــة؛
تقع موقف ري حمسوب.
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تفك ـ ــد م ـ ــن أن مب ـ ــالع رحلت ـ ــك النقدي ـ ــة وامله ن ـ ــة البن ـ ــك تغط ـ ـ
-2
احتياجــات ســفرتك وبقــدر أيامــك الــيت تقضــيها هنــاك ,بــد األمجــد أن تكــون
أكار منها احتياطا.
التعام ــد م ــع حس ــاباتك البنكي ــة ع ــن طري ــق ء ــبكة اإلنرتن ــت أم ــر
-7
تروري ,واملرور عليـه أثنـاء سـفرك أكاـر مـن مـرر أمـر أهـم؛ و لـك حـ يسـهد
عليــك متابعــة حســاباتك ,ومبــالع الصــرمل الــيت قمــت رــا عــرب بطاقــة الص ـرامل
اآل  ,والبطاقــات ا ئتمانيــة ,ومعرفــة تفاصــيد مصــروفاتك أو بــفول؛ وكــذلك
حـ يتسـ لـك أن لــول مـن حسـاب إىل حسـاب آخــر مـ مـا احت ــت إىل
لك ,أيضا لتتمكن من أن تلوقف بطاقة الصـرامل اآل عنـد فقـداهنا ,ومتابعـة
فـواتري الكهربــاء واأــاتف بلــدك حـ يــتم فصــلها .فــن ا كنــت تتعامــد عــن
طريــق ءــبكة اإلنرتنــت مــن قبــد ف ميــد أن تســتمر علـ لــك ســفرك ,وإ ا
تكــن تتعامــد رــا مــن قبــد فتعــرمل عليهــا قبــد ســفرك .ولكــن عليــك أن تتنبــه
بعدر حفل رقمك السري أجه ر اإلنرتنت عنـد دخولـك عـن طريـق مقـاه
اإلنرتنيت أثناء السفر.
دائمــا تــع أرقامــك الس ـرية للمواقــع اإللكرتونيــة املتعلقــة حبســاباتك
-0
املصرفية على ءكد أرقار فقح وبدون حرومل ,و لك ح تضـطر للبحـع
عن لوحة مفاتي عربية إ ا أردت الـدخول إىل حسـابك الـدول الغـري ناطقـة
باللغة العربية.
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إ ا أردت أن تــدخد إىل حســاباتك البنكيــة عــرب اإلنرتنــت دولــة
-4
أجنبيــة ,واألرقــار الس ـرية حلســابك عبــارر عــن حــرومل عربيــة؛ فــنن بعــل مواقــع
اإلنرتنت توفر لوحة مفاتي عربية عن طريق الشاءة فيمكن ا ستفادر منها.
 -01األء ــياء الض ــرورية ما ــد جـ ـواز الس ــفر ,وبطاق ــة الصـ ـرامل ,والبطاق ــة
ا ئتماني ـ ـة ,ورخصـ ــة القيـ ــادر ,وأرقـ ــار التبليـ ــع اخاصـ ــة بالبطاقـ ــات ا ئتمانيـ ــة,
وح ــوزات الفنــادق ,والط ـريان؛ حيســن ب ــك أن ترســد منهــا ص ــورر إىل بري ــدك
اإللكــرتوين فيك ــون مبقــدورك أن تع ــود إليهــا عن ــد احلاج ــة أ ــا أي بقعــة م ــن
العا .
 -00امح ــد بع ــل النق ــود م ــن عم ــست بل ــدك؛ س ــتهدامها مط ــارك
الداخل حل الذهاب والعودر ,فكاري مـن النـا قـد دـد مبلغـا كافيـا لـدفع
أجرر التاكس  ,أو فاتورر املطعم اليت سومل يتناول فيها بعل وجباته.
 -02امح ــد بع ــل النق ــود م ــن عم ــست البل ــدان ال ــيت س ــومل تتوق ــف
مطاراهت ــا؛ ح ـ تض ــطر إىل اس ــتهدار بطاق ــة الصـ ـرامل ع ــرب أجهـ ـ ر الصـ ـرافة
والــيت الغال ـ يــتم اســتقطاع رســور معينــة علــى كــد عمليــة يــتم التعامــد مــن
خسأا.
ذكـ ــن لويلهـ ــا أو قبوأـ ــا
 -04العم ــست املعدنيـ ــة الغال ـ ـ
بلداهنا؛ لذا احرص على أن تكون من تمن صرفك.
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ـ ــري

 -03العمــست املعدنيــة ذكــن ا ســتفادر منهــا أجهـ ر املبيعــات املتــوفرر
املطـ ــارات؛ لـ ــذا قـ ــد يكـ ــون اسـ ــتهدامها رحلـ ــة العـ ــودر أفضـ ــد ,و لـ ــك
للتهلن من املتبق منها.
 -00الف ـ ــات النقدي ـ ــة الورقي ـ ــة الكب ـ ــرير هـ ـ ـ أكا ـ ــر الف ـ ــات قب ـ ــو عن ـ ــد
اس ــرتجاعها ,وأم ــا الورق ــة النقدي ــة التالف ــة أو القدذ ــة فه ـ أق ــد قيم ــة س ــوق
الصرافة.
-02

املط ــارات والفنـ ــادق تعـ ــد األعلـ ــى

سـ ــعر الصـ ــرمل ,لـ ــذا فاسـ ــتعد

بصرمل املبالع املطلوبة قبد أن تصد إىل تلك األماكن.
 -07وجــود بعــل املبــالع النقديــة بف ــات متعــددر متنــاول اليــد؛ يرفــع
عنـك احلـر عنـد حسـاب األجـرر أو عنـد احلاجـة أـا ايـست ,و يضـطرك
إىل أن ختر حمفظتك مبحتوياهتا الكاملة.
 -00للحيطة امحد ورقة التحويد النقدي فقد لتاجهـا عنـد املسـاءلة عـن
مصدر األموال.
-04

احــرص علــى أن تكــون نقــودك موزعــة

أمــاكن خمتلفــة؛ ح ـ

تفقــدها مــرر واحــدر؛ فضــع جـ ءا معــك ,وجـ ءا آخــر مــع بقيــة أعضــاء الرحلــة,
وج ءا تستهدمه عن طريق البطاقات الصرافة وا ئتمانية.
-21

تفك ــد م ــن أن احل ــد األعل ــى للبطاق ــة ا ئتماني ــة مناس ـ لس ــفرتك,
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وإ قم برفعه إىل احلد األعلى قبد السفر.
 -20إ ا كان برفقتك عائلتك فمن املستحسن أن يكون لدري كـد واحـد
منهم بعل األموال اخاصة بتلك البلد ,فقد حيتاجوهنا وأنت بعيد عنهم.
 -22ل ــبعل ال ــدول ء ــرو وقـ ـوانل ح ــول املب ــالع ال ــيت حي ــق للس ــائ أو
التاجر أو العابر أن يدخلها معه ,كذلك هنـاك بعـل الـدول لـدد مبلغـا معينـا
كفقصى ما ذكن اخرو به من تلك البلد ,فتفكد من أنظمة تلك الدولة.
-24

حمست الصرافة ري الر ية

اخـار

السـوق السـوداء قـد تكـون

فها لعملة م ورر أو تكون حمد ءبهة ومراقبة فاحذر منها كد احلذر.
 -23البطاق ــات ا ئتماني ــة خمتلف ــة ومتنوع ــة ,وك ــد بل ــد م ــن بل ــدان الع ــا
لديهم قبول خاص لبعضها ,فاعلم أي البطاقات أكاـر قبـو مـن قبـد ايـست
الت ارية

البلدان املقصودر لل يارر.

 -20ســعر الش ـراء الغال ـ أعلــى مــن ســعر البيــع؛ لــذا تســتغرب إ ا
أردت أن لول املتبق من األموال بعد السفر أن جتد هناك فرقا السعر.
-22

الغالـ ـ ـ يع ـ ــد وق ـ ــت اإلج ـ ــازات م ـ ــن أعل ـ ــى األوق ـ ــات

س ـ ــعر

الص ــرمل ,ف ــن ا ع م ــت عل ــى الس ــفر فاص ــرمل املب ــالع ال ــيت لتاجه ــا قب ــد ق ــدور
اإلجــازر بفــرتر كافيــة ,وتكــون بــذلك الغالـ مســتفيدا ,فــنن ســافرت فتكــون
حصــلت علــى ســعر أقــد ,وإن ــريت فكــرر الســفر فنعــادر املبــالع تكــون مببــالع
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أعلى من وقت الشراء.
 -27يســتهدر الــبعل الشــيكات الســياحية ,وقــد يكــون هــذا األمــر قــد
انتهى لـدري الكاـري مـن املسـافرين ,ولكـن إ ا كنـت تتعامـد رـذا الطريقـة فـاعلم
أن البنوك تدقق وبقور على توقيع صـاح الشـيكات فـاحرص علـى أن يكـون
التوقيع مطابقا لألصد.
 -20إ ا كنــت تســتهدر الشــيكات الســياحية فتعــرمل عــن طريــق البنــك
ايل إىل عناوين البنوك اليت ذكن ا ستفادر منها هذه الشيكات.
 -24يعتمــد بعضــهم طريقــة التحويــد عــرب بنــوك دوليــة ,و لــك بــفن حيــول
مبلع الرحلة إىل بنك الدولة املقصودر ,ر يتعامد مع لك البنـك سـفرته
فيفخ ــذ من ــه مص ــروفاته .في ــدر باملس ــافر ال ــذي يته ــذ ما ــد ه ــذه الطريق ــة أن
يسفل عن فروع هذا البنك :هد ه منتشـرر وهـد يفخـذون نسـبة مـن املبلـع
وما مدري سهولة إجراءات الصرمل لديهم وكم سعره
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قبل الخروج من المنزل :
هنا تـذكرر لكـد مسـافر..و وقفـات قبـد اخـرو مـن البيـت واأـدمل منهـا
أن تكتمد سعادتك عند العودر إليه...
 -0التفكــد مــن فصــد مجيــع األجه ـ ر الكهربائيــة الــيت لتاجهــا أن تعمــد
فرتر يابك ماد  :مراور الشفح ,والسهانات ,والرائ ...و ريها .و لك حـ
تتسب حبريق لو حصد أا أي عط .
 -2التنبــه لعــدر ختـ ين مـواد النظافــة الكيميائيــة

أمــاكن حــارر ,فقــد تنف ــر

وتلتلف ما حوأا.
 -4تس ــديد ف ـ ـواتري اأـ ــاتف ,والكهرب ــاء ,واملـ ــاء ح ـ ـ
الغياب.

ي ــتم فصـ ــلها

فـ ــرتر

 -3التفك ــد م ــن إ ــسق مناف ــذ أنبوب ــة الغ ــاز قب ــد الس ــفر ,وع ــدر ا عتم ــاد
إ سقها على اخدر.
 -0عـدر وتـع األءـياء الامينـة البيـت خـسل رحلـتكم ,فيحسـن تسـليمها
لألقارب أو وتعها صناديق األمانات البنوك.
 -2حيســن إف ـراج الاسجــات مــن مجيــع األطعمــة امله نــة فيهــا؛ ح ـ تتلــف
فسد األطعمة وتنتشر رائحتها الكريهة البيت.
عند تعطد الاسجات فَـتَ ل
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 -7مسحظـة املـواد الغذائيـة الـيت سـتنته مـدهتا
ا ستفادر منها ,أو توزيعها قبد السفر.

فـرتر الغيـاب ,ومـن املمكـن

 -0فص ــد التي ــار الكهرب ــائ ع ــن طري ــق مـ ـ ود اخدم ــة إن كان ــت م ــدر الس ــفر
طويلة ,و لك بعد التفكد من إفراج الاسجات.
 -4فصد حمرك رافع املياه لله انـات العلويـة ,و لـك حـ يسـتمر العمـد
امليــاه أثنــاء ســفركم فيتلــف ,أو يكــون معرتــا للحريــق ,أو
لــو حصــد هتريـ
سببا لتسرب املياه من اخ انات العلوية.
-01

التفكد من إ سق صنابري املياه ,وعدر هتريبها.

إ ــسق املنافــذ ال ــيت لــت األب ـواب إم ــا بعمــد ح ـواج مناس ــبة أو
-00
بــبعل األقمشــة؛ حـ انــع تســرب الغبــار ,واألتربــة ,أو احلشـرات الصــغرير إىل
داخد البيت.
فــرتر الســفر فــرتر مناســبة لــرن البيــت بالكامــد باملبيــدات احلشـرية,
-02
وخصوصــا جمــاري الصــرمل الصــح  ,و لــك حـ يقض ـ عليهــا أثنــاء الغيــاب,
مع التنبه إل سق فتحات املراحيل ,وخمار الصرمل؛ حـ ختـر احلشـرات
إىل البيت.
إن أمكن فت بعل النوافذ لتهوية البيـت و لـك
-04
بعيدر عن األثار أو الغرمل؛ ح تعط هتوية للبيت.
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أمـاكن حمـددر

وتــع نســهة احتياطيــة مــن مفــاتي البيــت عنــد األهــد أو بعــل
-03
األقارب ,و لك ل يارر البيت كـد حـل ,والتفكـد مـن أن األمـور تسـري بشـكلها
الطبيع .
فصـ ــد أصـ ــابع بطاريـ ــة السـ ــيارر ح ـ ـ
-00
بتكليف من يقور بتشغيلها كد فرتر.

تتعـ ــرض للعطـ ــد ,أو قـ ــم

وتــع نســهة احتياطيــة مــن مفــاتي الســيارر عنــد األهــد أو بعــل
-02
املعارمل و لك سـتهدامها عنـد احلاجـة.سا يعطـ مـدلو ملـن يـرتبن بالبيـت
أن البيت خيلوا من احلركة.
إســناد أمــر تنظيــف البيــت وهتويتــه قبــد موعــد الرجــوع بيــومل إىل
-07
مؤسسات النظافة لت إءرامل أحد املعارمل.
-00

عدر اخرو من البيت قبد تنظيمه وترتيبه بالشكد املناس .

مـن األفضـد خـسل السـفرات الطويلـة طـ السـ اد فهـ الطريقـة
-04
املالى حلفظها من األتربة والغبار.
-21

خت ين املفـارن واملسبـس والفـو بشـكد مناسـ

وبعيدر عن األتربة.
-20

التفكد من لق مجيع منافذ التهوية.
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أمـاكن مغلقـة

تغطي ــة األجه ـ ر اإللكرتوني ــة احلساس ــة بف طيته ــا املناس ــبة ,و ل ــك
-22
خشية تعرتها للغبار واألتربة.
-24

إءعال بعـل ملبـات اإلتـاءر اخارجيـة,

الســور ,و لــك حـ يــوح منظــره بــفن أهلــه
لضعامل النفو من اللصوص.

باحـات البيـت ,وعلـى

حــال ســفر ,فيتعــرض البيــت

توصية اجلريان مبراقبة البيت ,ومتابعتـه ,مـع الطلـ مـنهم أن ي يلـوا
-23
أوراق الدعايــة الــيت تعل ــق ص ــناديق الربي ــد أو عل ــى األب ـواب ,وال ــيت يس ــتدل
منها تعامل النفو على أن أهد البيت ري متواجدين.
إ ا كن ــت تن ــوي الس ــفر مل ــدر طويل ــة ج ــدا وأن ــت تس ــكن من ـ ل
-20
مســتفجر فقــد يكــون مناســبا مــن حيــع التــوفري أن تقــور بتســليم البيــت وختـ ين
أ راتك من قبـد ءـركات التهـ ين ,والـيت تقـور بتغليفهـا وحفظهـا مبسـتودعاهتا
إىل حــل عودتــك مقابــد مبــالع معينــة ,حبيــع حيفــل مســتل ماتك مــن الضــياع
وجتدها خبري حال عند العودر.
-22

تقــدر بعــل ءــركات األمــن حبمايــة املنــازل والقصــور أثنــاء يــاب

أصاحبها .تع هذا اخيار أمار عينيك فقد لتا إليه عند ر بتك بالسفر.
إ ا كان املن ل حيتوي على نباتات ظد فيحسـن أن يـتم توكيـد مـن
-27
يقور برعايتها وحفظها .
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إ ا ك ــان املن ـ ـ ل حيت ــوي عل ــى حيوان ــات أليف ــة ,ف ــيمكن تس ــليمها
-20
للشركات املتهصصة من أجد رعايتها ,أو وتعها عند بعل األقارب.
-24

حديقـ ــة البيـ ــت د ـ ـ أن تـ ــرتك دون سـ ــقيا ,فحـ ــري مبـ ــن يريـ ــد

السفر أن يوكد هذا األمـر إمـا للشـركات اخاصـة بـري ومتابعـة احلـدائق ,أو إىل
حار املن ل ,أو إىل من تراه مناس ليقور بذلك.
إ ا ك ـ ــان أه ـ ــد البي ـ ــت ل ـ ــديهم ح ـ ــار أو س ـ ــائق في ـ ـ تنبيه ـ ــه
-41
لغيبــتكم ,و أن يفخــذ احليطــة واحلــذر ح ـ موعــد عــودتكم ,وليحــذر مــن أن
خيرب زائريه عن فرتر يابكم.
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شحن األمتعة :
قــد يكــون ءــحن األمتعــة مــن األءــياء املكلفــة إن ننتبــه لــذلك قبــد أن
نسـ ــافر ,فهنـ ــا نقـ ــف ع ـ ــدر وقفـ ــات لنحص ـ ــد علـ ــى ءـ ــحن مناس ـ ـ
رحستنا.
 -0بعــل ءــركات الط ـريان تســم للراك ـ الواحــد بعــدد حمــدد مــن حقائ ـ
اليد وأيضا حقائـ الشـحن ,فاسـفل عـن عـدد احلقائـ اليدويـة املسـمور رـا,
واحلقائ املعدر للشحن؛ ح تضطر إىل إرجاع بعل حقائبـك أو تغيريهـا
املطار.
بعــل ءــركات الط ـريان تســم حب ــم معــل فقــح مــن احلقائ ـ ,
-2
و ل ــك بتمريره ــا وس ــح س ــري) يناسـ ـ احل ــم ال ــذي يري ــدون ,وتلــرفل بقي ــة
احلقائ اليت ار من خسل لك السري).

للمــد نفســك أعبــاء ماليــة زائــدر قــم بــوزن عفشــك قبــد
حـ
-4
الذهاب إىل املطار ,و لك ملعرفة مقدار الشحن ال ائد.
-3

ألصحاب الكيف خذ قدر حاجتك مـن أ راتـك اخاصـة لعمـد

القه ــور العربي ــة والش ــاي م ــع مس ــتل ماهتا م ــن ال ـ ـ واأي ــد والتم ــر ,دون زي ــادر
جتعل ــك تن ــدر عل ــى نقله ــا ,أو ت ــؤثر علي ــك ء ــحنها ,وعلي ــك أن جتع ــد
القهــور واأيــد وســح حقائ ـ ثيابــك؛ ألهنــا ســومل تنشــر رائحتهــا علــى مجيــع
حمتويـات حقيبتـك ,ففحسـن طريقـة لـذلك أن جتعلهـا حقيبـة مسـتقلة فـذلك
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عملي ــة التفت ــيش عن ــد اجلم ــارك ,أو ل ــك أن تغل ــف األ ـ ـراض
أس ــهد حـ ـ
بواسطة التغليف اخاص باملواد السائلة.
-0

ملــن ســيطيد الســفر أو يتقبــد مــفكو ت املطــاعم وير ـ بــالطب

بنفســه ســفره؛ فقــد يكــون ء ـراء أدوات الطــب
محلها من بلدك.

