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  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 
ـــدري الكاـــري مـــن النـــا , ومـــا  لـــك إ  أل ن الســـفر عـــا  ملـــ ء خـــاص ل

باإلثارر, ونافذر واسعة على العـا  مـن حولنـا, ورحلـة  كتشـامل ا هـول 
عـــن بلـــدان قـــد نســـمع رـــا و  نســـعد بر يتهـــا. إن الســـفر هـــو  ـــة هـــذا 
العصـــــر فـــــففوا  املســـــافرين تــــــ حم خطـــــو  الســـــفر بـــــاختسمل أنواعهــــــا, 

الســـــفر هـــــو و  وختتلـــــف مقاصـــــدهم وتتنـــــوع مشـــــاررم   تلـــــك الـــــرحست
 مواقفه البا ة.و  لسفر؛ مبتاعبه ومتعته, بلحظاته القاسيةا

ـــد مـــن املتعـــة,    هـــذا الكتـــاب ســـومل أحـــاول أن أقلـــد مـــن التعـــ  وأزي
تنبيهـــات و  وأقلـــن مـــن اأمـــور وأرســـم البســـمة, و لـــك عـــرب مسحظـــات

وجدهتا   رحسيت اليت قمت را ملقاصد خمتلفة من مقاصد السـفر سـواء  
ــــة أو اخ ــــرحسيت الداخلي ارجيــــة , وســــومل أبســــح احلــــديع عنهــــا حــــ  ل

.و أجعلهــــا ءــــاملة تفيــــدكم   رحستكــــمو  يكــــون راســــها    أ هــــانكم.
 أأكد على بعضها ألمهية تلك املواقف   حمطات سفركم .

بشــكد خــاص عــن ســفر  بــل دفــيت هــذا الكتــاب ســومل يكــون حــديا 
منـــــذ أن كـــــان فكـــــرر حـــــ  أصـــــب  واقعـــــا   لشـــــباباو  الســـــياحة للعـــــائست
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ســه . أكتــ  لكــم إتــاءات تبــدأ مــع أول خطــور مــن خطــوات رحلــة نتلم
أيـديكم   يـدي    رحلة العودر. فضـعوا حلظةح  آخر و  السفر املمتعة

 لنرسم خمططا  أذه الرحلة .

 

 . سليمان بن صقري الصقري ر
 هـ0-0-0341

@al_sugair 



 

 

 

- 7 - 

 وقفات شرعية :

عنهـــا, وهـــذه املتطلبـــات  للمســلم   ســـفره متطلبـــات أساســـية    ـــ  لـــه
. هحيسن مبـن يريـد السـفر أن يستحضـرها ومـن ر حيضلـرها لرتافقـه   سـفر 

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

الصــسر عــامود الــدين, والســيا  املتــل حلفــل املســلم مــن كــد ءــر وفتنــة.  -0
لديـد القبلـة فيهـا, وجلـ  األدوات الـيت تعيننـا  فمعرفة مواقيتها, وا جتهـاد  

    لك عليها؛ فذلك مطل  مهم جدا    رحستنا.

ابدأ أول جتهي اتك حبمد مصحف كرمي, تقض  مع آياتـه أمجـد حلظـات  -2
 سفرك, تستغد فيه وقتك فينري قلبك, وي يد من صلتك بربك.

افر احــرص علــى تســديد الــديون املســتحقة لسخــرين قبــد ســفرك, فاملســ -4
علــى جنــار خطــر حــ  يعــود. وإن   تســتطع ســدادها, فســ د مجيــع الــديون 

أحفظهـــا   بيتـــك   مكـــان و  املاليـــة واملتطلبـــات العينيـــة الـــيت عليـــك   ورقـــة,
 بارز, ودل أهلك أومن خيلفك على مكاهنا.

اكتـــ  الوصـــية, وتـــعها   مكـــان بـــارز, وأخـــرب أهلـــك عنهـــا, واجعلهـــا  -3
 وق اآلخرين من حولك. مفصلة تبل فيها حقوقك وحق

امحد معك ترمجة ملعاين القرآن الكرمي بلغة البلد الذي تـ وره, فقـد لتـا   -0
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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.