البلــد املقصــود أوفــر مــن

تـع بعــل أ راتــك والــيت قــد تســتطيع ا ســتغناء عنهــا حقيبــة
-2
مستقلة ,أو مكان سهد الوصول إليه ,و لك ح ختفف مـن أ راتـك لـو
كــان هنــاك وزن زائــد ,فقــد يكــون مبلــع الشــحن أ لــى مــن هــذه ايتويــات ــري
الضرورية , ,فن ا وتـعتها حقيبـة خاصـة فمـن املمكـن أن تعيـدها إىل بيتـك
عن طريق من قار بتوصيلك إىل املطار.
إ ا كانــت أ راتــك كاــرير حبيــع يصــع محلهــا معــك رحلتــك
-7
مباء ــرر؛ فالش ــحن ع ــرب الش ــحن اجل ــوي م ــن أفض ــد الوس ــائد ,وأقله ــا تكلف ــة,
ففرسلها قبـد سـفرك بفـرتر كافيـة حـ تصـد وقـت وصـولك .واعلـم أن الشـحن
اجلوي يقد سعره كلما زاد وزنه وفق مراحد مقسمة.
بعل الدول تشرت وجود تاري اإلنتا وتـاري انتهـاء الصـسحية
-0
على ظهر األطعمة إ ا كانت من تمن الشحن.
-4

تف ــرض بع ــل ال ــدول تـ ـرائ عل ــى املش ــحون م ــن األطعم ــة ,أو
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بعل األ راض املعينة.
وج ــود حقيب ــة اإلس ــعافات األولي ــة مع ــك أم ــر ت ــروري ,ف ه ه ــا
-01
وتفقدها قبد سفرك ,واحرص على أن تكون صغرير احل م وتف بالغرض.
تس ــتهدر س ــوري احلقائ ـ ات الع ــست ,واح ــرص عل ــى أن
-00
تكــون الع ــست مــن النــوع الكبــري بعــل الش ـ ء؛ لتتحمــد أي وزن و تتــفثر
عنــد ســحبها ,واهــتم بــفن يكــون أــا أيــدي ســح حمكمــة الصــنع ,وتكــون
أيديها بطول يناس طول من سيقودها.
لم ـ ــد حقائب ـ ــك الاقيل ـ ــة املط ـ ــارات بنفس ـ ــك ,ب ـ ــد اس ـ ــتعن
-02
بالعمال ــة املهصص ــة ل ــذلك املط ــارات ,فرمب ــا محل ــك لألمتع ــة الاقيل ــة يفس ــد
عليك كد أيامك اجلميلة.
ترص احلقيبـة أكاـر مـن طاقتهـا فتنفـت أثنـاء محلهـا أو نقلهـا
-04
املطــارات ,واخــرت حقائـ ات ءــريح ســحاب حمكــم الصــنع ,واحكمهــا
بـ ـرابح خمص ــن يل ــف عل ــى احلقيب ــة ,وأرق ــار أقف ــال تس ــتهدمها عن ــد احلاج ــة,
و ــسمل بسســتيك يغطيهــا كلهــا فيحفظهــا مــن التم ـ ق والتشــويه ,وتفكــد مــن
لقها بنحكار قبد وتعها

سري) الشحن.

لمـ ـ ــد أي س ـ ـ ـوائد حقائ ـ ـ ـ الشـ ـ ــحن ,فتتسـ ـ ــب باتسـ ـ ــاا
-03
مسبسك ,وحمتوياتك ,وحقائ اآلخرين.
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مــن املفيــد جــدا محــد جهــاز الكمبيــوتر ايمــول الســفر ,ولكــن
-00
ثقــد وزن بعــل األجه ـ ر يســب للمســافر متاع ـ عــدر؛ لــذا فاســتعن حبقيبــة
سح مناسبة حلمله.
أ راتــك الامينــة ,وأجه ت ــك احلساســة جتعلهــا ت ــمن أ ـراض
-02
الشحن ,بد امحلها معك يدويا فذلك أكار تمانا حلفظها.
سـفرك وعنــد التســوق تــذكر أن تفخــذ فــاتورر اإلعفــاء اجلمركـ
-07
مـن البــائع ,وتفكــد مــن أن خــتم ايــد عليهــا ,و لــك حـ تســرتد مبلــع الضـريبة
من املطار عند مغادرر البلد الذي اءرتيت منه بضائعك.
ـنس التوجــه إىل األمــاكن
-00
عنــد دخولــك املطــار رحلــة العــودر تـ َ
التابع ــة لءعف ــاء م ــن الرس ــور اجلمركي ــة ,م ــع لض ــري األوراق كاف ــة ,واأل ـ ـراض
املبتاعة ,و لك للمعاينة من قبد موظف اإلعفاء اجلمرك .
عنــد العــودر يفضــد وتــع األ ـراض الــيت عليهــا إعفــاء مجرك ـ
-04
حقيبـة خمصصــة ,و لــك ألن ايصـد املطــار ســومل يطلـ ا طــسع عليهــا,
وإن يكـ ــن سكنـ ــا وتـ ــعها حقائ ـ ـ خاصـ ــة فيحسـ ــن وتـ ــعها أعلـ ــى
احلقيبة ح يسهد الوصول إليها.
قبـ ــد العـ ــودر يفضـ ــد أن يـ ــتم تنظيـ ــف املسبـ ــس املتسـ ــهة ,وإن
-21
يتمكن املسافر من لك فيفضد وتعها حقيبـة مسـتقلة حـ تـؤثر علـى
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بقية األ راض ايمولة.
حقائ الظهر اخاصة بـالرحست قـد تكـون مناسـبة حلمـد الكاـري
-20
من األ راض.
زمحــة الشــحن تغفــد عــن أوراقــك املهمــة ,وج ـوازات ســفرك,
-22
فعل على الشحن وعل على مجيع أ راتك.
وبطاقاتك ,ومجيع أمتعتك ,ي
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وقفة عند الوداع والقدوم :
قب ــد الس ــفر ق ــد يلش ــغِلنا ه ــم التحض ــري ل ــه ع ــن أء ــياء مهم ــة خت ــن م ــن
حولنا ,وعند القدور قـد يكـون للتعـ أثـر علينـا فيـؤثر علـى نفسـيتنا فلـن
نكون بففضد صـورر نتمناهـا أمـار مسـتقبلينا .فهـذه وقفـات تفيـد املسـافر
حال الوداع والقدور من السفر :
إ ا كـ ــان السـ ــفر بـ ــدون أس ـ ـرتك ..فسطـ ــف أهلـ ــك وأطفالـ ــك
-0
األسـابيع السـابقة للســفر ,فـس يعكـر م اجــك مهـور الســفر ومشـا له عـن أهــد
بيتك ,ف ميد أن نودعهم بقل راض منهم ,وبابتسامة راسهة

قلورم.

حيسـن ترتيـ مجيـع أ ـراض السـفر قبـد أسـبوع مـن موعـد السـفر؛
-2
ح تتفرج ألهلك ,ويصفو هنك أم ,فتستعل باأليار اليت قبـد السـفر علـى
قضاء حوائ هم ,فتلقدر على السفر وأنت مرتار البال.
إ ا كنت سن يفضلون ءراء اأدايا أثنـاء السـفر ,أو أن جـدول
-4
أعمالــك م ـ دحم رحلتــك ,أو ختشــى أن ي ـ داد العفــش عــن الــوزن املســمور
بــه أثنــاء عودتــك؛ فقــم بش ـراء هــدايا تينــة قبــد الســفر مــن بلــدك ,واحفظهــا
لتقــدمها لكــد ع ي ـ عليــك بعــد عودت ــك .ر ــم أين أرري أن ء ـراء اأــدايا م ــن
البلدان األخرري له وقع خاص على النفس ,وتبقى كرري اأدايا طول العمر.
عند ءـراء اأـدايا احـرص أن تكـون متميـ ر ,وجديـدر ,وتـدل علـى
-3
البلد الذي قدمت منه.
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اجع ــد خـ ــري وداع ألهلـ ــك قبلـ ــة تطبعهـ ــا علـ ــى رأ الوالـ ــدين
-0
ويــديهما ,وابتســامة رتــى ل وجتــك ,ومسطفــة ألطفالــك الصــغار ,فتكــون -
بن ن ار  -حمفوفا بدعواهتم املهلصة وقت الوداع ,وتكـون ا بتسـامة آخـر مـا
ر ته على وجوههم.
عند العـودر مـن السـفر أخـرب ال وجـة مبيعـاد القـدور ,واحـرص علـى
-2
أن تكــون أنــت ري ــة مجيلــة ,وبــادر األطفــال باأــدايا عنــد اللقــاء ,واجعــد أول
من تقابله بعد السفر الوالدين وال وجة واألطفال.
اخ ــرت وقت ــا مناس ــبا لق ــدومك إىل أسـ ـرتك ,ف ــس يك ــون وق ــت ن ــور
-7
فيـ ـ ـ ع هم ل ـ ــك ,أو ت ـ ــدخد بش ـ ــكد مف ـ ــاج فتب ـ ــا تهم وه ـ ــم يس ـ ــتعدوا
ستقبالك.
احــرص علــى أن تفخــذ قســطا مــن الراحــة قبــد القــدور إىل بيتــك,
-0
كفن تنار وقتا كافيا الليا الـيت تسـبق عودتـك ,أو جتعـد سـفرك ذـر مبحطـة
أخرري قريبة تلتقح فيها أنفاسك ر تواصد إىل أهلك وأنت حبال أفضد.
-4

قبــد الســفر و الــرحست اجلماعيــة فــنن توزيــع املهــار علــى أعضــاء

لدهـد ءـهن فـوق طاقتـه ,أو تنسـى بعـل
الرحلة ء ء مهم ,و لـك حـ
ا حتياج ــات الض ــرورية للرحل ــة .وحيس ــن أن يـ ـرأ اجلمي ــع م ــن يق ــور بتنظ ــيم
وتوزيع املهار ,ويتابع باستمرار أداء األعمال ,ويتفقد املتطلبات قبد السفر.
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ألهـ ــد احل ـ ـ حـ ــق علـ ــى املقـ ــيم فيحسـ ــن توديـ ــع اجل ـ ـريان ومجاعـ ــة
-01
املس د قبد السفر ,وحيسن حسن ا ستقبال للمسافر منهم حال عودته.
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المعابر البرية :
يتهــذ بعــل املســافرين التنقــد بــل الــدول عــرب ســيارته ,أو بواســطة النقــد
الــربي للشــركات املتهصصــة لــك ,فيمــر حبالــة مغــايرر ملــن يسـافر عــرب
اخطو اجلوية؛ لذا أردنا أن نضع إءارات مبسطة ملـن يهـوري هـذا النـوع
من السفر والسياحة مباد هذا النقد.
د لديد البدء باملسري وبدقـة واإللتـ ار بـذلك ,و لـك مـن أجـد
-0
وصول مناس للمنفذ احلدودي .
املنافــذ احلدوديــة تكــتل بالغال ـ باملســافرين ,ولكــن هنــاك أوقــات
-2
تعترب أقد من ريها ,سواء خـسل السـنة ,أو خـسل اليـور و األربـع والعشـرين
ساعة ,فاخرت ما تتوقعه اقد ليكون هو وقت مرورك .
قد لتم إجراءات العبور التدقيق على حمتوياتك بشكد كبـري ,فـس
-4
تقلق فهذا خيضع لءجراءات األمنية ,أو الظرومل الطارئة اليت لتم لك .
يعا عبورك مرات عدر مع هذا املنفذ وبـدون التـدقيق أن األمـر
-3
سومل ذر كد مرر مباد تلك الطريقة ,فكد وقت له ظروفه  ,ومتطلباته .
إجراءات التفمل وعبور السيارر تفخذ الكاري من الوقت ,فلـك أن
-0
تسفل عن أسهد الطـرق النظاميـة مـن أجـد جتـاوز تلـك العقبـات بسـهولة ,وإن
أمك ــن أن تن ــال الت ــفمل عل ــى املركب ــة ورس ــور العب ــور م ــن مص ــادرها قب ــد نق ــا
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احلدود فذلك أفضد .
يســتل ر أن يكــون معــك بعــل النقــود بعملــة البلــد املـراد املــرور مــن
-2
خسل حدوده ,فقـد لتاجـه لـبعل الرسـور ايـددر ,أو لتنـاول بعـل الوجبـات
أماكن العبور.
نظ ـ ــم أ رات ـ ــك بش ـ ــكد يس ـ ــهد تن يله ـ ــا ,وعرت ـ ــها عل ـ ــى ط ـ ــاقم
-7
اجلوازات واجلمارك أثناء العبور.
-0

تتضــايق أو تتــربر مــن اإلج ـراءات األمنيــة الــيت قــد تفــرض علــى

تلك املنافذ ففمن بسدهم حيتم عليهم لك .
-4
العبور.

تفكــد مــن اكتمــال رخــن ووثــائق الســيارر قبــد أن تصــد إىل نقطــة

إ ا كنــت لمــد بعــل األطعمــة الطازجــة فتفكــد أن طــول املســافة
-01
تفسـد قبــد
لــن يــؤثر عليهــا فيفســدها ,فحملهـا قــد يكلفــك الكاــري ,وأيضــا قــد ل
وصولك يطتك إن كانت املسافة بعيدر.
-00

حســاب مق ــدار الف ــرق

التكلف ــة بــل النق ــد بالط ــائرر والس ــيارر,

وأيهما أفضد قد دعلك تتمتع برحلة أسهد عرب اختيار أفضد.
-02

القــدور علــى املــدن لــيس قــد يكــون فيــه بعــل املهــاطرر مــن ناحيـة
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توفر السكن ,لذ ف ميد أن يتم ح

السكن وبالذات ألول ليلة .

تقس ــيم مس ــافة الس ــري ,وا سـ ـرتاحة عن ــد التعـ ـ  ,والوق ــومل أثن ــاء
-04
ءــدر احلــر ,فهــذا أمــر يرحيــك مــن عنــاء الســفر ,ودعلــك تلقــدر علــى رحلتــك

وأنت بكامد نشاطك وقوتك.

حيســن بنــا أن نراعـ األطفــال والنســاء أثنــاء املســري ,فهــم اق ـد منــا
-03
لمس للمشاقة.
-00

الوقــومل كــد فــرتر زمنيــة ,وسارســة الرياتــة أمــر يعيــد لــك النشــا

واحليوية ,ويكفيك من املشاكد الصحية للقيادر املستمرر.
اجعد وقـت الطريـق بذاتـه رحلـة سـياحية ,ومتعـة كاملـة ,فـس يكـن
-02
مهــك أن تصــد البلــد املقصــود وبفســرع وقــت سكــن ,بــد إن التمتــع مبــا حيتويــه
الطريق هو أمر

اية الروعة.

يته ــذ بع ــل أص ــحاب الس ــفر وس ــيلة اق ــد تكلف ــة م ــن الط ـ ـريان
-07
املباءـر ,و لــك بـفن يســتهدر النقـد الــربي لسـيارته عــرب أسـاطيد النقــد اخاصــة
بالسيارات ,ويستقد هو وإفراد عائلته الطائرر ح منفذ العبـور ,فهـذه الطريقـة
تعتــرب مــن البــدائد الرائعــة ملــن أراد أن يقلــد التكلفــة ,وتتــي لــه هــذه الطريقــة أن
يستهدر سيارته من بعد املنفذ بكامد حمتوياهتا وجتهي اهتا.
-00

قــد يــدفعك التع ـ  ,وطــول الطريــق للتفكــري بــفن ت يــد مــن ســرعة
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السيارر ,فتذكر اآلثار املدمرر للسرعة ,عليك وعلى من يصحبك
جل ما لتاجه
-04
املقصودر قد يوفر عليك الكاري.

رحلتك مـن األ ـراض الـيت تتـوفر

رحلتك.
الدولـة

فحــن الســيارر قبــد الســفر أمــر تــروري والتفكــد مــن قــدرهتا علــى
-21
الوصول إىل الوجهة املقصودر .
فح ــن اإلط ــارات وزي ــت اي ــرك ,وم ــاء امل ــربد ,أم ــر ت ــروري قب ــد
-20
السفر وأثناء السري
وتــع حــاج عــن الشــمس النوافــذ الــيت ل ـ الر يــة عــن
-22
قائد املركبة أمر رائع فهو يق أفراد األسرر حرارر الشمس.
-24

إ ا كنـ ــت الرحلـ ــة تشـ ــمد أكاـ ــر مـ ــن سـ ــيارر فاألفضـ ــد أن يسـ ــري

اجلميع مع بعضهم .
مع طول الطريق قد يتربر األطفال من لـبس حـ ار األمـان ,في ـ
-23
أن نوجههم ألمهية هذا األمر .
-20

جل بعل ألعاب األطفال واليت تقطع عنهم عناء الطريق .

تنظ ــيم الوق ــت بالفائ ــدر داخ ــد الس ــيارر م ــن مس ــابقات ,وقص ــن
-22
وحكايات ,وقراءر وفكاهة ,أمر دعد الطريق ذر بسرعة وفائدر .
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األطفــال الرتــع قــد يســتحملون الطــرق الطويلــة ,لــذا علينــا أن
-27
نتفهم حاجياهتم ,و أن نقسم الطريق حبيع يكلف األمر عليهم .
-20

للمـ ـرأر احلام ــد وت ــعية خاص ــة

الس ــفر

الس ــيارر م ــن خ ــسل

الطرق الطويلة ,فاستشر الطبي اخاص قبد السفر عن مناسبة لك أا.
أجهـ ـ ـ ر املسح ـ ــة ,أو خارط ـ ــة الطري ـ ــق ,أو اجلـ ـ ـوال ,أو ـ ــريه م ـ ــن
-24
األء ــياء تلهي ــك ع ــن الطري ــق ب ــد اجع ــد مرافقي ــك ه ــم م ــن يس ــتهدر ه ــذه
األءياء ملساعدتك .
تؤجــد ت ويــد الســيارر بــالوقود عنــدما يصــد اخ ـ ان إىل مســتوري
-41
مــنهفل ,فف ـ أول حمطــة ب ــادر إىل ل ــك ,ف ــس تعل ــم ه ــد جتــد بع ــدها حمط ــة
أخرري أر .
رت ـ وقفــات ا س ـرتاحات ,وتعب ــة الوقــود ,حبيــع تكــون مناســبة
-40
لــدخول أوقــات الصــسر ,فــامجع الصــلوات الــيت جتمــع مــع بعضــها ,فف ـ لــك
تسهيد ,واستغسل للوقت.
-42

التبكري الدائم

السـري ,واخـرو املبكـر للـرحست أمـر دعـد املـرء

يتحكم بكامد وقته خسل النهار ,وسنة توافق الشرع .
صالة المغادرة :
املطــار هــو الفاصــد األخــري بــل مكــان إقامتنــا وســفرنا ,وهــو املرحلــة الــيت
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تســبق ا نطــسق ,فكيــف ننه ـ هــذه املرحلــة بيســر وســهولة وابتســامة.
إليكم هذه الوقفات:
-0

من األفضـد أن نـذه إىل املطـار قبـد موعـد الرحلـة بوقـت كـامل.