ع. فعــن أنــس بــن مالــك إتبــا و  تــذكر دعــاء اخــرو  مــن املنــ ل ففيــه حفــل -2
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 

 ديت, وتنحى عنه الشيطان ( أخرجه الرتمذي. قيت وهل فيت وول له: كل 

يحية, و لـــك لتوتـــي  العقيـــدر امحـــد بعـــل النشـــرات اإلرءـــادية التصـــح -7
اإلســـــسمية الصـــــحيحة. وتوتـــــ  هـــــذه النشـــــرات أمـــــور الـــــدين مـــــن العبـــــادات 
واملعــامست مبــا يوافــق الســنة النبويــة الكرذة.وتقــدر هــذه النشــرات ملــن وصــلتهم 
يــــد التغريــــ , أومــــن أثــــر فــــيهم أهــــد البــــدع ســــواء كــــانوا مســــلمل   أراتــــ  

  ري إسسمية.بسد اجلاليات اإلسسمية   ال اإلسسر أو

بـن اقراءر دعاء ركوب الدابة, فعن عل  بـن الربيعـة قـال:  ءـهدت علـ   -0
أيب طالــ  رتــ  ار عنــه أتــى بدابــة يركبهــا فلمــا وتــع رجلــه   الركــاب قــال : 

لنـا هـذا ومـا   بسـم ار, فلمـا اسـتوري علـى ظهرهـا قـال: احلمـد ر الـذي سـهر
ر قـال:  .قـال: احلمـد ر ثـسر مـرات كنا له مقرنل وإنـا إىل ربنـا ملنقلبـون. ر

ار أكـرب ثــسر مــرات, ر قــال: ســبحانك إين ظلمــت نفســ  فــا فر   إنــه   
الــذنوب إ  أنــت. ر قــال: رأيــت النــل صــلى ار عليــه وســلم فعــد كمــا  يغفــر

 أمحد وأبو داود والرتمذي. فعلت ( احلديع رواه
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لـد, فقـد روري مسـلم احلرص على قراءر دعـاء السـفر عنـد اخـرو  مـن الب -4
  الصحي  عن ابن عمر أَّن رسول الّلِه 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 

اطو عنا بعـده. و  ترتى. اللهم هون علينا سفرنا هذا. والتقوري. ومن العمد ما
اللهــم أنــت الصــاح    الســفر. واخليفــة   األهــد. اللهــم إين أعــو  بــك مــن 

 ا رجــــع إو  وعاــــاء الســــفر, وكربــــة املنظــــر, وســــوء املنقلــــ ,   املــــال واألهــــد .
 قاأن. وزاد فيهن:   آيبون, تائبون, عابدون, لربنا حامدون .

ســافر أن يتنبـه إليــه هــو اختيـار الصــحبة الطيبــة, فالســفر   وسـا دــدر بامل -01
يلعلم مكنونه, و  ذكن أن يتنبف املسافر حباله ومصريه, فالرفقـة أنـس للمسـافر, 

للسـنة النبويـة املطهــرر. فعـن عبــد ار  تبــاعاوأمـان بـن ن ار مــن نوائـ  الـدهر, و 
مـا   الوحـدر مـا  النـا  بـن عمـر رتـ  ار عنهمـا, عـن النـل قـال:   لـو يعلـم

 .أعلم ما سار راك  بليد وحده ( رواه البهاري

َســــب  ار وكــــرب إ ا علــــوت مرتفعــــا  أو هبطــــت إىل مــــنهفل, فعــــن ابــــن  -00
إ ا علـوا الانايـا كـربوا,  عمر رت  ار عنهمـا, أنـه قـال :   وكـان النـل وجيوءـه

وصــححه  رواه أبــو داود, وإ ا هبطــوا ســبحوا, فوتــعت الصــسر علــى  لــك (
 .أللباينا

قــراءر دعــاء نــ ول املنــ ل, كمــا دلنــا علــى  لــك الرســول الكــرمي صــلى ار  -02
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عليــه وســلم, فعــن خولــة بنــت حكــيم الســلمية رتــ  ار عنهــا, قالــت:  عــت 
رسول ار يقول:   من ن ل من    ر قال: أعـو  بكلمـات ار التامـات مـن ءـر 