مع العلم أن الرحست الدوليـة تشـرت احلضـور إىل املطـار بفوقـات حمـددر مبينـة
التذكرر؛ و لك ح يـتم إهنـاء إجـراءات الشـحن واجلـوازات بيسـر وسـهولة.
فاسفل وكيد سفرك عند احل عن وقت احلضور املطلوب.
-2

إ ا كنــت ســن يــذه مبك ـرا إىل املطــار فــس تســتغرب أن تتــفخر

أمتعتــك علــى الســري) اخــاص باألمتعــة أثنــاء وص ـولك إىل حمطــة الســفر؛ ألن
األمتعة اليت تشحن أو البا ما تكون آخر ما خير من السري.
-4

توكــد أم ــر ء ــحن أمتعت ــك إىل ــريك ,واح ــرص عل ــى أن يك ــون

تسليمها بنفسك.
قــارن بــل وزن أمتعتــك والــوزن ا ــاين املســمور حبملــه ,فــن ا كنــت
-3
لمد أمتعـة أكاـر مـن الـوزن املسـمور رـا وسـومل تكلفـك مبـالع إتـافية عاليـة
ففكر بدرجات الطريان األعلى؛ ألهنا تعطيك وزنا أكار وخدمة أفضد.
ســعر الــوزن ال ائــد خيتلــف بــل خطــو الط ـريان ؛ لــذا د ـ التنبــه
-0
لذلك عند ا نتقال من خطو طريان إىل أخرري.
-2

اح ـ ــذر م ـ ــن أن يتس ـ ــب أطفال ـ ــك بنزع ـ ــا املس ـ ــافرين
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ص ـ ــا ت

املط ــار ,فم ــن املس ــافرين املـ ـريل وم ــنهم املره ــق .فتعوي ــد األبن ــاء عل ــى احـ ـرتار
اآلخرين األماكن العامة أمر مهم.
-7

إ ا كانــت رحلــة الطـريان ــري مباءــرر ,وتــوفر ءــركة الطـريان ســكنا

أثنــاء فــرتر التوقــف؛ فــاحرص عل ــى أن تســتلم أوراق تاب ــت لــك للفن ــدق مــن
املكت ـ ـ السـ ــياح أو خطـ ــو الط ـ ـريان ,مبينـ ــا فيهـ ــا أن ءـ ــركة الط ـ ـريان ه ـ ـ
املسؤولة عن السكن خسل هذه الفرتر .
-0

صـ ـ ـ ـ ــالة املطـ ـ ـ ـ ــار ,كـ ـ ـ ـ ــن متابعـ ـ ـ ـ ــا ألمتعتـ ـ ـ ـ ــك وبنفسـ ـ ـ ـ ــك علـ ـ ـ ـ ــى

الدوار.فضعامل النفو أم تواجد

ماد هذا املكان.

احفــل األوراق اخاصــة بــرقم األمتعــة ,وعنــد اســتسر األمتعــة تفكــد
-4
مـن أن رقـم احلقائـ الـيت السـري) مطــابق للـرقم الـذي لملــه معـك قبــد أن
تفخـذها مـن السـري) فاحلقائـ البـا مـا تتشـابه ,وإن أمكـن أن ايـ حقائبـك
قبــد الســفر بش ـ ء معــل فــذلك أفضــد ح ـ تــتمكن مــن التعــرمل عليهــا مــن
بعد ,بدون أن تضطر إىل مراجعة األرقار امللصقة كد مرر.
-01

مكان بارز على سط األمتعة ,اكت وبوتور باللغتل العربيـة

واإلالي ي ــة ا ــك وعنوان ــك ورق ــم هاتف ــك
وهاتفه البلد املقصود.
-00

بل ــدك ,واس ــم الفن ــدق وعنوان ــه

اح ــرص عل ــى أن تك ــون األج ــرر املس ــتهدمة للنق ــد م ــن املط ــار إىل
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الفنــدق ه ـ مــن الســيارات التابعــة للش ـركات املعروفــة أو اخاصــة باملطــار أو
الفندق.
-02

كن حمرتما ألنظمة الدولة اليت قدمت إليها لتت نـ احلـر لنفسـك

ولدولتك ,فس لمد ما ذنع محله ,و ختالف أنظمة الطائرر أو املطارات.
 -04الـ ــذهاب مبك ـ ـرا إىل املطـ ــار دنبـ ــك اإلح ـ ـرا خاصـ ــة
الكبرير ,فتباعد الصا ت وا زدحار قد يكون تريبته فوات الرحلة.
-03

املطارات الكبرير تتوفر سيارر صغرير داخد صـا ت املطـار لنقـد

الع ــائست وايت ــاجل إليه ــا ,فاس ــفل عنه ــا لت ــوفر الوق ــت وح ـ
املسافرين معك.
-00

املطـ ــارات

تش ــق عل ــى

ال ــرحست ــري املباء ــرر ق ــد يتطل ـ من ــك األم ــر أن تنتق ــد م ــن

مطــار إىل مطــار آخــر موقــع آخــر لتتــابع رحستــك ,فتفكــد مــن لــك ,علمــا
أن بعل املطارات توفر وسائد نقد خاصة أذا األمر.
 -02التنبيــه علــى ســائق األجــرر بالــذهاب إىل املطــار ايــدد ,و لــك ألن
بعل املدن العاملية يوجد فيها عدر مطارات.
بعــل املــدن يوجــد أكاــر مــن مطــار ,ولكــد مطــار لــه رمـ حــر
-07
معل موجـود التـذكرر ,وهـذا الرمـ ذكـن ا سـتد ل مـن خسلـه علـى املطـار
املقصود ,فتفكد من أي املطـارات سـومل تقلـع رحلتـك ,ر توجـه إليـه مباءـرر,
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وتذكر أن التفخري والتنقد من مطار إىل مطار قد يفوت عليك الرحلة.
 -00اخ ــرت بع ــل الكت ـ الص ــغرير واخفيف ــة لل ــرتوي ع ــن ال ــنفس
صا ت ا نتظار املطارات ,أو الطائرر أثناء انتظار إقسع الرحلة.
 -04قــد جتــد مــن املســافرين صــالة املغــادرر مــن يريــد منــك أن لمــد
بعــل أمتعتــه مــع أمتعتــك ,و ل ــك حب ــة أن لديــه وزن زائــد وأن لــديك أن ــت
جمــال الشــحن فــيمكن إتــافتها مــع أمتعتــك ,فــس تقــدر علــى هــذه اخطــور
اخطــرر ألنــك قــد تتحمــد تبعاهتـا إ ا كانــت تلــك األمتعــة لمــد أءــياء سنوعــة.
ح لو طل منك املطار توصيد أوراق إىل مطار هبوطك فس توافـق حـ
تتفكد من تلك األوراق وتقرأها وأهنا لمد طياهتا ما خيشى محله.
-21

ك ــن قريب ــا لبواب ــة اخ ــرو اخاص ــة برك ــوب الط ــائرر ,و تغف ــد ع ــن

النــداءات املعلنــة ,وكــرر النظــر إىل ســاعتك كــد فــرتر ,وتفكــد أنــك جتلــس أمــار
البوابة املقصودر ,وكن أول املبادرين بركوب الطائرر ,و تنس أن لـافل خـسل
هذه املدر على كرت صعود الطائرر .
-20

احــتفل ببقيــة التــذكرر والــيت لتــوي علــى خــح الرجعــة ,و لــك عنــد

استهرا بطاقة صعود الطائرر

رحلة الذهاب.

الكاـ ــري مـ ــن املطـ ــارات توجـ ــد صـ ــا ت انتظـ ــار خاصـ ــة لركـ ــاب
-22
درجات األعمال واألوىل واألفق ,فن ا كنـت مـن ركـاب تلـك الـدرجات ,وحـ
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تســتفيد مــن العــروض املقدمــة دــدر بــك أن تقــدر أــم مايابــت أــم أنــك مــن
ركاب تلك الدرجة.
-24

تتــي بعــل البطاقــات ا ئتمانيــة فرصــة الــدخول للصــا ت اخاصــة

بالدرجات اخاصة إما بشكد جماين أو خمفل فيمكن ا ستفادر منها.
بعل املطـارات يكـون الـدخول إىل صـالة درجـة رجـال األعمـال
-23
أو الصا ت املشارة عرب سور معينة لغري احلاج ين عليها.
-20

تــوفر بعــل خطــو الط ـريان  -ومــن بــاب خدمــة ركــاب الــدرجات

اخاصة  -خدمة النقد بالسيارر من وإىل الطائرر.
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في األجواء :
نسـ ــتعد للسـ ــفر مـ ــن مجي ـ ــع جوانبـ ــه ,ولكـ ــن ق ـ ــد نغف ـ ــد عـ ــن ا س ـ ــتعداد
وا س ـ ــتمتاع ب ـ ــفول حلظ ـ ــات الس ـ ــفر اجلميل ـ ــة ,وه ـ ــو وق ـ ــت التحلي ـ ــق
السماء؛ لذا فهنا نشري إىل وقفات جتعد من هذا الوقت أكار متعة:
بعــد ركوبــك الط ــائرر تفكــد مــن أن ــك جتل ــس مكان ــك اي ـدد,
-0
أعلى أو أسفد مقعدك.
وخ ن أمتعتك اليدوية مكان مناس
-2

الطائرر احرص على أن تكـون مسبسـك فضفاتـة ,وجتنـ أن

أمــاكن ا نانــاءات ,ح ـ تلســب لــك الضــيق أو احلــر ,
تكــون تــيقة
ولكـ تتسـب بالضـغح علـى الشـرايل سـا يـؤدي إىل التـفثري علـى دورر الــدر
الطبيعية.
قـ ــم بـ ــبعل التم ـ ــارين الرياتـ ــية البس ـ ــيطة ال ـ ــيت تعـ ــرض علـ ــى م ـ ــنت
-4
الــرحست؛ ح ـ لقــق القــدر الكــا مــن الســسمة الصــحية للقــدمل والظهــر
ومجيــع اجلســم .وه ـ تقلــد التع ـ  ,ولم ـ العضــست مــن الشــد وترحيــك بعــد
السفر.
لريـك األطـرامل واحلفــاظ علــى املشـ الطــائرر كــد فــرتر حيــرك
-3
اجلسم الدورر الدمويـة ,وهـو تـروري ملـن لـديهم مشـاكد القلـ  ,أو تـغح
ال ــدر ,أو العظ ــار واملفاص ــد .كم ــا يلنصـ ـ بل ــبس اجلـ ـوارب اخاص ــة للمص ــابل
بضغح الدر .
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تق ــدر الكا ــري م ــن خط ــو الطـ ـريان وجب ــات تناسـ ـ املس ــلمل
-0
مبحتوياهتــا ,فنمــا أهنــا لتــوي علــى حلــور اخن يــر ومشــتقاته ,أو علــى إتــافات
كحولية .في در التنبه أذا األمر.
هتيــف الطــائرات مقاعــد الضــيافة بالشــكد املناس ـ للنــور؛ لــذا
-2
فنن ل ر األمر للنور فتنبه لوتـعيات الـرأ  ,واألقـدار ,والظهـر السـليمة حـ
تتسب بر ر صحية عديدر أول أيار السفر.
-7

خيت ــار ال ــبعل ح م ــا مناس ــبا للبنط ــال حبي ــع يس ــتغا ع ــن اي ـ ر,

و لك ليت ن الشد من منطقة الوسح ,ومن أجد أن يت ن خلـع ايـ ر إ ا
كــان حيتــوي علــى جـ ء معــدين يصــدر صــوتا عنــد املــرور علــى أجهـ ر التفتــيش,
مقعــد الط ــائرر
وإن كنــت تفضــد لــبس اي ـ ر فــيمكن إرخــاءه عنــد اجللــو
ح

يؤثر على دوران الدورر الدموية.

اجعـد معـك حقيبـة صـغرير لتـوي علـى مصـحف ,وبعـل األدويـة
-0
للح ــا ت الطارئ ــة ,وكتي ـ مس ـ مـد ,ومش ــغد أق ـراص ,وعط ــر ص ــغري ,ومنادي ــد
معطــرر ,وبعــل اأــدايا الصــغرير الــيت قــد تقــدمها إلنســان قــد تتعــرمل عليــه
الطائرر.
حفــل اجل ـواز ,والت ــذاكر م ــن األء ــياء املهم ــة ,وال ــيت د ـ احل ــرص
-4
عليه .فيوجد حمافل خاصة تعلق داخد القمين فه آمنة ومرحية.
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 -01احلــرص علــى الــذهاب إىل دورر امليــاه خــسل الرحلــة ,والتنبــه لعــدر
استهدار األءياء امللوثة بدورر املياه.
-00

احــرص علــى أن تكــون زيارتــك لــدورات امليــاه

آخــر الرحلــة,

فف ـ هــذا الوقــت تكــون م دمحــة ,وم ـواد النظافــة منتهيــة ,وأيضــا تكــون أكاــر
استهداما.
 -02عند استهدار دورات امليـاه
اخاص ــة لتلب ــيس كرس ـ املرح ــاض ,حـ ـ

الطـائرر ,عليـك باسـتهدار الورقيـات
يك ــون هن ــاك انتق ــال لألمـ ـراض أو

األوب ة .وإن تكن موجودر فاطلبها من املضيفل.
 -04كـن مبتسـما مـع طـاقم املضـيفل
با رتيار لك.

الطـائرر فـذلك يعطـيهم ءـعورا

 -03أع ـ ِـح ج ــارك حق ــه م ــن ا حـ ـرتار اجللس ــة ,وتبس ــح مع ــه
احلديع .وليكن كد لك بالقدر املعقول فس إكاار ذد أو جفاء خيد.
-00

وزع نقودك

-02

إ ا كن ــت تس ــتهدر أدوي ــة طبي ــة معين ــة ف ــس تنس ــى أن تتناوأـ ــا

أوقاهتــا ايــددر
صفو رحلتك.

أماكن خمتلفة من أماكن حفل أموالك.

رحستــك ,و لــك ح ـ
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تتســب لــك بــفي أثــر ق ـد يعكــر

 -07تفقــد حــال أطفال ــك امل ـرافقل أثنــاء الرحلــة ,واطل ـ أــم وجبــاهتم
اليت حيبوهنا ,ووجهم بطريقـة لبقـة للتعامـد األماـد مـع طـاقم اخدمـة الطـائرر,
وا ـ ــاورين أـ ــم املقاعـ ــد ,وتفقـ ــد جلسـ ــتهم املقاعـ ــد ,وهـ ــد ه ـ ـ جلسـ ــة
مناسبة صحية
 -00األلع ـ ـ ــاب اإللكرتوني ـ ـ ــة ,واأللع ـ ـ ــاب املس ـ ـ ــلية وال ـ ـ ــدفاتر ,واألق ـ ـ ــسر,
واأللـوان ,والقصــن الصــغرير اخاصــة باألطفـال ,و ــاع القصــن مــن الوالــدين,
وقضــاء بعــل الوقــت النــور هـ بعــل أفضــد مــا ذكــن أن يعملــه الطفــد
الطــائرر ,حـ تضــيق نفســه ويتض ـ ر إ ا كــان الســفر طــويس ,وذكــن طل ـ
تلك األلعاب من طاقم اخدمة بالطائرر.
-04

الطــائرر قــد تك ــون عسقتــك مــع مــن ةانبــك ه ـ بدايــة عسقــة

دائمــة ,فاســتهدر فراســتك مبعرفــة الشــهن الــذي دــاورك ,فهــد مــن املناسـ
أن ترتبح معه بعسقة وثيقة ,أو أن تبقى هذه العسقة عسقة عابرر.
 -21ركاب الطائرر بشـكد عـار هـم كفسـرر واحـدر ,ابتسـم وجـوههم,
وس ــاعدهم عل ــى قض ــاء ح ـوائ هم ,واجع ــد ء ــعارك التع ــاون م ــن أج ــد رحل ــة
هادئة ومرحية.
 -20املض ــيفون الط ــائرر ه ــم خدم ــة الرك ــاب ,ولك ــن يع ــا ه ــذا
استغسهم بشكد سي  ,فقدلر عملهم  ,و تاقـد علـيهم بالطلبـات خاصـة
ال ــرحست الطويل ــة ,فه ــم يتحمل ــون م ــن أجل ــك الشـ ـ ء الكا ــري فتحم ــد أن ــت
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بعل الش ء عنهم.
 -22استغد وقتك الطريان بالقراءر املفيدر ,أو مبمارسة أي هوايـة مـن
هواياتك؛ واجل معك ما لتاجه لقطع تلك املسافة.
 -24إ ا كانـ ــت معـ ــك زوجتـ ــك وه ـ ـ حامـ ــد أو ءـ ــهورها األخـ ــرير؛
في ـ أن تنــبههم أــذا األمــر عنــد ح ـ ك علــى الط ـريان ,فف ـ بعــل ءــهور
احلمد يكون الطريان خطرا على اجلنل.
-23

إ ا كان ــت ال وج ــة ح ــامس وس ــن يس ــم أ ــن ب ــالطريان في ـ ـ أن

تسـ ــاعدها رحلتهـ ــا ,وتسـ ــاعدها علـ ــى املش ـ ـ كـ ــد فـ ــرتر .ح ـ ـ
اجللو ملدر طويلة بر ر تؤثر عليها .
-20

يتسـ ــب

مضــع اللبــان أو لريــك الفــك يفــت األ نــل ,نبــه أطفالــك لــذلك

فقد ي ع هم انسداد آ اهنم أثناء إقسع الطائرر.
 -22قــد يصــي بعــل الركــاب الغايــان حــال إقــسع الطــائرر ,فيفضــد
التنب ــه ل ــذلك وأخ ــذ ا س ــتعداد املناسـ ـ أ ــا؛ إم ــا بفك ــد األقـ ـراص املانع ــة ,أو
استهدار األكيا اخاصة لذلك.
 -27علــم أطفالــك بعــل وســائد الســسمة الــيت يشــرحها طــاقم الطــائرر,
ونــبهم لألج ـرا اخاصــة بــالرجوع إىل مقاعــدهم عنــد طلـ طــاقم الطــائرر مــن
الركاب لك عند وجود مطبات هوائية.
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 -20رب ــح األح م ــة ح ــال إق ــسع الط ــائرر وهبوطه ــا ت ــرورر قص ــوري,
وتعويد األطفال عليه أمر مهم جدا .فـس نرتـ لر بـاهتم إن رفضـوا لـك ,بـد
نستعل بطاقم اخدمة لك يساعدونا على أن يتقيدوا بتعليمات السسمة.
 -24ترتي ـ جــدول أعمالــك وتنظــيم رحلتــك قــد يكــون خطــور إدابيــة
تتمم خسل مكوثك الطائرر.
 -41انــع الكاــري مــن ءــركات الطـريان التــدخل رحسهتــا ,فمــن أبتل ـ
رــذه اآلفــة فــس يتحايــد علــى الق ـوانل بالتــدخل دورات امليــاه ,فه ـ م ـ ودر
ةر إنذار تد الدخان.
 -40قد تتعرض الطـائرر هتـ ازات هوائيـة أو أي عـارض فـا ,فـس تقلـق
أذا األمر فهو أمر معتاد رحست الطريان ,وكن مصدرا لطمفنة مـن حولـك
 .واعلم أنه لن يصيبك إ ما كتبه ار لك ,وأكار من كر ار.
 -42ملــن لديــه اخــومل مــن الط ـريان – فوبيــا الط ـريان – فعليــه أن يتهــذ
اإلج ـراءات الطبيعــة السزمــة م ــن أخــذ العــس و ــريه س ــا ينص ـ ب ـه أص ــحاب
ا ختصاص من األطباء النفسيل .
 -44الـ ــذين لـ ــديهم خـ ــومل مـ ــن الط ـ ـريان أو األمـ ــاكن املرتفعـ ــة يكونـ ــون
نفسية سي ة أثناء اإلقسع أو اأبو  ,لذا فحـري بـاملرء أن يكاـر
بالغال
احل ــديع م ــع م ــن حول ــه مل ــن ه ــم مبا ــد ه ــذه احلال ــة ,إ إ ا وج ــد م ــنهم نفس ــا
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متقبله أذا األمر .
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صالة القدوم :
أرض الق ــدور هـ ـ خطوتن ــا األوىل حن ــو ه ــدفنا ,وهـ ـ اخط ــور ال ــيت تب ــدو
لمنهك ــة بع ــل الشـ ـ ء وم ــا ل ــك إ نتي ــة التعـ ـ ال ــذي أص ــابنا أثن ــاء
لض ـرينا لســفرتنا ,واألثــر الــذي أصــابنا مــن التحليــق
رحلتنا .فكيف اعد هذه اخطور ار بيسر وسهولة.