 مسلم.من له  لك ( رواه  ما خلق   يضره ء ء ح  يرلد من

التفكـــر بـــالكون عبـــادر ر يـــؤجر املســـلم عليهـــا, لـــذا فحـــري باملســـلم أن  -04
 ج ءا  من برنامق رحلته.و  يكون التفكر والتدبر حاترا  أثناء سفره,

حـافل علـى األ كـار اليوميـة سـا يقـال   الليـد والنهـار, وتـذكر املناســ   -03
نة النبويـــة مـــن األدعيـــة الـــيت ختـــتن ب مـــان أو مكـــان معـــل ســـا دلتنـــا عليـــه الســـ

أن تعلمهــــــا و  املطهــــــرر. فــــــداور عليهــــــا واحــــــرص علــــــى تــــــذكريها ملــــــن يرافقــــــك,
 أطفالك.

لكـــد مســـلم   حياتـــه خطـــو  محـــراء   يت اوزهـــا, ترتكـــ  علـــى فطـــرر  -00
مبادئ نشف   رحارـا, فحـري مبـن يسـافر أن حيـافل عليهـا و  قيمو  بد عليها,جل 

أن  ثــار, في ــ  علينــامــن أن تــدنس, فمــا أمــر ار باجتنابــه مــن املعاصــ  واآل
حنــــذر مــــن القــــرب منــــه, أو أن نــــدور   محــــاه, أو أن تفمرنــــا أنفســــنا الضــــعيفة 
با كتشـــامل أو بالت ربـــة فنقـــع   ايظـــور مـــن حيـــع أردنـــا املعرفـــة, فالســـسمة 

 فيها ترك ما فيها.

دنا برداب السـفر, وتعـاليم اإلسـسر   تصـرفاتنا, ومعامستنـا يعكـس تقيل  -02
 رقة   حياتنا.صورر اإلسسر املش
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 أمرك كله فه  خرير ار املباركة.   تنسى صسر ا ستهارر   -07

ا بتســامة صــورر حيــة للقلــ  تبــدو علــى حميــاك فــس تبهــد رــا علــى مــن  -00
 حولك.

مجيلتـان يـفاران بـفمرك, أنـ ل عليهمـا الرمـون احلسـان عنـدما تـرري  عينـان -04
قــد تـفجق الفتنــة  تــراه مـن منـاظر ختــدن احليـاء, أو مشـاهد مـا   حيـق لــك أن

   القل , أوكد أمر هنى عنه الشرع.

اعتــذر ســن أخطــفت معــه, وســام  كــد مــن أخطــف معــك, وودع اجلميــع  -21
 بقل  أبيل, فاملسافر   يعلم هد يعود أو   يعود.

إن املسافر إ ا تغرب وابتعد عن حدود وطنه فننه يصـب  بـس قيـود, فهـو  -20
يســتطيع املســافر أن ينفــك منهــا  حــر طليــق. فكــم مــن العــادات والتقاليــد الــيت

ويت اوزهــــا, وزد علــــى  لــــك أن أ لــــ  امللهيــــات, واملنهيــــات   الســــفر قريبــــة 
رقيــ  إ  الواحــد األحــد املطلــع علــى خائنــة األعــل ومــا  , فــساليــدومبتنــاول 

ـــة. ويـــا  ـــة الـــدنيا الفاني ـــا نعـــيم مـــن اءـــرتري نعـــيم اآلخـــرر ب ين ختفـــ  الصـــدور. في
 وقيدها بضوابح الدين احلنيف.سعادر من انتصر على نفسه 

أخــيت املســافررد عنــد ســفرك فــنن ح ابــك نــور وجهــك, ورمــ  عفافــك,  -22
فتمسك  به بكامد قوتك, وست دين من يناديك قبد السفر خبلعه, والتحـرر 
منــه, وركــوب مركــ  التحضــر امل عــور, بــد قــد جتــدينها دعــور صــرحية مــن أقــرب 
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ـــفمرك بالتســـاه ـــا  إليـــك بـــفن ختلعيـــه, أو مـــن ي ختفيفـــه. لكـــن قفـــ  و  د فيـــهالن
أمــار تلــك الريــار العاتيــة, وســت دين راحــة   القلــ , واطم نانــا     صــامدر