األج ـواء خ ــسل

حيسن باملسافر أن يتمم تعب ة ا الـدخول الـيت تـوزع الطـائرر
-0
وف ـ ــق املتطلب ـ ــات اي ـ ــددر ,وأن تك ـ ــون التعب ـ ــة بص ـ ــورر وات ـ ــحة وص ـ ــرحية ,وأن
يستفسر املسافر عن كد نقطة امضة.
-2
الدولة.

حيسن بك كتابـة املبـالع الـيت لملهـا وتريـد أن تـدخد رـا إىل تلـك

إ ا كنــت لمــد جهــاز كمبيــوتر حممــول فــاعلم أن لل م ـارك احلــق
-4
تفتيشه ومطالعة حمتوياته.
لارب الكاري من الدول القرصـنة احلاسـوبية ,وانـع دخـول الـربامق
-3
املنسوخة .فن د أن بعل الدول تسفل القادر عن الربامق الـيت حيملهـا معـه أو
حمملــة جهازهـا ,ويــتم اختبــاره والتفكــد مــن أهنــا نســهة أصــلية مرخصــة بــرقم
خاص من الشركة املصنعة .
-0

كذلك

بعل الدول يتم التحقق من حمتويـات مقـاطع الصـوت
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والصورر املوجودر اجلهاز ,ويتم التفكد مـن أهنـا لتـوي علـى مقـاطع اـس
بسياسة دولتهم ,فـن ا كـان لـديك مقـاطع خاصـة تريـد أن يطلـع عليهـا أفـراد
اجلمارك فيحسن بك أن تضعها تمن حمتويات سفرك.
سا ذنـع كـذلك ويلسـتحق العقـاب عليـه إدخـال اللقطـات اإلباحيـة
-2
ــري املرخصــة أو اخاصــة بال لقصــر  -حفــل اجلميــع مــن كــد ســوء ,-وأنبــه هنــا
أــذا األمــر ألنــك قــد تلســفل عــن لــك أثنــاء الــدخول ,فــس تســتغرب أن يوجــه
إليك ماد هذه األس لة.
انــع بعــل الــدول الــدخول باألطعمــة ,أو إدخــال بعــل األجهـ ر؛
-7
لذا د معرفة املمنوع واملسمور به لدري تلك الدول.
-0

دـ أن يتقيــد القــادر باألنظمــة املتبعــة ,واألســالي  ,واإلجـراءات

والتنظيمات املستهدمة

مطارات تلك الدول.

حيســن أن يكــون مــع املســافر أوراق إثبــات وتعريــف باأــدمل مــن
-4
ال يــارر .مــاس  :قبــول مــن اجلامعــة للدراســة حالــة الدراســة ,أو ورقــة موعــد
حال ــة ال ــرحست العسجي ــة ,أو ح ــوزات فن ــادق إ ا كان ــت ال ي ــارر
ع ــس
للسياحة.
يتطلـ ـ ال ــدخول إىل بع ــل ال ــدول التفت ــيش الكام ــد ملس ــتل مات
-01
القادر ,والتفكد من خلو أ راته من املمنوعات؛ لذا كن على استعداد لـذلك
- 76 -

وتقبد هذا األمر بصدر رح .
م ــن األء ــياء املمن ــوع دخوأ ــا بع ــل ال ــدول التب ــع واملس ــكرات
-00
واملهــدرات  -أعـكم ار  -فقــد تســفل عــن محلهــا؛ لــذا تســتغرب أن تســفل
عن تلك األءياء.
ق ــد لم ــد بع ــل األ ـ ـراض ال ــيت ه ـ ـ عرف ــك أء ــياء مفلوف ــة,
-02
ومعروفــة ,ولكــن هـ عــرمل تلــك الــدول مــن األءــياء املســتغربة ,أو ا هولــة
لذا قدر إجاباتك إليهم ووت املقصود من محلها أو نوعها.
إن إتباع النظار أثناء التقدر لل وازات واجلمـارك املطـار ,وعـدر
-04
إحدار أي بلبلة ,أو ا نشـغال باملكاملـات ,والتـ ر اأـدوء  ,هـ أفضـد وسـيلة
إلهناء اإلجراءات بيسر وسهولة.
توزي ــع النظـ ـرات ,وكا ــرر ا لتف ــات ,وع ــدر ا س ــتقرار عل ــى مس ــار
-03
ا نتظار؛ قد ياري حولك الشكوك ,فكن هادئ الطبع مطم ن النفس.
مع ـ ــابر ال ـ ــدخول ول ـ ــدري م ـ ــوظف اجلـ ـ ـوازات واجلم ـ ــارك ل ـ ــتكن
-00
إجاباتنا بقدر األس لة ,واتحة وتف بالغرض من السؤال وبدقة.
إن اســتهدار املبــالع املاليــة أو اأــدايا مــن أجــد تســيري املع ــامست
-02
لــدري اجلـوازات أو اجلمــارك املطــارات تفـرض عليهــا الــدول عقوبــات قاســية,
وأءد من لك أهنا رءور بعينها وفيها هن ءرع .
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احــذر أن تــرتك أمتعتــك املطــار بــدون رقابــة ,فبهــذه احلالــة ه ـ
-07
معرتة للسـرقة ,أو تكـون أنـت معـرض للمسـاءلة عـن سـب تركهـا لـو تسـببت
بفي مشكلة.
توق ــف ع ــن التص ــوير
-00
التصوير داخد املطار.

األم ــاكن ال ــيت يوج ــد فيه ــا عسم ــة سنـ ـوع

صــا ت املطــار الغال ـ مراقبــة بالكــامريات الظــاهرر أو اخفيــة؛
-04
لذا لرك بقدر من ا ت ان ,و تتصرمل بشكد يدعو إىل الريبة.
إ ا أردت أن تستفسر عن مكـان داخـد املطـار أو خارجـه فعليـك
-21
بدوائر ا ستعسمات ,أو املهتصل عن لـك؛ حـ لصـد علـى إجابـة ءـافية
وتسلم من ا ستغسل.
بعــد اإلرهــاق قــد يكــون املــرء مرتبكــا أو متعبــا ,فكــن فطنــا وانتبــه
-20
ألموالك ومقتنياتك الامينة.
اســتهدر ســيارات األجــرر املرخصــة للنـ ول إىل البلــد ,فهـ أتــمن
-22
وسيلة ,وأا طريقة ح يقع املسافر لت طائلة الغش واخداع.
بع ــل ال ــدول توجـ ـ أن يتق ــدر ص ــاح اجلـ ـواز بنفس ــه للتفء ــري
-24
علــى دخولــه ,فيمنــع األب أن يتقــدر مــع أبنائــه ,أو ال ـ و مــع زوجتــه؛ لــذا
تقلق ,واعلم أن األمر سومل يسري بشكد طبيع .
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بعــل الــدول قــد يلســتغرب احل ــاب اإلســسم  ,فيطلب ــون أن
-23
ي ــتم كش ــف احل ــاب .ا ــانع ل ــك ,وإ ــا اطل ـ م ــنهم بلباق ــة أن تق ــور
بذلك مسؤو ت األمن اجلوازات واجلمارك.
بعد ا نتهـاء مـن التفءـري لـدخول الدولـة املقصـودر؛ فـن ا كنـت قـد
-20
ح ـ ت فنــدق مــن قبــد فاتصــد بالفنــدق وأخــربهم بقــدومك ,واســفأم هــد
ذتلك الفندق سيارر نقد مـن املطـار إىل الفنـدق أو استفسـر مـن الفنـدق عـن
مقدار تكلفة األجرر املتوقعة ,واملدر املستغرقة للوصول من املطار إىل الفندق.
تتوفر الكاري من املطارات أسواق حرر وهـ معفيـة مـن التعريفـة
-22
اجلمركية؛ فهذه فرصة أن تستمتع بفسعار حمفظة.
-27

السوق احلرر

املطـار لتـوي علـى الكاـري مـن املتـاجر املتهصصـة

بفمتعة السفر ,تفقد أمتعتك واءرت ماينقصك ,أو اخرت اجلديد املفيد لك.
صا ت القـدور يتواجـد الكاـري مـن املكاتـ السـياحية وأمـاكن
-20
تفجري السيارات والفنادق .فيمكن أن تستفيد من العروض املقدمة إ تكـن
قد امت ح وزاتك من قبد.
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السكن :
لحســن اختيــار مك ــان اإلقامــة ي يــد البه ــة وينشــر الــنفس الس ــعادر,
فكيف نلكون نظرر صائبة ليكون اختيارنا للسكن موفقا.
الفنـ ــادق أفض ـ ــد الغ ـ ــرمل ه ـ ـ الغـ ــرمل املطل ـ ــة عل ـ ــى األهن ـ ــر ,أو
-0
البحـ ـريات ,أو احل ــدائق ,أو مس ــب الفن ــدق ,خاص ــة إ ا كان ــت ت ــؤدي إىل
من ــاظر مؤ ي ــة .وأس ــو ها هـ ـ ال ــيت تط ــد عل ــى من ــاظر ك يب ــة ,أو عل ــى ءـ ـوارع
م دمحة ,أو سرات م ع ة من ت يق السيارات أو حركة النا .
 -2احــرص عل ــى أن حيت ــوي الفن ــدق عل ــى أجه ـ ر التكييــف ,فه ــذا الش ــر
تــروري ر ــم كــون بعــل الــدول ات أجـواء معتدلــة ,ولكــن فصــول معينــة,
أو أيــار معينــة مــن الســنة قــد ترتفــع درجــة احلـرارر فــس طاقــة للمــرء بتحمــد تلــك
األجواء.
الدول ات األجواء املشمسة ,من األفضـد اسـت ار الغـرمل الـيت
-4
تتعـرض ألءـعة الشـمس بكاـرر؛ خاصـة إ ا كانـت لتـوي علـى واجهـة زجاجيــة
كبرير .
 -3اخــرو رــدوء مــن الغرفــة ,ولـ ور لــك أثنــاء املــرور بــاملمرات املوصــلة إىل
ا ستقبال ,فيه مراعار لسخرين.
 -0إ ا كنــت تر ـ باســت ار ســيارر تقودهــا بنفســك ,فــاحرص علــى أن
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يكون الفندق مشتمس على مواقف خاصة بالن ء ,وتفكد أن املواقف جمانيـة,
أو ات أسعار معقولة.فبعل الدول يفوق أجار املواقف سعر الغرفة.
 -2ينظر

الغال إىل مواصفات الفنـدق مـن نـواح عـدر منهـا :قربـه مـن

مركـ البلــد ,إطسلتــه علــى حبــر أو حبــرير أو هنــر أو معلــم ســياح  ,ومــدري تــوفر
مســب  ,أو محــار خبــار ,أو صــالة للتمــارين الرياتــية ,كــذلك هــد حيتــوي علــى
مواقف للسيارات ,أو مكات طريان ,أو تفجري سـيارات .ونقطـة أخـرري ختـن
ـ ــرمل الفنـ ــدق وه ـ ـ مـ ــدري اتسـ ــاع الغـ ــرمل ,وفهامـ ــة األثـ ــار ,والت هي ـ ـ ات
اإللكرتونيــة املرافقــة ,وعــدد القنـوات ,ونوعيــة الشاءــة املســتهدمة ,ووجــود بــع
لءنرتنـ ــت الفنـ ــدق ,واتسـ ــاع صـ ــالة ا سـ ــتقبال ووجـ ــود جلسـ ــات متنوعـ ــة,
وتعدد املطاعم التابعة ,ووجمانية استهدار املرافق ,تقدمي وجبات جمانية للنـ ء,
ومــرور ءــبكة القطــارات بــالقرب منــه,وتوفري مواصــست إىل املعــا أو املطــار,
وتنظيم رحست خاصة..وهكذا.
 -7إ ا أردت أن ي ــتم تنظي ــف الغرف ــة عل ــق اللوح ــة اخاص ــة بطل ـ تنظي ــف
الغرفة على باب رفتك أثناء خروجك.
 -0لتحتفل خبصوصيتك تع لوحة سنوع اإلزعا أثناء وجودك

الغرفة.

اح ــتفل ب ــرقم وعن ـ ـوان الفن ــدق م ــع خارط ــة بس ــيطة توت ـ ـ موق ــع
-4
الفن ــدق؛ ح ـ يس ــهد عل ــى س ــيارات األج ــرر الوص ــول إلي ــه إن أردت الع ــودر,
ويستحسن توزيع بطاقات العناوين على أفراد الرحلـة و لـك لسـبا ألي ظـرمل
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طارئ.
أوقـ ـ ــات اإلفطـ ـ ــار الفنـ ـ ــادق حمـ ـ ــددر ,فـ ـ ــالت ر رـ ـ ــا إ ا أردت أن
-01
تســتمتع بتلــك الوجبــة .و بعــل الفنــادق عليــك أن تنتظــر لفــرتر ح ـ تفــرج
بعل األماكن

املطعم.

 -00خــذ بقــدر حاجتــك ومــا يوافــق ءــهيتك مــن املفكــد مــن خــسل عــروض
الوجبات ا انية ,أو الوجبات ات األسعار ايددر.
 -02تقي ــد مب ــا يواف ــق ع ــرمل البل ــد أو األعـ ـرامل املتع ــارمل عليه ــا

األم ــاكن

العامـة بطريقــة األكــد ,و لــاول أن تفـرض ر بتــك أو أســلوبك الــذي تعتقــد,
فهــذا ذــت إىل حلري ــة الشهص ــية بص ــلة ,ف ــبعل رواد املط ــاعم يتق ـ زون م ــن
بعل طرق األكد املتعارمل عليها لدري بعل الشعوب.
 -04احرص على أن تفخذ نسهة من فواتري الوجبات والطلبات املقدمـة مـن
مطاعم الفندق ,وقارهنا مع الفاتورر النهائية عند تسليم الغرفة.
 -03هناك بعل الفنادق تقدر خـدماهتا جمانيـة وبعضـها برسـور معينـة ,تفكـد
من لك من مقدر اخدمة الفندق قبد أن تطل أي خدمة.
 -00هن ــاك بع ــل القن ـ ـوات التلف يوني ــة املدفوع ــة ,اح ــذر منه ــا ,واعل ــم أهن ــا
سومل تن ل حسابك النهائ .
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 -02بع ــل الفن ــادق يق ــدر ص ــالة للتم ــارين وبع ــل املراف ــق التابع ــة بوص ــفها
خدمة جمانية  ,اسفل ا ستقبال عن لك ح تستمتع بوقتك أكار.
 -07فــرتر اجللــو

الفنــدق فــرتر لتقــا األنفــا  ,وذكــن أن تســتغد هــذا

الوقت فت عله وقتا للتهطيح لربناجمك لأليار املقبلة.
 -00أنظم ــة بع ــل ال ــدول تغ ــرر بغرام ــات عالي ــة مل ــن يس ــتفجر ــرمل بفس ـ ّـرر
حم ــددر ر ي ي ــد ع ــدد النـ ـ ء .ف ــن ا ك ــان مع ــك أطف ــال ,أو كن ــتم أس ــرر كب ــرير
فاستفجر رفا مبقدر احلاجة ,أو أجنحة خاصة تناس أعداد أسرتكم.
 -04انـ ـع بع ــل الفن ــادق إدخ ــال امل ــفكو ت م ــن خ ــار مط ــاعم الفن ــدق,
تعرمل على أنظمة الفندق ,وتفهم لك.
 -21التحذير الدائم مـن اسـتهدار املصـاعد

حالـة احلرائـق .استحضـر هـذا

التحــذير دومــا وعلمــه أطفالــك ,واعــرمل خمــار الط ـوارئ أول أيــار ســكنك
الفندق.
 -20يوج ــد بع ــل الفن ــادق بطاق ــات س ــياحية جماني ــة أو خمفض ــة ع ــن
طريقه ــا حي ــق للس ــائ أن يس ــتمتع ب ي ــارر املت ــاحف ,والقص ــور األثري ــة ,واملع ــا
السـ ــياحية ,واسـ ــتهدار احلـ ــافست ,والتنقـ ــد بقطـ ــار األنفـ ــاق اخـ ــاص بالبلـ ــد,
والقط ــارات ال ــيت تص ــد ب ــل امل ــدن .وذك ــن أن تس ــفل الفن ــدق ع ــن ما ــد ه ــذه
العروض.
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-22

الفندق اسفل عن أعمال النظافة هد ه جمانية أر .

الفنادق اليت تسكنها اسفل عن اجلو ت والرحست ا انيـة الـيت
-24
ينظمها ,فقد تكتشف أءياء جديدر أو جتد أهنا تلقدر بفسعار مغرية.
 -23لــتعكس صــورر طيبــة عنــك وعــن بلــدك ,ســلم الغرفــة
اإلقامة وه بصورر أفضد ,ومنظمة بشكد ئق.

هنايــة مــدر

 -20وقــت اخــرو ونظامــه الفنــادق قــد يتغــري مــن دولــة إىل الــدول.
تفكد من لك ح لس عليك أيار أكار.
 -22اخــرت الطوابــق العليــا مــن الفنــادق ,فهـ
را لكبار الشهصيات ,وتكون أنظف من ريها.
-27

البــا الطوابــق الــيت لحيــتفل

إيداع األموال واألءـياء الامينـة لـدري صـندوق األمانـات

الفنـدق

أمر تروري ويرحيك من عناء نقلها ومتابعتها واحلفاظ عليها.
-20

التبكري إىل الوجبات ا انية يعطيك خيارات أفضد.

 -24الوجبات ا انية اليت تقدر املطعم اخـاص بالفنـدق ذكـن لتـوي
عل ـ ــى ع ـ ــروض أكا ـ ــر س ـ ــا يلع ـ ــرض أم ـ ــار رواد املطع ـ ــم ,فل ـ ــك أن تس ـ ــفل ط ـ ــاقم

ا ســتقبال
املطعم.

املطعــم عمــا ذكــن تناولــه مــن وجبــات تقــدر طازجــة مــن مطــب
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 -41تَ ـ ـ ـربح بعـ ـ ــل الفنـ ـ ــادق ثسجـ ـ ــات الغـ ـ ــرمل بشـ ـ ــبكة إلكرتوني ـ ـ ــة
ا ستقبال؛ لذا ففي تغيري بفماكن ايتويات قد حيس على الن يد.
-40

ل ــك أن تتق ــدر إىل إدارر الغ ــرمل بتفري ــع الاسج ــة ,ويستحس ــن ه ــذا

األمــر إ ا كانــت لتــوي علــى معروتــات كحوليــة ,ولــديك أطفــال
ذي وهنا عن ريها.
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الغرفــة

األيام األولى من الرحلة :
األيار األوىل أرض السفر قـد حنتـا إىل وقفـات عديـدر لنتعـرمل كيـف
ض ـ تل ــك اللحظ ــات بطريق ــة انحن ــا الراح ــة والاق ــة وجتعلن ــا نس ــري أول
أيامنا خبطوات توافق خمططنا الذي ر ناها قبد سفرنا.
عن ـ ــد الق ـ ــدور إىل املدين ـ ــة يستحس ـ ــن اكتش ـ ــامل املن ـ ــاطق القريب ـ ــة,
-0
ومعرف ــة املواق ــع اييط ــة ,والتع ــرمل عل ــى أم ــاكن التس ــوق ,ومواق ــف احل ــافست,
وحمطات القطار ,وموقع السكن بالنسبة للبلد.
اســتهدر بطاقــة املواصــست األســبوعية أو الشــهرية أو الربــع ســنوية
-2
و لـك مـن أجــد التـوفري ,أو حـ تــتمكن مـن اسـت ار ســيارر مناسـبة أو ءـراء
سيارر إ ا كنت ستطيد املدر.
بادر باستهرا بطاقة اتصال من أول أيار القدور ,و لك حـ
-4
تتكبــد تكــاليف ا تصــال عــرب جوالــك الــدو اتصــا تك ايليــة الدولــة
املقصودر.
-3

إ ا كنـت سـن ير ـ بالسـكن بالشــقق فاحبـع عـن الشـقة املناســبة

ع ــن طري ــق املكاتـ ـ العقاري ــة ,واملس ــارعة حب ه ــا إ ا كان ــت مسئم ــة ,و ل ــك
بالتنسيق من قبد موعد السفر مع املواقع املوثوق را عرب اإلنرتنت.
-0

الش ــقق

البل ــدان األخ ــرري ختتل ــف ع ــن الش ــقق
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بل ــداننا ,ف ــس

جمال للمقارنة من حيع السعة والسعر فكن على علم بذلك.
التعــرمل علــى موقــع املركـ اإلســسم البلــد ,والتعــرمل علــى مــن
-2
يقــور عليهــا و لــك بالس ـؤال عــنهم جيــدا ,مــع العلــم أن املراك ـ اإلســسمية
اخار متنوعة امللد والنحد؛ فمنهم املبتدعة ,ومـنهم مـن هـم تـسل مبـل,
في ـ التعـرمل علـى مـنه هم ,وهـد هـ موافقـة ملـنهق أهـد السـنة واجلماعـة,
ومن ر التواصد معهم أو احلذر منهم.
-7

تع ــرمل عل ــى أنظم ــة املدين ــة ,وطرقاهت ــا ,ووس ــائد النق ــد فيه ــا .م ــع

العلم أنه قد يكون لكد و ية أنظمة قد ختصها بدون ريها.
زيـ ــارر السـ ــفارر ,وتس ـ ـ يد كامـ ــد البيانـ ــات اخاصـ ــة أو املؤقتـ ــة
-0
ســفرتك ,والس ـؤال عمــا خفـ عنــك مــن أنظمــة تلــك الدولــة ,واطلـ دلــيلهم
اأاتف  ,و لك لطل مساعدهتم عند احلاجة إليهم.
التعــرمل علــى اجتــاه القبلــة ,وأوقــات الصــسر لتلــك البلــدر ,و لــك
-4
من أول حلظة؛ ح يقيم املرء صسته وقتها و ا جتاه الصحي أا.
-01

إن اسـتغسل أول األيـار بتنظـيم مجيـع األمـور احلياتيـة هنـاك يســهد

ما بعدها ,ويساعد على السري باخطح املرتبة ,والتفرج للغرض الذي من أجلـه
كان قدومك ,وسومل يعطيك مساحة واسعة أيار انشغالك.
-00

سؤال املسـؤولل عـن الفنـدق عـن أول األمـاكن الـيت تنـوي زيارهتـا,
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واستشــارهتم عــن املهطــح املرســور مــن أجــد رحلتــك هــد هــو مناس ـ بتوقيتــه
وترتيبه ,فهم أهد خربر ودراية ءؤون السياحة.
-02

تفكي ــد ح ـ ـ الع ــودر ,وال ــرحست الداخلي ــة ,إ ا كان ــت خط ــو

الط ـريان تســتل ر لك.كــذلك التفكيــد علــى الفنــادق لأليــار القادمــة إ ا كانــت
هناك تنقست أخرري بل املدن.
حيســن ت ــبح س ــاعة اليــد علــى س ــاعة الدولــة املقص ــودر؛ ح ـ
-04
يسب فارق التوقيت بالتفخر أو التقدر على مواعيدك ايددر.
-03

ا طسع على النشرات اجلوية ومناسبة األجواء لرحستك املرتبة.
الدوالي املهصصة ,وك ما لتاجه منها.

-00

تنظيم املسبس

-02

بـدء الربنـامق املـنظم مـن أول يــور دعـد برناجمـك يسـري وفـق اخطــة

املرسومة من أول حلظة ,فاحرص على أن تبدأ بقور.
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استئجار السيارة :
قد يكون خيار استهدار السيارر مفضس لدري البعل أثنـاء السـفر ,فـن ا
كنـ ــت مـ ــنهم ,فهنـ ــا وقفـ ــات تفيـ ــد مـ ــن حي ـ ـ هـ ــذا النـ ــوع مـ ــن وسـ ــائد
التنقــد.وإن كنــت تســتهدر الســيارر ســفرك فــا طسع علــى حمتــوري
هذه الوقفات قد يغري رأيك أو تفيد من خسله من حولك:
اعلم أن ح السيارر عن طريق اإلنرتنت ومبواصـفات خاصـة قـد
-0
يك ــون ب ــنفس املواص ــفات ال ــيت ق ــد طلبته ــا عن ــدما تري ــد أن اس ــتسمها عل ــى
أرض الواقع.
اخــرت مــا يناســبك مــن املركبــات الــيت لتــوي علــى عــدد معــل مــن
-2
املقاعد بعدد أفراد األسرر ,فاألنظمة لدد لكد سيارر عددا حمـددا مـن الركـاب
ذنع جتاوزه ,ويغرر صاحبه.
إ ا ك ــان برفقت ــك طف ــد ص ــغري فاء ــرت أن لت ــوي الس ــيارر عل ــى
-4
مقعد السسمة اخاصة باألطفال ,فالنظار هنـاك يهـتم بسـسمة أطفالـك ودـربك
على استهدار مقاعد السسمة.
الغال ـ تك ــون الس ــيارر ال ــيت تعم ــد ب ـ ـ ال ــدي ل) ه ـ املفض ــلة,
-3
و لك ألهنا أقد كلفة صرمل الوقود.
-0

أيضـ ــا يفضـ ــد أن يـ ــتم اختيـ ــار السـ ــيارر الـ ــيت تعمـ ــد بناقـ ــد حركـ ــة
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أوتوماتيك فه بالتفكيد أكار راحة.
احــرص علــى أن لتــوي الســيارر املســتفجرر علــى جهــاز املسحــة,
-2
وأن حيتوي اجلهاز على خرائح للدولة نفسها والدول اليت تريد زيارهتا ,واطلـ
من مكت التفجري أن يربجمه على اللغة املناسبة لك.
أجهـ ـ ـ ـ ر املسح ـ ـ ــة تعطي ـ ـ ــك خي ـ ـ ــارات ع ـ ـ ــدر للوص ـ ـ ــول إىل امل ـ ـ ــدن
-7
املقص ــودر ,فمنه ــا :الط ــرق ال راعي ــة ,أو الط ــرق الس ـ ـريعة ,أو خي ــارات أخ ــرري
حبس ـ إمكاني ــات لــك اجله ــاز .فف ـ الغال ـ أن الط ــرق ال راعي ــة ا ــر بق ــرري
وأريامل تلك الدولة وه أطول مدر زمنية للوصول إىل املدن املقصودر.
إ ا تك ــن الس ــيارر جمهـ ـ ر ةه ــاز مسح ــة ف ــيمكن أن ي ــتم طلـ ـ
-0
جهاز مسحة خارج .
إ ا كان ــت رحلت ــك ء ــتوية وك ــان البل ــد م ــن البل ــدان ال ــيت تتس ــاقح
-4
عليها الالو وبكارر؛ فاطل سيارر بنطارات سانعة لسن ق.
قــد تكــون صــور الســيارر عــرب اإلنرتنــت تعط ـ الصــورر احلقيقيــة
-01
أــا؛ لــذا عنــدما تســتفجر ســيارر عــن طريــق اإلنرتنــت خــذ ا هــا ر احبــع عنهــا
على أرض الواقع واحكم عليها بنفسك.
بعــل الســيارات املــؤجرر لمــد إطــارا احتياطيــا للســيارر ,وعنــد
-00
عطبــه يــتم ا تصــال بــرقم جمــاين يقــور بتغيــري اإلطــار ,أو اســتبدال الســيارر؛ لــذا
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اسفل عن رقم الن در اخاص بالشركة.
تطل ـ ـ بعـ ــل الـ ــدول ت ـ ـريبة علـ ــى اس ـ ــتهدار الطـ ــرق الس ـ ـريعة,
-02
وتكون هذه الضـريبة عبـارر عـن صـق يوتـع علـى زجاجـة السـيارر جتـده لـدري
مكات التفجري أو حمطات الوقود.
ختتلـ ــف طريقـ ــة تعب ـ ــة الوقـ ــود الـ ــدول؛ فبعضـ ــها يقـ ــور بتعب تهـ ــا
-04
السائق بنفسه ,وبعضها اآلخر يقدمه صاح ايطة؛ فتنبه لذلك.
-03

الســرعة ال ائــدر قــد تعرتــك لعواق ـ وخيمــة ,فاحــذر مــن لــك,

وتتبع إءارات السرعة املوتوعة على الطرقات السريعة.
بعل الـدول تشـرت أن تكـون أنـوار السـيارر مضـاءر كـد وقـت
-00
وت النهار ,وإ قد تستحق املهالفة.
ح
إتــاءر األن ـوار خ ــسل األنفــاق أســا مــن أســس القيــادر هنــاك,
-02
فاهتم لذلك.
-07

الضباب أيضا يستل ر إتاءر األنوار.

-00

وقـ ـ ـ ــت األمطـ ـ ـ ــار أو تسـ ـ ـ ــاقح اجلليـ ـ ـ ــد احـ ـ ـ ــذر مـ ـ ـ ــن الس ـ ـ ـ ــرعة

ال ائدر.فالسيارر معرتة لسن ق.
-04

سفور اجلبال انتبه من األح ار املتساقطة.
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أحــذر مــن اســتهدار املســارات املهصصــة للقطــارات داخــد املــدن
-21
أو املواقف املهصصة للحافست.
-20

بعل الدول تستهدر اجلهة اليمـ مـن كبينـة للقيـادر وهـذه اجلهـة

قــد تكــون ريبــة علــى الــبعل؛ لــذا فاحلــذر مطلــوب
د أن يضاعف ح تعتاد على هذه الطريقة.

األيــار األوىل والرتكي ـ

أوقــات العواصــف اخــرت موقفــا مناســبا بعيــدا عــن األءـ ار ,أو
-22
مــا قــد يضــر بســيارتك ,مــع العلــم أن بعــل الشــركات تــوفر تفمينــا تــد هــذه
احلوادر.
اح ـ ــذر م ـ ــن تقاطع ـ ــات القط ـ ــارات ,وأع ـ ـ ِـح األولوي ـ ــة
-24
والدوارات ألصحارا.

املي ـ ــادين

أحـذر وانتبـه لألولويــات الطـرق ,فهـ البـا مرتبــة رـذا الشــكد
-23
أو للمشـ ــار ,ر للدراجـ ــة العاديـ ــة ,وم ـ ــن ر للدراجـ ــة الناريـ ــة  ,ر ألصـ ــاح
السيارات الصغرير فالشاحنات .
-20

طفاي ـ ــة احلري ـ ــق مهم ـ ــة

رحلت ـ ــك ,فتفك ـ ــد م ـ ــن وجوده ـ ــا أثن ـ ــاء

است ارك للسيارر.
مال ــع التح ــذير أيض ــا م ــن الوس ــائد املهم ــة ,واملعين ــة عن ــد تعط ــد
-22
السيارر .تفقده قبد أن ختر رحلتك.و استهدمه أثناء حدور عطد.
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-27

اربح ح ار األمان ,فذلك مطل مهم من اجلميع ح األطفال.

بعل املناطق الال ية قد تعمد السـيارر بسـهولة فاسـفل عـن
-20
الطريقة املالى لذلك.
تتغري قوانل قيادر املركبات من بلد إىل بلـد؛ لـذا دـ أن تتعـرمل
-24
على لوائ وأنظمة املرور البلد الذي ت وره.
أجواء بعل الدول.

-41

ال جا امل يد للضباب مطل

-40

رخصــة القيــادر الدولي ــة ء ــر أساس ـ للموافقــة مــن أجــد ت ــفجري

السيارر.
رخصـة القيــادر ايليــة لـدولتك مطلوبــة لــدري بعـل مكاتـ تــفجري
-42
السيارات من أجد مطابقتها مع الرخصة الدولية.
البطاقــة ا ئتمانيــة أيضــا مهمــة لشــركات التــفجري مــن أجــد املوافقــة
-44
على منحك السيارر.
اجلواز األصل هو مصدر تفحـن بيانـات املسـتفجر؛ لـذا أحضـره
-43
عند استسر السيارر.
قد تفاجف بـفن كـامريات التصـوير املنتشـرر قـد رصـدت لـك خمالفـة؛
-40
ل ــذا فس ــومل تص ــلك عل ــى ص ــندوق الربي ــد بل ــدك ,ولس ــم م ــن بطاقت ــك
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ا ئتمانية.
للمواقف اخاصة بالسيارر أنواع ,فبعضـها بعملـة معدنيـة ,وبعضـها
-42
جمانية ,وبعضها جمانية بفوقات حمددر ,فقبد أن تستهدمها تفكد من لك.
-47

امحد معك دائما أوراق تابت است ارك للسيارر.

ان ــع بع ــل ال ــدول أن خت ــر الس ــيارر املس ــتفجرر م ــن ح ــدودها إىل
-40
بعل الدول ا اورر ,فتفكد من لك قبد سفرك.
-44

احــذر مــن أن تضــع مقتنياتــك الامينــة

داخــد الســيارر ,فــذلك

يعرض السيارر ألعل اللصوص.
اح ــرص عل ــى أن تق ــور حب ـ ـ الفن ــادق ال ــيت لت ــوي عل ــى مواق ــف
-31
جمانيــة ,و لــك مــن أجــد احلفــاظ علــى الس ـيارر ,ولكــن د ـ التنبــه ألن تكــون
جمانيــة ,أو بفســعار خمفضــة ,فــبعل املواقــف تكــون بتســعرير مرتفعــة قــد تفــوق
سعر الفندق.
يلستهدر بعل الدول ساعة تبل بدايـة وقـت الوقـومل ,و لـك
-30
ألن بعل املواقف ذنع الوقومل فيها لفرتر طويلة.
تطلـ ـ بع ــل حم ــست ت ــفجري الس ــيارات أن تلس ــلم الس ــيارر ملي ــة
-32
بــالوقود ,وإ ســومل يــتم حســاب خمالفــة ختصــم مــن البطاقــة ا ئتمانيــة .أو أن
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خيصم ما يعادل قيمته.
بع ــل امل ــدن الكب ــرير يك ــون اس ــت ار الس ــيارر ء ـ ـ ء م ــن
-34
الصعوبة ,فيكون التنقد بالقطارات وقطارات األنفاق أسهد وأفضد.
-33
السيارر.

د السري

املسارات ايددر

الطرق السريعة ,حبسـ سـرعة

اح ــذر م ــن احليوان ــات الس ــائبة ,وانتب ــه للحيوان ــات األليف ــة ,فله ــا
-30
حقوق وقوانل د احرتامها.
اس ــتهدار اإلء ــارر
-32
نظار القيادر هناك.
-37

املنعطف ــات أو الت ــاوز ل ــه أمهي ــة بالغ ــة

استهدار إءارات اليد مـن قبـد مسـتهدم الـدراجات الناريـة ,أو

العاديــة مــن أجــد ا نعطــامل؛ أمــر مســتهدر وبكاــرر ,فكــن علــى يقظــة لتلــك
اإلءارات.
إن أخطفت
-30
ما ذكن أن تفعله.

حق مستهدم السري فا عتـذار مـع ابتسـامة أقـد

لــذوي ا حتياجــات اخاصــة اح ـرتار مــن قبــد مســتهدم الســري,
-34
وحنن أوىل بذلك فكن قدور.
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هنــاك مســافات حمــددر قانونيــة مل مــة بــل املركبــات الطــرق؛ لــذا
-01
لاول أن تقرتب من السيارات أو الشاحنات بشكد مبالع فيه.
-00

تعاق بعل الدول على التحدر باجلوال أثناء القيادر.

-02

تعاق بعل الدول على األكد أو التدخل أثناء القيادر.

-04

تعاق بعل الدول على رم املهلفات أثناء القيادر.

ملس ــار املش ــار ح ــق خ ــاص الكا ــري م ــن ال ــدول ,واح ـرتار املش ــار
-03
ـنس
وإعطــا هم األولويــة أمــر هــار أنظمــة الســري الكاــري مــن الــدول فــس تـ َ
لك.
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الرحالت العائلية :
الـرحست العائليـة ختتلـف عـن ريهــا مـن الـرحست؛ لـذا يسـتل ر األمــر أن
نقــف عنــدها عــدر وقفــات لنــتلمس النقــا املفيــدر مــن أجــد رحلــة عائلــة
سعيدر.
أول أيــار احليــار ال وجيــة نســافر مــن أجــد ســعادر ال ـ وجل فقــح؛
-0
لك ننعم بتلك األيار كما ينبغ أا أن تكون وردية ..عسلية ...هني ـة ,ومـع
الوقت اد أننا نسافر من أجد أبنائنا بشكد أكرب ,و لـك مـن أجـد أن نفهـم
طبائعهم ,ونقف على طرق تعـاملهم احليـار ,وأن نسحـل أسـالي تصـرفهم
املواقــف املهتلفــة الــيت ا ــر عل ــيهم ,فل ــيكن هنــاك أهــدامل تــمنية ثناي ــا
الرحلة العائلية.
 -2من باب احلذر واحليطـة وزع علـى أفـراد أسـرتك عنـوان الفنـدق ,ورقـم
املســكن ,وهويــة تعريفيــة رــم ,ورقــم هاتفــك البلــد نفســه وبلــدهم األصــل ,
ورقم صديق تعرفه بلدك أو البلد الذي ت وره.
-4

إ ا كنت

اإلزعا ؛ ح
الغرفة.