تسـلد اخـومل إليـك, وساو  الشيطان أن تكون سبيس  لِ  النفس. واحذري من
و لك عندما يلق    قلبـك أن نظـرات اآلخـرين حـول احل ـاب خميفـة, أو أن 

فاقــ  أن تلــك أوهــار   اــت إىل اإلجــراءات علــى دخــول اي بــات ءــديدر, 
احلقيقــــة بصــــلة, وأقوأــــا عــــن جتربــــة, فلقــــد رأيــــت   النمســــا وسويســــرا وأملانيــــا 

 حم بات بشكد كامد و  يتعرتن سن حوأن ألي كلمة أو نظرر جارحة.

إ ا كان عدد أفراد الرحلة أكار من واحد فتفمري أمـري علـى الرحلـة, يقـور  -24
دول الرحلــة, والرجــوع إليــه عنــد كاــرر اآلراء بــندارر ءــؤون األعضــاء, وتنظــيم جــ

 هو من السنن املتبعة.

  تصاح  من تظن أنـه صـاح  معصـية, و لـك حـ  لـو اعتقـدت أو  -23
الر يلـة,  ج مت أنك لن تنساق خلفه, فـنن  لـك مـدعار للوقـوع معـه   بـراثن

 فالنفس   مواقع الفنت تعيفة, فكما يقال : الصاح  ساح .

مـــن صـــاحبك أثنـــاء ســـفرك فـــس تنســـى تقـــدمي مـــا   يســـرك  إن رأيـــت -20
باملوعظــة احلســنة, فــنن  النصــيحة, وعنــدما تتقــدر بالنصــيحة فتــذكر أن تكــون

تقبـــد فللـــه احلمـــد وإ  الن ار..الن ـــار, فـــس جتاملـــه علـــى حســـاب دينـــك, بـــد 
 اطل  أن تنه  الرحلة أو أن تفرتقا كدٌّ   سبيله.

طمــفنتهم واإلكاــار مــن  عنــدما تســافر بــدون رفقــة الوالــدين, فــداور علــى -22
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حاملـــة مهـــك, وفاقـــدر  ا تصـــال رـــم, و  تنســـى زوجتـــك مـــن  لـــك, فهـــ 
نظرتك, وراعية أبنائك من بعدك, و  تنسـى األو د فا تصـال رـم خيفـف أ  

 الفراق.

امحــد معــك بوصــلة أو جهــاز مسحــة لتحديــد اجتــاه القبلــة. وتفكــد مــن  -27
 هدامها.عملها قبد السفر, وأن لديك خربر كافية  ست

امحـــد منبـــه أوقـــات الصـــسر الـــدو , فهنـــاك الســـاعات الـــيت يـــتم تـــبطها  -20
على املدن العاملية عرب خطو  الطول والعرض, فتحدد أوقات مجيـع الصـلوات 

 بدقة.

 من املمكن أن يتم طباعة أوقات الصـسر للمـدن الـيت تنـوي زيارهتـا عـرب -24

 ك.املواقع املهصصة   اإلنرتنت وا ستفادر منها ألجد  ل

جمموعـة مــن أعــواد الســواك هـ  أتــن هديــة تقــدمها ملـن تتعــرمل عليــه مــن  -41
املســــلمل   بــــسد   تتــــوفر لــــديهم هــــذه اأديــــة القيمــــة, ففــــ   لــــك إدخــــال 

 للسرور إىل قلورم ونشر للسنة.