رفة الفندق تع على باب رفتك لوحـة الرجـاء عـدر
تتعرض للحر بـدخول بعـل عمـال النظافـة أثنـاء وجـودك

 -3امحـد بطاقـة تعريفيـة ءهصـية – كـرت ءهصـ  , -تسـتفيد منـه
لقاءاتــك ,وتوزعهــا علــى أف ـراد عائلتــك ,لتــدل علــى عنوانــك إن احتــاجوا إىل
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لك.
 -0هنــاك أمــاكن د ـ أن ت ـ ار مــن قبــد العــائست ,ففيه ــا خ ــدن
للحياء ,ويصع فيها ل البصر ,فاحذر من تلك األماكن ما أمكن.
 -2كـن موجهـا ألبنائـك عنـدما تـرري أءـياء تليـق ,و لـاول فقـح أن
تبعــدهم عنهــا ,بــد اجعــد هنــاك مقارنــة بــل احلــق والباطــد ,والصـواب واخطــف,
واســتمع ل ـرأيهم واهــتم ملناقشــتهم ,فــنن كــانوا علــى صـواب وافقهــم ال ـرأي؛ ألن
لك سي عد باب احلوار مفتوحا دائما بينك وبينهم.
الفنـادق أحـذر مـن القنـوات الفضـائية ,ففيهـا مـا حيمـد عقبـاه,
-7
وخاصــة القن ـوات الــيت اــس العقيــدر ,أو مــا يهــدر الفطــرر الســوية مــن القن ـوات
اإلباحيــة ,ولــيكن العمــد علــى أربعــة حمــاور :دعــاء بــاحلفل الــدائم ,والتحصــل
ال ــداخل  ,والتوعي ــة املس ــبقة ,واملتابع ــة املس ــتمرر ,فه ـ  -ب ــن ن ار  -مف ــاتي
للن ار من هذه القنوات.
 -0ق ـ ــد تك ـ ــون زي ـ ــارر الشـ ـ ـواط  ,وال ـ ــرحست ع ـ ــرب الس ـ ــفن ,واس ـ ــتهدار
املساب ؛ فيها متعـة كبـرير ,ولكـن عنـدما نتـذكر مـا قـد يشـورا مـن آثـار عظيمـة
فالن ار ه املطل .
 -4احل ــاب زينــة امل ـرأر املســلمة ,ف ــاحرص عل ــى تش ـ يع فتي ــات العائلــة
علــى لبســه ,وعــدر التســاهد خبلعــه ,و تكــن ســببا مــن أســباب هــدر لبنــة مــن
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عفــامل بنــت مســلمة ,و لــك عــرب املطالبــة بــالتهل عنــه ,أو بالتســاهد بعــدر
لبسه .اجعلها ختتار احل ـاب الـذي يسـرت ويفـ بـالغرض منـه ,مهمـا كـان لـون
هذا احل اب أو ءكله ,وتذكر أن ما يناس من احل اب بلدك لـيس مـن
الشر أن يناس لبسه

بسد أخرري.

 -01رحــست األصــدقاء ختتلــف عــن الــرحست العائليــة ,فــس جتهــد نفســك
وجتهد من معك برنامق قا  ,يكون هدفه أن ار على الكاري من ايطـات
الســياحية واملعــا وقــت قياس ـ  ,بــد اجعــد الربنــامق يناس ـ قــدرر اجلميــع
وظروفهم.
الــرحست العائليــة انظــر مــا ا يريــد مرافقــوك؛ مــن ال وجــة ,واألبنــاء,
-00
ح الصغار من األطفال ,فقف عند طلباهتم ,ونفذ الربنـامق الـذي يناسـبهم,
فسعادهتم ه سعادتك وبالنهاية ه مطلبك.
 -02ك ــن بشوء ــا م ــع أبنائ ــك معطاء..س ــهيا ..ك ــن ص ــورر أخ ــرري بك ــد
ءـ ء ,ءــاركهم متعــتهم وســامرهم ,دعهــم يــرون أبــاهم بشــكد جديــد ,دعهــم
يكسرون كد احلواج اليت قد يشيدها روتل احليار اليوم .
الس ــفر ـ ّـري الربن ــامق الع ــائل  ,ق ــم أن ــت بفعم ــال الط ــب إ ا ك ــان
-04
هن ــاك حاج ــة إىل الط ــب  ,امح ــد أطفال ــك الن ه ــات اخارجي ــة أثن ــاء الرحل ــة,
اجعـد زوجتـك هـ الـيت ختتـار أطبـاق الطعـار املفضـلة ,تَعلّـم كيـف هـ تتعـ
طوال عمرها لك يستقر حبها

قلبك.
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تل ـ ـ ِع الوجب ـ ــات الغذائي ـ ــة األساس ـ ــية ,أو تباع ـ ــد ب ـ ــل أوقاهت ـ ــا ,وإ ا
-03
ات ــطررت إىل ل ــك فاجع ــد ب ــل ك ــد وجب ــة ووجب ــة وجب ــات خفيف ــة ,تنش ــح
البدن ,وترسم السعادر عليـك ,وعلـى أطفالـك .و تعمـد إىل تـفخري الوجبـات
عن وقتها وتقـارن صـربهم بصـربك؛ فقـد ذـنعهم احليـاء مـن إظهـار حـاجتهم إىل
الطعار.
 -00علــم أطفالــك كيــف يســتهدمون أجه ـ ر التــذاكر ,كيــف يشــرتون
نفوســهم الاقـة مبكـرا ,حظهــم
األ ـراض ,كيــف حياسـبون الفنــادق ,ا ـر
وجهم من بعيد ,وقبد لك ء ّ عهم على كد لك.
وّ
 -02لنح ــرص عل ــى توجي ــه األطف ــال عل ــى كيفي ــة التعام ــد م ــع ستلكـ ــات
اآلخ ــر ,م ــن أما ــال ستلك ــات الفن ــادق ,أو األم ــاكن العام ــة..و ريها ,وكيفي ــة
نفوسـهم حفـل حقـوق اآلخـر وستلكاتـه ,وحـ
احلفاظ عليهـا؛ حـ نغـر
أنفسهم الرقابة الذاتية.
ننم
ـنس بعــل حاجيــات أطفالـك املتعلقــة روايــاهتم ,فللرســار لوحتــه
-07
تـ َ
وألوانه ,وللقارئ والكات كتابه وقلمه ,واجعد كس فنله ينعم ,بد وءـاركهم
هواياهتم ,وتعرمل على إبداعاهتم.
 -00نظــم ألف ـراد أس ـرتك جولــة خاصــة ملشــاهدر األعمــال الــيت تناس ـ
هوايــات األبنــاء ,فــن ا كــان رســاما فــنىل حمــست الرســم ,وإ ا كــان قارئــا فــنىل
املكتبــات ,وإ ا كــان مهتمــا بشــؤون الرياتــة فــنىل أمــاكن الرياتــة ,وإ ا كــان
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مصورا فنىل حمست التصوير ,وهكذا...
 -04اعمــد برناجمــا عمليــا ينمـ نفوســهم الاقــة وحســن اإلدارر ,و لــك
بــفن تــوزع األيــار حبيــع يقــور أحــد األبنــاء مبهــار إدارر الرحلــة ,فيــنظم الربنــامق
كــامس؛ مــن ء ـراء احلاجيــات ,وتــذاكر الرحلــة ,وهــو املرءــد واملوجــه لــك
الي ــور ,جلرر ــا فل ــن تن ــدر وس ــومل لص ــد عل ــى لقط ــات مجيل ــة ,وأعم ــال رائع ــة
فريدر .وتذكر أن تنتقد ,أو توجه بشكد مباءر ,وقبد لك فقـد لتـا إىل
تبح أعصابك بشكد أكرب.
 -21وجبــات خفيفــة تســد اجلــوع ,وجتعلكــم تتحملــون متاع ـ الرحلــة؛
اجعلها ه وبقية حاجياتك حقيبة معلقة على الظهر.
 -20لكـ ـ ــامريات التصـ ـ ــوير حافظـ ـ ــات خاصـ ـ ــة انـ ـ ــع تعرتـ ـ ــها للصـ ـ ــدمات
فاحرص على اقتنائها ,ومحلها معك

رحستك.

 -22للقط ــات ب ــدون اهتـ ـ از ينص ـ أن تس ــتهدر حام ــد ثسث ـ  ,واح ــرص
علــى أن يكــون هــذا احلامــد خفيــف الــوزن ,وكــذلك حيســن أن لمــد عدســة
مقربــة مناســبة ,وءــاحنا و اكــرر احتياطيــة ,وأن تتـ ود بغطــاء للكــامريا ليحميهــا
عند هطول املطر أو ن ول الر ا أو تساقح الالق.
-24
السرور

تكن رحلتك مضطربا فيضطرب من حولك ,كن متفائس ناءـرا
قلوب عائلتك.
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 -23عنــدما ل نــك األمــور ,وتســري
اللهم أجربين مصيبيت وأبدلا خريا منها.

ــري ا جتــاه الــذي ر تــه؛ فقــد :

 -20عل ــم أبن ــاءك حس ــن التنظ ــيم ,وا عتم ــاد عل ــى ال ــنفس ,و ل ــك ب ــفن
ينظمـوا مجيــع أ راتــهم
رحسهتم.

ــرفهم ,وأن يفخــذوا كــد احتياجــاهتم لكــد يــور مــن

 -22خسفــات األطفــال وإزعــاجهم أمــر متوقــع ,تــع لــذلك حلــو أوليــة
قبـ ــد أن تقـ ــع ,و لـ ــك بـ ــفن تضـ ــع ج ـ ـوائ مش ـ ـ عة لألطفـ ــال انـ ــع ماـ ــد هـ ــذه
األحدار.
توجه أو تريب أبناءك أمـار النـا وبصـوت مرتفـع ,فـذلك حـري أن
-27
يفسد عليهم كامد رحلتهم.
 -20مجيــد أن نعــود أبناءنــا علــى حريــة الـرأي وأن يكــون األمــر ءــورري بــل
أفـراد العائلــة ,ولنتــذكر خــسل تطبيــق هــذا األمــر أهنــم يفتقــدون اخــربر الكافيــة,
لــذا فل ــيكن األمــر ء ــورري ,و النهايــة ل ــتكن أن ــت م ــن ي ــرج الق ـرار النه ــائ
خاصــة احلــا ت الــيت قــد تعرتــهم للهطــر ,أو تفســد الرحلــة بشــكد عــار,
وح ـ ـ م ــع ه ــذا الق ـ ـرار اجعله ــم خيتارون ــه بفنفس ــهم بطريق ــة معين ــة حبي ــع أن
توجههم أنت إليه فيهتاروه بر بتهم.
 -24قــد تضــطر إن كانــت أسـرتك كبــرير إىل أن تســكن
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ــرمل متعــددر,

فيحســن بــك أن تقــيم أنــت مــع بعضــهم ,وأن تقــيم األر مــع بعضــهم اآلخــر,
واحــرص علــى أن تكــون الغــرمل مت ــاورر يلفــت بينهمــا ببــاب ,و تغفــد عــنهم
فكرر أم ال يارر.
بعـ ــل الفنـ ــادق يـ ــتم تـ ــوفري رفـ ــة ألعـ ــاب لألطفـ ــال ,أو ينظمـ ــون
-41
مسابقات ومهرجانات ,فف وقت بقائك الفندق استفد مـن هـذه الغـرمل,
و لك بفن تفخذ أطفالك إليها ,وأن تشاركهم ألعارم.
-40

رحستــك إسـرامل و تقتــري ,ولكــن مي انيــة حمــددر حمســوبة ,فــس

نكاـ ــر م ـ ــن الكمالي ـ ــات ونفاج ـ ــف
املطلوبة.

وق ـ ــت األساس ـ ــيات أنن ـ ــا
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ل ـ ــك املب ـ ــالع

رحالت شهر العسل :
هنــا صــفحة تفــور برائحــة األريــق وت ينــت بــالورود ,هنــا وقفــات عــن أول
أيـار الـ وا  ,بـد عــن أمجـد أيــار احليار..إهنـا رحلــة ءـهر العســد ,نتحــدر
وهنمــس أ ن ال ـ و وال وجــة ,ونســعى أن نوصــد إليهم ــا حــديانا عــن
كيف التعامد بل ال وجل أثنـاء السـفر ءـهر العسـد ,وكيفيـة التعامـد
األماــد بــل أط ـرامل العــش ال وجيــة ,فلعلهــا تكــون دلــيس لكــد زوجــل,
ولعلهــا تك ــون توجيه ــا لك ــد حبيب ــل ,ولعلهــا تك ــون ب ــذرر بن ــاء بي ــت
احل بل أسعد اثنـل .إىل كـد ءـاب وإىل كـد فتـار يرتقبـان لـك اليـور,
وينتظ ـ ـ ـران لـ ـ ــك الشـ ـ ــهر ,ويسـ ـ ــتعدان ألول سـ ـ ــنة زوا ؛ نكت ـ ـ ـ هـ ـ ــذه
الوقفات.
تكــن نســهة طبــق األصــد لسخ ـرين ءــؤون حياتــك ,تفخــذ
-0
جتــارب اآلخـرين وتنفــذها حبــذافريها ,كــن صــورر أصــلية ــري قابلــة للنسـ  ,وكــن
إنس ــانا يس ــتفيد م ــن جت ــارب اآلخـ ـرين بنص ــدار جدي ــد ,وأس ــلوب مت ــفقلم م ــع
ءهصيته ,أنت د أن تكون أنت..وليس ريك.
-2

دع األح ان وابدأ احليار ,اجعلها ءعارك

ءهر العسد.

 -4ل ــدر م ـع س ــاحرر أيام ــك ,تكل ــم م ــع فت ــار أحسم ــك ,ع ــن ك ــد م ــا
يوت ءهصيتك ,تكلم معها بصدق وءفافية.
-3

جمــال الــذكريات واســع :دراســتك ,أيــار طفولتــك ,ءــقاوتك ,أهلــك,
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أهلهــا ,أصــدقا ك ,مواقفــك ايرجــة ,مواقفــك املضــحكة ,قصــة معرفتــك مبلكــة
مجال الكون ,وكيفية خطوات دخولك إىل القفن الذهل بـنرادر إنسـان حيمـد
رأسه أكمد عقد و جسمه أرق قل .
 -0لكد إنسان أخطاء هذه احليـار ,تـتكلم عـن أخطائـك ,وجتعلهـا
حمور حدياك ,بد اكتمها واستفد منها ,وحاول تصحيحها.
رح ــست ء ــهر العس ــد..عندما ا ــر حبديق ــة الطي ــور ك ــن كالبلبـ ــد
-2
الصدار ففنشد أا أنشودر ,وعندما تت ول حديقة ال هور اقطـف أـا وردر,
وإ ا مـررت بــفجواء الضــباب راقبهـا بقلبــك ,و أعــا اجلبـال أمســكها حببــك,
و األجـ ـواء الب ــاردر أحطه ــا ب ــدملء عطف ــك ,و األج ـ ـواء املشمس ــة أظله ــا
ك ــد
بنفس ــك ,و الري ــار لفه ــا حبنان ــك أن اس ــها نس ــمة .ك ــن ر ا حـ ـ
حل ,كن أا فوق كد أرض ولت كد اء.
 -7خ ــذ املسب ــس املناس ــبة لألج ـ ـواء هن ــاك ,ف ــاملسبس اخفيف ــة للمن ــاطق
احلــارر ,وبعــل القطــع الــيت تقـ مــن الــربد املنــاطق البــاردر ,هــذه الت هيـ ات
و ريها اعمد را وأخرب ءريكة حياتك عنها ,حـ يبـا تكم الـربد بلسـعاته,
أو احلر بسمومه فينغن عليكما أيامكما اجلميلة.
 -0احلف ــاظ عل ــى األ ك ــار اليومي ــة هـ ـ خ ــري ح ــافل بع ــد ار ,فاس ــتعن
بكت األ كار من أجد أن تواظ على قراءر األوراد املهصصة وقتها.
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 -4إجعـد ســعادتك دنيويـة وأخرويــة ,و لـك بفخــذ مصـحف تقضـ معــه
بعل أوقاتك ,وتنعم بتسور آيات الذكر احلكيم كد حل.
 -01الدعاء بكد وقت بالتوفيق والتسهيد ,فنن للمسافر دعـور مسـت ابة,
فاطل من ار التوفيق وأن يتم عليك السعادر

الدارين.

 -00إحبع اإلنرتنت ,واستعلم من املكت السياح وأسفل أهـد اخـربر
لتتعـ ــرمل علـ ــى كافـ ــة اخيـ ــارات مـ ــن الفنـ ــادق والسـ ــائقل واألمـ ــاكن السـ ــياحية
املشهورر واملناسبة؛ كد لك من أجد أن يكتمد برناجمك بدون أي نقـن قـد
يشون مجال رحلتكم.
 -02ت ــذكر أن تتص ــد بفهل ــك ك ــد ي ــور ,فالوال ــدان ينتظـ ـران اتص ــالكما
على أحر من اجلمر ,فهما يعرفان أنكما حيار جديدر ,ويريـدان أن يطم نـا
على سعادتكم

بداية مشوار احليار .

جتعــد رحلــة ءــهر العســد كــالرحست الشــبابية ,في ـ أن تراع ـ
-04
ظرومل ال وجة ,وأن تعلم أن وجودك هذا اجلو الذي ترفرمل حولـه السـعادر
كامل عن كارر التنقست.
 -03إعلم أن األماكن تنتهـ  ,وأن الوقـت يكفـ  ,فحـاول أن تكـون
رحستــك منظمــة ,فــس تكــرر ال يــارر إىل املكــان أكاــر مــن مــرر ,و تــرتدد علــى
أماكن متشارة.
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 -00ق ــد يع ب ــك م ــا يع به ــا ,وق ــد يع به ــا مـ ـا يع ب ــك ,فاجع ــد
مســاحة كافيــة إلبــداء ال ـرأي ,ر ــم أن هــذه املرحلــة ق ــد تك ــون حرجــة إلب ــداء
الرأي بشكد وات ,و لكن استشف لك من حدياها.
تســابق ال ـري وأنــت تتمشــى رحستــك ,فمــن معــك قــد تكــون
-02
امرأر تتعود على سرعة املسري .تع يدك بيدها ,و ِ
امش اأوينة معها ,وانطـق
حبرومل احل أا.
 -07عندما تريد التنقد بوساطة سـيارات األجـرر كـن أنـت أول مـن يركـ ,
وعند الن ول كن أنت آخر من ين ل ,فاحلذر مطلوب

بعل الدول.

 -00اجعله ــا رحل ــة ب ــس قي ــود ,ك ــن ةانبه ــا م ــن أول ي ــور م ــن أي ــار ء ــهر
العسـد ,ففـ سـيارر األجـرر كـن ةانبهـا املرتبـة اخلفيـة ,فـس تتحـر مـن هـذا
الوتع أو ريه إ ا خيالف الشرع واألعرامل هناك.
 -04التصـوير ماـد هـذه األيـار فيـه كـرري أليـار السـعادر ,لكـن يكــن
التصــوير هــو كــد مهــك وديــدنك ,ففنــت مســافر رحلــة عســد فهــد تضــيع
الوق ــت التق ــا الص ــور لألم ــاكن اجلميل ــة ,وتغف ــد ع ــن ك ــد اجلم ــال ال ــذي
ةانبك التقح لفتاتك صورر طبيعية من أعماق قلبك.
ه ـ ــذه املرحل ـ ــة تق ـ ــرت عل ـ ــى نفس ـ ــك باملص ـ ــرومل ,و تب ـ ــذر ,و
-21
جتعلها تنفر من التدقيق باملصاريف ,و جتعلها تفخذ عنك صورر أنـك إنسـان
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مســرمل ,أو ترســم لنفســك أمامهــا أنــك إنســان ــري مبــال مبــا يصــرمل ,عــش
بات ان ,وتفكد أننـا نشـرتي السـعادر باملـال ,وأيضـا أننـا قـد حنتـا األمـوال
يور من األيار لتستمر حياتنا سعيدر.
 -20احل ــاب هــو زينــة املســلمة ,فش ـ عها علــى احلفــاظ عليــه ,و تكــن
أنت أول أدار هدر جدار أسرتك املسلمة.
حيــار ال وجــة عــادات مجيلــة تعلمتهــا مــن أهلهــا ,ء ـ عها عليهــا,
-22
وأب ِـد إع ابــك رـذه الرتبيــة ,ومـدري احرتامــك لوالـديها اللــذين رسـا فيهــا تلــك
العادات احلسنة.
 -24بــادل زوجتــك ا ح ـرتار ,وقــدر أهلهــا ,وحــادثهم عــرب ا تصــال رــم
أثناء سفرك فذلك تقدير ل وجتك.
 -23تــع دائمــا مــع زوجتــك مبلغــا معــل مــن املــال قــد لتاجــه بعــل
الظــرومل ,و تنتظرهــا أن تطلبــه ,فحـ لــو كانــت حباجتــه فهـ ســومل خت ــد
من طلبه.
 -20اس ــتهدر ص ــندوق حف ــل األمان ــات

الفن ــادق ,فه ــو حف ــل ملال ــك

وأمان لك بن ن ار.
 -22اخ ــرت الفن ــادق ال ــيت تك ــون أواس ــح أم ــاكن التس ــوق ,والت مع ــات
احليوية ,ح تستمتع بتلـك املنـاطق ,وحـ يهـدر وقتـك عنـدما تريـد جلـ
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بعل احتياجاتك اليومية.
 -27دع أ ـ ــا بع ـ ــل ف ـ ــرص اخل ـ ــور ,و ل ـ ــك ملكامل ـ ــة أهله ـ ــا عل ـ ــى راحته ـ ــا
ولوحدها ,فتفض إليهم بفمورها ,وأفراحها ,ومهومها.
 -20وثلـ ــق صـ ــلتك بفحـ ــد أع ـ ـ أصـ ــدقائك ليكـ ــون عونـ ــا لـ ــك
امللمات أثناء السفر.