الصــادرر و  رــا قــرتر أن تســ د عنــاوين بعــل املواقــع اإلســسمية املوثــوقأ -40
إلســـسر علـــى هــــدري مـــن القـــرآن والســــنة الـــيت تشــــرر أصـــول او  باللغـــة العربيـــة,

تعامسته مع من حولـه, والـيت و  تبل   صفحاهتا أخسق املسلم احلقةو  النبوية,
قــد دــد املغــرتب صــعوبة   الوصــول ملاــد هــذه املواقــع   بــسد الغربــة أو اييــ  
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تنـري عقـول املغرتبـل  الغـع مـن السـمل منهـا, فتكـون تلـك املواقـع منـارر هـدري
 التمســـك بالـــدين. فيمكنـــك نصـــحهم ب يارهتـــا, أو طبـــع بعـــل وتـــدعوهم إىل

 صفحاهتا عند احلاجة إليها أثناء سفرك وإهدائها ملن حيتاجها.

الــيت و  املقصــود, لتــا  إىل بعــل عنــاوين املواقــع اإلســسمية بلغــة البلــد -42
تكون مناسـبة لغـري املسـلمل و  هدفها الدعور إىل اإلسسر على أسس صحيحة

 د.من أهد تلك البس

لألخــــوال, واألعمــــار, وكبــــار الســــن حــــق عليــــك, فــــاجعلهم مــــن تــــمن  -44
 برنامق وداعك.

خذ س ادر صـغرير تكـون معـك   رحستـك, واحـرص أن تكـون عازلـة  -43
 للرطوبة, وإن احتوت على بوصلة فهذا أفضد.

ـــم  رل   -40 ـــتَـغ ِفرلوا َرب كل ا ســـتغفار يعـــل علـــى كاـــرر األءـــغال قـــال تعـــاىل :   اس 
رَارا  َويَــ ِد كلم  قـلــو ر  ِإىَل قـلــو ِتكلم  ( هــود: تلوبلــوا إِلَي ــ ــَماَء َعَلــي كلم  ِمــد  . 02ِه يـلر ِســِد الس 

وقــــــال الرســــــول صــــــلى ار عليــــــه وســــــلم   احلــــــديع الصــــــحي  :   مــــــن لــــــ ر 
ا ســتغفار جعــد ار لـــه مــن كــد هــم فرجــا , ومــن كــد تــيق خمرجــا , ورزقــه مــن 

 حيع   حيتس (.

ى أداء واجباتـــــك الدينيـــــة, و  يكـــــن هـــــم   خضـــــم مشـــــا لك   تنســـــ -42
 سفرك هو املسيطر على  هنك ح    أوقات عبادتك.
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  سفرك إىل البسد اليت لتـوي علـى مـذاه  عـدر   جتـادل بغـري حـق,  -47
و  تتحدر بغري علم, و  تناقش وأنت  ري ملم بكامد األدلة عـن اخسفـات 

صــــ  ملـــذهبك, أو ختتــــار مــــا املذهبيـــة, واطــــرر رأيــــك مقرونـــا  بالــــدليد, و  تتع
 يوافق هواك.

تـــع    رفتـــك بعـــل األوراق التعريفيـــة باإلســـسر, فقـــد تكـــون ســـب   -40
 هداية ملن يدخد  رفتك من طاقم الفندق.

قــــم بنهــــداء اســــتقبال الفنــــدق الــــذي تســــكنه بعــــل الصــــور الرتاثيــــة, أو  -44
 بعل التحف املعربر عن دولتك ومعها بطاقة تعريفية عن اإلسسر.

تضـــيق عليـــك الـــدنيا بســـب   لـــك, و  اـــر خمطـــح ســـفركعنـــدما يتع -31
فتــذكر أن بعــد العســر يســرا , فاســتعن بــار علــى املتبقــ  مــن أمــرك.و امحــد ار 

 قدره.و  قضاءه

احـرص و , تعلم بعـل الكلمـات البسـيطة بلغـة أهـد البلـد املقصـود -30
أن يكـــون مـــن تـــمنها الكلمـــات الـــيت تســـتفيد منهـــا عنـــد الســـؤال عـــن بعـــل 

ــر   دهونــه,و  ر أكلهــا أو ءــررا أو فعلهــا, مــن أماــال كلمــة خن يــ األءــياء الــيت حل
بعــــل و  التــــفمل ومــــا ماثلــــه, أيضــــا  تعلــــم كلمــــات الرتحيــــ و  أنواعــــه,و  اخمــــرو 