أوقـ ــات

 -24تعرمل على من تاق به تلك الـبسد ,فرمبـا قـد لتـا إليـه
النائبات ,أو عند حلول بعل الظرومل.

أوقـات

طــرق األكــد النــا مركــد ومشــارب ,دع أــا فرصــة ا ختيــار ,و
-41
تل مها مبا تريده أنت.
-40

تكاــر مسحظاتــك

طــرق أكلهــا أو نوعيــة اختيارهــا ,فقــد تــفلف

هـ ـ طريق ــة أن ــت تفلفه ــا ,وق ــد يك ــون العك ــس أيض ــا ,ف ــدع األي ــار جتم ــع
بينكما.
تكار من اخصار تعامستك مع من حولـك
-42
حري أن يؤثر على م اجك وعلى نفسيتها.

رحلتـك ,فـذلك

لم ــد الكا ــري م ــن األمتع ــة اليدوي ــة ,ففيه ــا تكلي ــف ال ــنفس م ــا
-44
تطيق ,وإتسمل لقوري ال و وال وجة.
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 -43اعلــم أن النســاء أقــد لمــس مــن الرجــال ,فمشـقة الســفر قــد تغــري مــن
نفسيتها ,أومن مظهرها ,فس تربكها مبسحظاتك أو انتقاداتك.
 -40النســاء أــن الرتكيبــة الفســيولوجية الــيت قــد تــؤثر علــى نفســيتهن س ـواء
كــان لــك ءــهريا أو يوميــا ,فقــف معهــا
عليها.

مواقفهــا املتغــرير ,وكــن عونــا أــا

أول أيــار ال ـ وا تســتطيع ال وجــة توجيــه الطلبــات ل وجهــا ,كــن
-42
أنــت املبــادر لــك ,واســفأا كــد حــل عــن كــد مــا ذكــن أن خيطــر ببالــك
من األءياء واحلاجيات الضرورية.
لمد الكاري مـن ا ـوهرات واألءـياء الامينـة ,و تـدعها مـع أمتعـة
-47
الشحن ,واجعلها مع األمتعة ايمولة باليد.
 -40دف ــرت لل ــذكريات وللهـ ـواطر اجعل ــه ص ــاحبك الس ــفر ,اكتـ ـ في ــه
م ـواقفكم الطريفــة ,وأمــاكنكم اجلميلــة ,فســومل يكــون واحــة تتــنقسن فيــه بعــد
العودر من السفر ,بد سومل يطلع على ءهر عسلكم أبنا كم من بعدكم.
أســالي الغـ ل ,تكــرر كلمــات احل ـ نفســها كــد يــور,

 -44نـ لوع
فاألصوات املكررر تصي النفس بامللد.

 -31أبـ ِـد إع ابــك بكــد مــا تسحظــه عينيــك ,وتفكــد بــفن بعــل األءــياء
اليت لـيس أـا ميـ ان مقـدار إع ابـك هـ كـد ءـ ء مبقيـا فتـار أحسمـك,
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فليست األناى كالذكر.
 -30تفحـن فتـار األحـسر يوميـا ,مــن أعلـى الـرأ إىل أسـفد القـدر ,وأبـ ِـد
إع اب ـ ــك بك ـ ــد جدي ـ ــد تلبس ـ ــه ,أو تس ـ ــتهدمه ,أو تلحظ ـ ــه :كسمه ـ ــا,
مظهرها,

أفعاأا ,باختصار :كن أنت ومشاعرك أا.

تقارن بالاناء زوجتك مع أقاربك ,فس تقد أنـت مجيلـة ماـد أخـيت,
-32
أو واثق ــة ما ــد عم ــيت ,ب ــد اجع ــد الان ــاء أ ــا دون مقارن ــة ,أن ــت أمج ــد م ــا
الكون ,أنت اجلمال باسم امرأر.
 -34إلبس أمجد ما الك ,وتعطر بففضد العطـور ,وتكلـم بـفحلى الكـسر,
ففنت تريد أمجد ء ء منها ,فه كذلك تريد الش ء نفسه.
 -33أرسد إليها رسالة رار و حظها من بعيد.
 -30اتف ــق م ــع املطع ــم بتق ــدمي هدي ــة ل وجت ــك مكت ــوب عليه ــا ا ه ــا ,أو
بعل كلمات احل أا.
 -32النس ــاء مغرمـ ــات باألس ـ ـواق ,فتحامـ ــد عل ــى نفسـ ــك ,واقض ــيا أيامـ ــا
ســعيدا بــل ردهــات األس ـواق ,فف ـ لــك متعــة أــا وقضــاء حلاجياهتــا ,ون ـ و
عند ر بتها.
 -37هدايا األهد واألصدقاء ,انتقياها بعناية,وتذكرا أن أمجـد اأـدايا املعـرب
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منها ,وأفضد اأدايا

السفر ما خف وزنه وكان جديدا

نوعه.

ت دريه ــا ب ــفي نض ــرر ,و تنتقص ــها ب ــفي كلم ــة  ,و جترحه ــا ب ــفي
-30
فع ــد  ,فالفت ــار أمج ــد أي ــار عمره ــا تل ــك األي ــار ,وتنش ــح أحاسيس ــها تل ــك
األيــار ,فالكلمــات اجلميلــة تعــرب رــا حبــر احليــار إىل ج يــرر الســعادر ,والكلمــات
اجلارحة خن ر أول سطر من أسطر دفرت احليار.
 -34تكلم ,لدر ,افعد ,تفاعد ,بدون تكلف ,أو تصنع ,ففنـت سـومل
تعــيش معهــا العمــر كلــه ,ومــن أس ـوأ األءــياء أن يكتشــف أقــرب النــا إليــك
أنك كنت ساس بارعا

أفضد األوقات لديهم.

 -01حافظ ــا عل ــى ص ــسر ال ــوتر ,وفيه ــا ارفع ــا أي ــديكما وادع ـ ـوا ار لكم ــا
بالتوفيق احليار ,والشكر له بفن بلغكما هذه األيار السعيدر.
 -00احــتفل بــبعل األدويــة الضــرورية لــبعل الع ـوارض الصــحية الــيت قــد
تداهم املسافر.
النهايـة تــذكر أن خـريكم ...خــريكم ألهلــه ,وصـدق الرســول الكــرمي
-02
صلى ار عليه وسلم.
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رحالت الشباب :
ق ـ ــد يك ـ ــون احل ـ ــديع ع ـ ــن رح ـ ــست الش ـ ــباب ه ـ ــو األس ـ ــهد م ـ ــن ب ـ ــل
املوتوعات املدرجة هذا الكتاب ,و لـك ألن الشـباب علـى اسـتعداد
ألن يواجهـوا كــد املتغـريات ايتملــة ,وأن يتحــدوا كــد الظــرومل املفاج ــة؛
ل ــذا فس ــومل نش ــري بنء ــارات ع ــرب وقف ــات ع ــدر ليس ــهد أ ــم أن يع ــربوا
الطريق من أجد رحلة ستعة مرحية.
-0

رحست الشباب قد يكون وتع مي انية حمددر تدار من قبـد أحـد

أفراد ا موعـة هـ الطريقـة املفضـلة ,ويـتم تقسـيمها علـى اجلميـع ,و لـك حـ
يكــون هنــاك جمــال لتحمــد بعضــهم دون الــبعل اآلخــر أعبــاء الرحلــة ,ومــن
لبعل الر بات بسب عدر وتور الر ية.
أجد أ يكون هناك ح
تغض  ,اجعلها دائما أمار عينيك؛ ألنك سـومل تصـاح أناسـا
-2
أــم طريقــة اعتــادوا عليهــا احليــار ,أو تـ ور دو أــم أســلوب معــل باملعيشــة,
فكن حليما سفرك ومع رفقتك.
-4

لــيس مــن الضــروري أن تع بــك مجيــع الــرحست املنظمــة

الربنــامق

السياح الذي قرره األصدقاء ,فيكفـ أن تَسـعد بسـعادهتم فهـذه من لـة عاليـة
مـن السـعادر ,و يعـا هـذا أن تبـدي رأيـك ,ولكـن ق لدمـه بصـورر جتعـد كـد
اخيارات سكنة.
-3

يفضد أن يكون هناك يـور مفتـور لشـراء احلاجيـات اخاصـة ,واأـدايا
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لألهد واألحبـاب ,حبيـع ينطلـق كـد ءـاب لوحـده ليشـرتي حاجياتـه ,واأـدايا
اليت يريدها ,بدون أن يرتبح با موعة.
-0

مــن األفضــد أن يكــون الســكن

ءــقة لكــد ءــهن فيهــا رفــة

طرق املعيشة والنور دعد من األنسـ
مستقلة ,و لك ألن اختسمل النا
أن تكون هناك حرية واستقسلية السكن.
الــرحست الشــبابية الفرصــة مواتيــة للتعــرمل علــى طبــاع أصــدقائك
-2
بشكد أكرب ,بد ه فرصة للتعرمل على مهـومهم ومشـاكلهم ,فاجعلهـا فرصـة
تقارب بينك وبينهم.
-7
-0

سفرك تذكر اإلياار والتضحية ,كن كذلك مع أصدقائك.
ســافر مــع مــن ل ـ ويتواف ــق مــع طباعــك ,وإ فلتتحمــد الس ــفر

مبفاجفته.
-4

فكر باآلخرين عندما تتهذ قرارا يتعلق با موعة كاملة.

 -01للنــا طبــاع املفكــد ,واملشــرب ,والنــور؛ تنتقــدهم عليهــا ,فقــد
اعتادوا عليها خسل حياهتم ,وإن كنت لمـد ماـد هـذه الصـفات فـس جتعلهـم
يلحظـون لـك عليـك ,فت نـ مـا دلـ مسحظـاهتم ,أو خيـالف عـاداهتم أو
ياري ا مش از نفوسهم.
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 -00الـذي يع بـك مـن املفكـد تسـبه ,والـذي يع بـك و يع ـ
اآلخرين اطلبه بطريقة تل مهم را.
 -02عند عمد املي انية اخاصة بالسفر د أن لتاطوا للفارق املادي بـل
األعضاء ,فس تكون حمرجة ملن يستطيع أن يصد إليها.
 -04أفضد الرحست ه الرحست اليت تنقض و تنقطع السعادر معهـا,
لــتكن األيــار هنــاك موزونــة حبيــع تصــلوا إىل حــد املل ـد ر تغــادروا ,فـ ِ
ـاقل
ِ
تنقل.
أيامك والسعادر
 -03تقبّــد املـ ار مــن اآلخـرين ,و تفخــذ األمــور حبساســية زائــدر ,كــذلك
كن حذرا بامل ار مع اآلخرين فقد يتقبلون لك منك.
 -00طمفنــة األهــد

الســفر مــن أســباب ســعادتكم ,فمــع كــد اتصــال

تصلكم دعواهتم بالتوفيق والسداد فاحرصوا على لك.
 -02الكارر عدد أعضاء الرحلة مدعار لفشد الرحلة ,واختسمل الـرأي,
فاخرت العدد املناس للرحلة ,وتذكر أن الرك ثسثة.
 -07عنـد التسـوق أو التنقـد

ءـوارع املـدن مـن املستحسـن أن يكـون

التنقد بشكد ملفت من خسل أعداد كبرير ,أو بشكد ي حم الطريق .بد من
املمكن أن يكون املش والتنقست بشكد جمموعتل مصغرتل أفضد.
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األمــاكن العامــة للــو األوقــات ,ولكــن اجعل ـوا أوقــاتكم احلل ــور
-00
بشكد ي عق اآلخرين.
 -04كن دقيقا

أوقاتك ,حاترا

الوقت ايـدد كـد بـرامق السـفر,

فس تكن سببا إلرباك برامق أصدقاءك.
الط ـ ــائرر عن ـ ــدما تكونـ ـ ـوا كـ ـ ـرا متفرق ـ ــة يك ـ ــون ه ـ ــذا س ـ ــببا
-21
إلحدار إزعا أو بلبلة ألصحاب الكراس ا اورر.
 -20بعــل األصــدقاء حيـ أن يتــدخد اآلخــرون

خصوصــياته ,أو

حي أن يطلع على مقتنياته اخاصة ,فاحذر من اخطو احلمراء لألصدقاء.
 -22بع ــل األص ــدقاء ق ــد تك ــون عل ــيهم مسحظ ــات معين ــة ,ف ــن ا كان ــت
جوهريــة فــاعرض رأيــك بصــورر حضــارية ,أمــا إ ا كانــت تلــك املسحظــات ــري
مؤثرر بالرحلة فرتكها أوىل وأسلم كتمال السعادر بينكم.
سفرك تكن ا اكرر قوية للمواقـف السـلبية ,و ا اكـرر تـعيفة
-24
للمواقف اإلدابية ,عش أيامك بتوازن.
-23

رحست األصدقاء قـد يكاـر احلـوار ,تـذكر واستحضـر طـرق احلـوار

البناء .
-20

الــرحست اجلماعيــة ت ــذكر أن كــد إنس ــان حيم ــد جوان ـ إدابي ــة,
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ح ــاول أن تكتش ــفها وتس ــتفيد منه ــا ,واعل ــم أن ل ــديك أيض ــا جوانـ ـ ساثل ــة
حاول أن توصلها إليهم.
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الملحقات :
مواقع إلكترونية تهم المسافر :
قبــد الوص ــول للنهايــة ,هــذه بع ــل املواقــع ال ــيت ختــدر املس ــافر
سفره أو تساعده أثناء السفر أو بعده :

ترتي ـ

مدونات ومنتديات :
-0

www.naseemnajd.com

وهـ مدونــة صــاح هــذا الكتــاب ,وه ـ مدونــة ءهصــية هتــتم بــفمور الســفر
والسياحة ايلية والعاملية ,مع بعل املوتوعات العامة وما تلتقطه عدسـته مـن
الصور املناسبات املتعددر.
-2

www.travelzad.com

هـ ــو منتـ ــدري سـ ــياح يعـ ــرض في ـ ــه جمموعـ ــة مـ ــن الكتـ ــاب جتـ ــاررم

السـ ــفر

والرتح ــال ح ــول الع ــا ب ــاحلرمل والص ــورر ,ويتمي ـ ه ــذا املنت ــدري بوج ــود طي ــف
منوع من أءهر كتاب السياحة وخربائها عرب اإلنرتنيت.
-4

www.travel.maktoob.com

هـو منتـدري سـياح دمـع
أول املنتديات السياحية.

طياتـه الكاـري مـن املعلومـات السـياحية ,وهـو مـن
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-3

www.sfari.com

منتدري سياح يسطر فيه األعضاء جتاررم السياحة.كمايسته السابقة .
مواقع للمعلومات واخرائح والطقس :
-0

www.wikimapia.org

ه ــو موق ــع يع ــرض للمتص ــف خريط ــة الك ــرر األرت ــية ع ــرب األقم ــار الص ــناعية,
ويتميـ بعـدر احلاجـة إىل لميلـه علـى جهـاز الكمبيـوتر فهـو يتعامـد مـع ءـبكة
اإلنرتني ــت مباء ــرر ,وتس ــتطيع م ــن خسل ــه كتاب ــة األ ــاء عل ــى األم ــاكن ال ــيت
تريدها ,وعند البحع عنها عرب حمركات البحع يظهـر موقعهـا اخارطـة عـرب
هذا الربنامق كما كتبت عليها.
-2

www.ar.wikipedia.org

هـ املوســوعة العامليــة احلــرر ,تقــدر معلومــات ءــاملة بــفقسر متطــوعل مــن رواد
اإلنرتني ــت ,وذك ــن ا س ــتفادر منه ــا مل ــن أراد أن يس ــت يد م ــن املعلوم ــات ع ــن
الدول أو املدن وتارخيها.
-7

wwww.underground.com

وه ــو خ ــاص مبتابع ــة األج ـواء الع ــا ويعطي ــك تص ــورا حتم ــا ت الطق ــس
املتوقعة بن ن ار تعاىل مقبد األيار.
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خدمات : google

-0

www.mail.google.com

هو موقع الربيد اإللكرتوين الشهري ,فيمكن أن تستفيد منه بتهـ ين ح وزاتـك
للفنـادق والسـيارات والطـريان ,أو أي رقـم مـن أرقـار احل ـ الضـرورية لرحلتـك,
ومــن املمكــن أن تقــور بنرســال رســالة إىل نفســك خبطــة الســفر والــروابح الــيت
لتاجها عرب اإلنرتنت ح يسهد الوصول إليها.
-4

www.picasaweb.google.com

موقــع مــن املمكــن أن يكــون مرك ـ ا خاصــا لتحميــد الصــور اخاصــة برحلتــك,
وذكن من خسأا أن يشاركك اآلخرون تلك اللقطات.
-01

www.blogger.com

هــو موقــع يســم لــك إنشــاء موقــع خــاص بــك علــى اإلنرتنيــت تســتطيع مــن
خسل ــه وخبطـ ـوات بس ــيطة أن تنشـ ـ ص ــفحة خاص ــة تع ــرض فيه ــا رحست ــك,
وتص ــف فيه ــا األم ــاكن ال ــيت زرهت ــا.فتكون ك ــرري مجيل ــة لتل ــك الرحل ــة ووس ــيلة
إلفادر من حولك .
-00

www.maps.google.com

هــذا املوقــع لــن تســتغا عنــه إ ا كنــت تفكــر بقيــادر الســيارر ,فعــن طريــق هــذا
املوقـ ــع تسـ ــتطيع أن ختطـ ــح لرحلتـ ــك ,وتنظـ ــر املسـ ــافة الـ ــيت سـ ــومل تقطعهـ ــا,
121

ويعطي ــك وص ــفا ك ــامس جلمي ــع مراح ــد الطري ــق والق ــرري ال ــيت س ــومل ا ــر ر ــا,
واملسافات بينها.
-02

www.translate.google.com

موقع تابع لـ ـ  googleللرتمجة إىل عدر لغات.
خدمات فنادق وسيارات :
-04

www.accor.com

ه جمموعة لتوي على سلسلة من الفنادق خمتلفة الف ـات ,تبـدأ مـن الفنـادق
املتوات ــعة ح ـ ـ الفن ــادق ات الن ــور اخمس ــة ,وه ـ ـ م ــن أفض ــد ءـ ــبكات
الفنادق برأي  ,حيع لتوي على عدر فنادق املدينـة الواحـدر ولتـوي علـى
خيــارات عــدر ملســتويات خمتلفــة مــن حيــع األســعار واخــدمات ,ومــن تــمن
فنــادقهم Sofitel, Pullman : MGallery, Novotel,
. Mercure, Suitehotel, Ibis
-03

www.booking.com

وهــو املوقــع الشــهري للح ــوزات ,ويعــرض فنــادق عــدر وبفســعار تدرديــة ,علــى
حس ـ ـ توقي ــت الس ــفر وت ــوفر الفن ــادق املطلوب ــة .وبالغال ـ ـ يعط ـ ـ األس ــعار
وقت مبكر .
منهفضة عند احل
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-00

www.tripadvisor.com

يفيــد هــذا املوقــع تقيــيم الفنــادق حــول العــا .فعربه ذكــن أن تق ـرأ آراء مــن
ســكنوا تلــك الفنــادق وتشــاهد صــورها عــرب عدســاهتم وتفخــذ تصــوراهتم ورأيهــم
فيه.
-02

www.europcar.com

وه ـ ءــركة تــفجري الس ــيارات الش ــهرير ,ومــن خ ــسل جتربــة ءهصــية تعــد مــن
أفضد ءركات التفجري.
-07

www.hertz.com

ه كذلك ءركة تفجري سيارات منتشرر وبكارر ولديها عروض سي ر.
-00

www.sixt.com

ءركة أخرري لتفجري السيارات .أيضا لمد الكاري من املمي ات .
مواقع إسسمية :
-04

www.islamicfinder.org

الباحــع اإلســسم هــو موقــع إســسم عــامل  ,حيتــوي علــى مواقيــت الصــسر
حول العا  ,ومواقع وعناوين املراك اإلسسمية مدن العا كافة .

122

-21

www.islam-qa.com

موقــع فضــيلة الشــي حممــد صــا املن ــد ,فيــه آ مل الفتــاوري ,وكــد مــا يشــكد
على املسافر من مسائد السفر سومل دد جوابه هذا املوقع.
-20

www.zabihah.com

يقدر هذا املوقع جمموعة من املطاعم اإلسسمية حول العا .
-22

www.islam-guide.com

موقــع رائــع لكتــاب حقــق انتشــارا واســعا حــول العــا  ,وهــذا الكتــاب مناس ـ
ألن يقــدر كهدي ــة تعريفيــة باإلس ــسر لغــري املس ــلمل ,وه ــو مت ــوفر بعــدر لغ ــات
أجنبية.
-24

www.islamhous.com

وهــو موقــع توعيــة اجلاليــات بــالربور وحيتــوي علــى الكاــري مــن النشـرات التعريفيــة
باإلسسر واملرتمجة إىل أ ل لغات العا .
-23

www.qiblalocator.com

هذا املوقع رائع لتحديد القبلة ,فيعطيـك ا جتـاه إىل مكـة .ألي بقعـة
عندما تكتبها خانة البحع املهصصة .
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العـا

مواقع أخرى :
-20

www.ar.wordpress.com

موقع  wardpressموقع آخر جماين يعطيك مساحة كافية إلنشاء موقعـك
اخ ــاص ,ومبواص ــفات رائع ــة وإمكاني ــات مت ــددر .وه ــو م ــن مواق ــع املص ــادر
املفتوحة.
-22

www.photobucket.com

موق ـ ــع آخ ـ ــر يعطي ـ ــك مس ـ ــاحة خت يني ـ ــة عالي ـ ــة مل ـ ــن أراد أن يرف ـ ــع ص ـ ــورر عل ـ ــى
اإلنرتن ــت ,وس ــا ذيـ ـ ه ــذا املوق ــع إمكاني ــة رف ــع الص ــور مجل ــة واح ــدر ح ـ م ــة
صورر.
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تذكير ببعض أمتعة المسافر :
هــذه قائمــة بــبعل مــا حيتــا إليــه املســافر ســفره مــن املســتل مات ,وهــو
دليـ ــد ملـ ــن أراد أن يسـ ــتفيد مـ ــن حمتويـ ــات هـ ــذه الصـ ــفحة ,فيبـ ــدأ ةمـ ــع
أ راته قبـد سـفره بفـرتر كافيـة  ,أو أراد أن يتـذكرها أثنـاء سـفره فيشـرتيها
من هناك.
ملحوظــة  :ك ــر الكا ــري م ــن املتطلب ــات و ل ــك م ــن ب ــاب الت ــذكري ر ــا
فق ــح ,و يع ــا بالتفكيـ ــد حاجت ــك إليهـ ــا مجيع ــا  .فلـ ــك أن تنتق ـ ـ مـ ــا
يناسبك فتحمله معك

سفرك .

أوراق وح وزات :
 .0قرآن كرمي.
 .2ترمجة معاين القرآن بلغة البلد املقصود.
 .4جواز السفر.
 .3تذاكر الطريان.
 .0كتاب أو كتي صغري يل القراءر.
 .2خرائح للدولة املقصودر.
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 .7دفرت مذكرات.
 .0قلم.
 .4عمست.
 .01صور تذكارية لدولتك.
 .00بعل العمست ايلية.
 .02قامو أو مرتجم.

تذاكر وبطاقات :
 .13بطاقة ائتمانية.
 .14بطاقة صرامل آ .
 .15الرخصة الدولية للقيادر.
 .16بطاقة تعريف ءهص  .كروت ءهصية )
 .17بطاقات املكت السياح

كروت للمكت ).
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 .18رخصة القيادر ايلية .
 .19كتي أو مطوية سياحية عن البلد الذي تنوي زيارته .
 .21تذاكر القطارات اي وزر .
 .21تذاكر املتاحف وامل ارات .
 .22تذاكر احلدائق ومدن األلعاب .
 .23تذاكر الفنادق .
 .24تذاكر ح

السيارر .

حقائ :
 .25حمفظة خاصة للبطاقات.
 .26حقيبـ ـ ــة بـ ـ ــاي ر تشـ ـ ــد وسـ ـ ــح اجلسـ ـ ــم حلمـ ـ ــد األوراق واجل ـ ـ ـوازات
والبطاقات ,و لك ستهدامها املطار وأثناء التنقست.
 .27حقيبة ظهر .
 .28حقائ تناس التنقست ونوعية السفر .
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 .29حقيبة حافظة للكامريات .
أجه ر وأدوات :
 .31جوال.
 .31كامريا رقمية.
 .32ءاحن جوال.
 .33ءاحن كامريا.
 .34بطارية احتياطية للكامريا.
 .35كامريا فيديو.
 .36طاء كامريا تد املطر.
 .37عدسات للكامريا .
 .38حامد كامريا.
 .39منبه خاص ألوقات الصلوات العاملية.
 .41كمبيوتر حممول.
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 .41ءاحن الكمبيوتر.
 .42اكرات احتياطية لل وال
 .43اكرات احتياطية للكامريا
 .44اكرات احتياطية للكمبيوتر ايمول.
 .45مقبس متعدد األ راض.
 .46مكوار.
 .47جمفف ءعر.
 .48بوص ــلة لتحدي ــد القبل ــة  /أو برن ــامق ع ــرب اجلـ ـوال  /أو الكمبي ــوتر
ايمول.
 .49حمول فولتية خاص بالسيارر.
 .51جهـ ــاز مسحـ ــة لتحديـ ــد موقـ ــع املـ ــدن واملسـ ــافات بينهـ ــا واملتـ ــاجر
والفنادق و ريها.
 .51الكتيبات اخاصة بطرق تشغيد األجه ر اليت لملها .
 .52أسطوانات للكمبيوتر.
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 .53ألعاب إلكرتونية لتسلية األطفال .
 .54مشغد مرئيات وصوتيات .
 .55أءرطة ,أو اسطوانات مناسبة للرحلة .
أدوات طبية :
 .56جهاز قيا الضغح للمصابل مبرض تغح الدر .
 .57جهاز قيا السكري للمصابل مبرض السكري .
 .58جهاز قيا للحرارر.
 .59حقيبة إسعافات أولية.
 .61وسادر هوائية خمصصة للنور أثناء ركوب وسائد النقد املتنوعة
 .61النظارات الطبية للمحتاجل .
 .62مرطبات للبشرر .
 .63واق مشس .
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أدوات الطب والنظافة :
 .64سية خاصة بالشاي والقهور.
 .65حلي الطفد ملن معه رتع .
 .66أدوات القهور والشاي وار ملن يستغا عنها .
 .67ترامس ءاي وقهور.
 .68سكل متعددر األ راض.
 .69مسعق وسكاكل وءوك بسستيكية .
 .71ءرائ صابون.
 .71مناديد معطرر.
 .72أ طية صحية للمراحيل.
 .73مقن أظافر.
مسبس وتوابعها :
 .74نظارات مشسية.
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 .75حذاء ريات .
 .76حم ر قابد للتوسعة.
 .77أعواد سواك.
 .78فرءار ومع ون.
 .79أدوات احلسقة.
 .81حافظة وعسقة للمسبس.
 .81معطف واق من املطر.
 .82جوارب.
 .83مسبس سباحة.
 .84دفرت التليفونات اخاص.
 .85س ادر.
 .86عطور مناسبة.
 .87قبعة.
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 .88ءال.
 .89بالطو.
 .91فرءار للشعر .
 .91حذاء خاص بدورات املياه .
 .92حذاء صندل .
 .93عربية تنقد لألطفال .
 .94مضلة عن املطر .
 .95مفارن صغرير لتغطية األسرر .
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عمل مذكرة خاصة بالسفر :
عنــدما تســافر حيســن بــك أن تكتـ كــد مــا ذــر عليــك رحلتــك ,ومــع
األي ــار س ــومل جت ــد أن ــك ص ــنعت دل ــيس س ــياحيا قيم ــا لنفس ــك ,ومفي ــدا
لغــريك .فــس تت ـوا َن كتابــة كــد مــا ذــر بــك ,ومجــع كــد مــا مــن ءــفنه أن
يفيــدك ســفرك ,وابــدأ م ـن الفق ـرات التاليــة لتســاعدك تكــوين دليــد
سياح :
 .0اسم الدولة أو املدينة املقصودر.
...........................................
 .2رابح إلكرتوين سياح للدولة أو املدينة.
...........................................
 .4خريطة ورقية لتلك الدولة.
...........................................
 .3رابح إلكرتوين خارطة الدولة.
...........................................
 .0نوع ال يارر :سياحة…عس …عمد…دراسة.
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...........................................
 .2الدول ا اورر لتلك الدولة فقد لتا إىل زيارر دول أخرري.
...........................................
 .7هد لتا الدول ا اورر إىل تفءرير مستقلة
...........................................
 .0عدد األءهاص املرافقل.
...........................................
 .4عدد األيار اليت قضيتها هناك.
...........................................
 .01هد عدد أيار الرحلة كامل لتلك الدولة
...........................................
 .00التكلفة الكاملة للرحلة.
...........................................
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 .02معدل الصرمل اليوم .
...........................................
 .04كيفية استهرا التفءرير.
...........................................
 .03األوراق ومتطلبات التفءرير.
...........................................
 .00الوقت الذي قضيته من أجد استهرا التفءرير.
...........................................
 .02نوعية التفءرير.
...........................................
 .07التكلفة املادية للتفءرير.
...........................................
 .00هد هناك ما يضايق املرأر اي بة
136

البلد الذي زرته

...........................................
 .04أهم ما محلته حقيبتك.
...........................................
 .21أ راض ءحنتها و تستفد منها.
...........................................
 .20سعر الشحن اجلوي ال ائد.
...........................................
 .22نوعية وسائد املتعة اليت محلتها معك.
...........................................
 .24طريق ا تصال املفضلة ببلدك.
...........................................
 .23سعر ا تصال بالدقيقة من هناك إىل دولتك…بـاجلوال…باأـاتف
الاابت
...........................................
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 .20سعر بطاقة اجلوال هناك.
...........................................
 .22سعر إعادر الشحن.
...........................................
 .27العملة املستهدمة.
...........................................
 .20سعر الصرمل.
...........................................
 .24أفضد طرق الدفع املا هناك.
...........................................
 .41اللغة الر ية.
...........................................
 .40هد ذكن التحدر بلغة أخرري
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...........................................
 .42خح سري الرحلة.
...........................................
 .44اسم خطو الطريان .
...........................................
 .43رابح إلكرتوين خطو الطريان.
...........................................
 .40رقم هاتف خطو الطريان.
...........................................
 .42درجة التذكرر.
...........................................
 .47مستوري اخدمات

الطائرر.

...........................................
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 .40سعر التذاكر.
...........................................
 .44حالة الطقس هناك.
...........................................
 .31رابح إلكرتوين لتتبع حالة الطقس.
...........................................
 .30نوعية املسبس اليت لتا إليها هناك.
...........................................
 .32املدن اليت قمت ب يارهتا.
...........................................
 .34اسم املدينة األوىل.
...........................................
 .33رابح إلكرتوين للمدينة.
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...........................................
 .30خارطة للمدينة.
...........................................
 .32رابح إلكرتوين خارطة املدينة.
...........................................
 .37اسم الفندق.
...........................................
 .30طريقة احل .
...........................................
 .34درجة الفندق.
...........................................
 .01مستوري اخدمات والغرمل.
...........................................
141

 .00رابح إلكرتوين للفندق.
...........................................
 .02عدد األيار.
...........................................
 .04سعر الغرفة.
...........................................
الفندق.

 .03وسائد الرتفيه

...........................................
 .00عنوان الفندق.
...........................................
 .02هاتف الفندق.
...........................................
 .07هد يوجد

الفندق حضانة أطفال
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...........................................
 .00هد توجد خدمة اإلنرتنت

الفندق

...........................................
 .04هد اإلنرتنت جماين أر مدفوع
...........................................
 .21هد الفندق قري من اخدمات العامة واألماكن السياحية
...........................................
 .20هد توجد خدمة اإلنرتنت

املطارات

...........................................
 .22هد يوجد حافلة سياحية للمدينة
...........................................
 .24أهم املعا واألماكن السياحية

املدينة.

...........................................
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 .23أهم الشوارع

املدينة.

...........................................
املدينة.

 .20أسعار األماكن السياحية

...........................................
 .22أهم أماكن ترفيه األطفال.
...........................................
 .27أسعار أماكن الرتفيه.
...........................................
 .20نوعية وسائد النقد اليت استهدمتها

تلك املدينة.

...........................................
 .24أسعار وسائد النقد.
...........................................
 .71روابح إلكرتونية لوسائد النقد.
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...........................................
 .70أفضد وسائد النقد.
...........................................
 .72أ اء املطاعم اليت تعاملت معها.
...........................................
 .74عناوين املطاعم.
...........................................
 .73هد يوجد مطاعم إسسمية أو عربية
...........................................
 .70مستوري املطاعم.
...........................................
 .72أسعار املطاعم.
...........................................
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 .77أفضد األكست هناك.
...........................................
 .70أءهر أماكن التسوق.
...........................................
 .74روابح إلكرتونية ألماكن التسوق.
...........................................
 .01عناوين أماكن التسوق.
...........................................
 .00أماكن الرتفيه اخاصة بالكبار.
...........................................
 .02أسعار أماكن الرتفيه.
...........................................
 .04أفضد ما تقتنيه من هناك.
146

........................................... .03
مسحظــة :إ ا كــان هنــاك أكاــر مــن مدينــة اكت ـ اإلجابــات لكــد مدينــة
بشكد مستقد من الفقرات ) 02 -32
 .00أفضد املدن اليت زرهتا.
...........................................
 .02املسافات بل املدن.
...........................................
 .07املدر ال منية بل املدن.
...........................................
 .00وسائد النقد اليت استهدمتها بل املدن.
...........................................
 .04أسعار التنقد بل املدن.
...........................................
 .41مواقع إلكرتونية استفدت منها.
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...........................................
 .40أفضد ما ءاهدت هناك.
...........................................
 .42هد تنص ب يارر تلك الدولة
...........................................
 .44كيفية التعامد مع ءع تلك الدولة.
...........................................
 .43ما الش ء اجلديد عليك هناك
...........................................
 .40هد تنص ب يارر تلك الدولة للعائست أو للشباب
...........................................
 .42عوائق

السفر.

...........................................
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 .47أدوية ونصائ طبية استفدت منها هناك.
...........................................
 .40هد هناك من أخطاء

سفرتك تريد تسفيها

...........................................
 .44ما اإلدابيات اليت وجدهتا هناك
...........................................
 .011ما السلبيات اليت وجدهتا هناك
...........................................
 .010أماكن زرهتا وندمت على زيارهتا.
...........................................
 .012أماكن عت عنها و ت رها.
...........................................
 .014أءياء اءرتيتها وندمت عليها.
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املرات القادمة

...........................................
 .013هد من املمكن أن يقور املرء ةهود دعوية هناك
...........................................
 .010عناوين املساجد وامللتقيات واملراك اإلسسمية.
...........................................
 .012هد استفجرت سيارر هناك
...........................................
 .017نوع السيارر.
...........................................
 .010سعرها.
...........................................
 .014قيادر السيارر هناك وفهم نظار املرور هد فيهما صعوبة
...........................................
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 .001طريقة حساب سعر اإلدار.
...........................................
 .000سعر الوقود البن ين أو الدي ل.
...........................................
 .002كيفية استهرا رخصة القيادر.
...........................................
 .004هد ا ست ار أفضد أر التنقد بوسائد النقد العار
...........................................
 .003أكار ما يكهد املي انية

السفر.

...........................................
ملحوظة :
إ ا ع مــت علــى الســفر ,وأع بتــك هــذه الفكــرر؛ فهــذ نســهة مــن هــذه
األسـ لة لعمــد مرجــع لســفراتك القادمــة أو تفيــد رــا مــن حولــك ,وتــذكر
أن الصـور الفوتو رافيـة هـ مجـال الرحلــة و كراهـا الـيت تنسـى ,فــالتقح
صورا لتكون رم ا لرحلتك.
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في الختام...
أرجو أن أكون قد وفقت خدمة املسافر العريب ,فيكـون هـذا الكتـاب
معينا له ترتي سـفره ,وتسـهيد خطواتـه مهمـا كـان نـوع السـفر  ,وإن
كــان هــذا الكتــاب قــد اعتـ بشــكد خــاص مبــن يريــد أن يســتمتع برحلــة
ءــهر عســد ســعيدر ,أو ســياحة رائعــة فريــدر ,أو رحلــة ترفيهيــة ستعــة مــع
بعل الصحبة ...
و أحس أنا قد مـررت علـى بعـل مـا ي خـر بـه حبـر السـفر املرتامـ سـا
حيتاجــه املســافر رحستــه ,و كــرت مجلــة مــن األمــور الــيت ســومل جتعــد
القارئ يفكر بتطبيقها أو ا ستفادر منها إحدري مراحد سفره.
هــذا الكتــاب قــد تق ـرأ وتســتفيد الش ـ ء الكاــري ,وقــد تكــون صــاح
خــربر أكاــر مــن صــاح الكتــاب ,فــنحن نســتغا عــن خربتــك؛ إمــا
مبراسلتنا ,أو بتسطري خرباتك عرب كتاب مستقد يكون دليس للمسافر.
ر  .سليمان بن صقري الصقري
susugair@hotmail.com
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