الـــــــيت قـــــــد تســـــــعفك   بعـــــــل الظـــــــرومل و  األســـــــ لة عـــــــن األءـــــــياء الضـــــــرورية
 بشاءة مع من حولك .و  الصعبة.وتعطيك ثقة
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 : تنبيهات عامة

 قيـود كاــرير, وحيلـق حبريــة تامـة   هــذا العــا    السـفر ينفــك املسـافر مــن
 هذه وقفات عامة جتعد الرحلة أكار سعادر.الفسي . ولتكتمد الفرحة 

  رحستــــك الســــياحية   يكــــن تغيــــري املكــــان هــــو الفــــارق الوحيــــد بــــل  -0
سفرك وإقامتـك, بـد دـ  أن يتغـري الـروتل بالكليـة, فاجعـد حياتـك جديـدر, 

 سعيدر. لتكون أيامك

فمظهـــرك هـــو دليـــد خمـــربك ففظهرهـــا , مبتســـم الوجـــه, يـــد املظهـــركـــن مج -2
 الذي يليق بك. بالشكد

اجعــد املتعــة, والرتفيــه, والتغيــري أهــدفا  أساســية   ســفرك الســياح , ومــن  -4
 بالتعليم. اجلميد جدا  أن يكون الرتفيه مقرتنا  

 واملعرفــة, امحــد معــك كتابــا  جديــدا , تقضــ  معــه رحلــة   عــا  الفكــر -3
 كرري لتلك الرحلة, واكت    مقدمته زمان ومكان تلك الرحلة.ويكون   

انطلـق   كــد األءــياء؛   امللــبس..   املفكـد..   املســكن.. لــرر مــن  -0
 ختالف الدين, و  تتعارض مع عرمل البلد املقصود. مجيع القيود اليت  

إ ا كان   يقلقك الرتحـال, ومـدر سـفرتك طويلـة, فمـن املمكـن أن تغـري  -2
 وتظهر بشكد آخر. تت دد الرحلة, كد فرتر؛ ح   املسكن
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إ ا أردت أن تتم زيارتـك لألمـاكن املشـهورر, واملعـا  السـياحية, واملنـاطق  -7
املهتــارر بشــكد دقيــق؛ في ــ  أن يكــون برنــامق الرحلــة معــدا  إعــدادا  مســبقا , 
ومنظمــــا  تنظيمــــا  دقيقــــا  ومتكــــامس    أوقــــات حمــــددر معلومــــة, حــــ    تضــــيع 

 الرحلة بل البحع والسؤال. أوقات

زيــارر بعــل املعـا , أو املــ ارات   يتعـارض مــع أيــار  أوقـاتتفكـد مــن أن  -0
 الصــيانة, أو اإلجــازات الر يــة, أو املو يــة, و لــك حــ    يتعــرض برناجمــك

 بس فائدر. للهلد, ويضيع وقتك بالذهاب وا  ء

عماله. ماـــال طلبـــك مـــن قَبــد طلبـــه أو اســـتتعــرمل علـــى التكلفـــة النقديــة ل -4
 لـــــــــــك: وجبـــــــــــات املطـــــــــــاعم, واملقـــــــــــاه , وســـــــــــيارات األجـــــــــــرر, واملتـــــــــــاحف 
واحلـــدائق..و ريها, فــــفي ءــــ ء فيـــه مبلــــع مــــا  دـــ  أن تتعــــرمل علــــى ســــعره 
وبدقـــة مـــن قبـــد أن هتـــم بشـــرائه أو اســـتهدامه, حـــ    تتعـــرض لسبتـــ از بعـــد 

حـر  كـذلك حـ    تتعـرض للو  ا سـتهدار وتـدفع رسـوما  تفـوق أجـره وسـعره,
عندما تريد دفع قيمته, فقـد يكـون السـعر أعلـى مـن املتوقـع, أو أنـك   لمـد 

 املطلوب. املبلع

بعل أماكن ال يارر من املتاحف ومدن األلعاب تتطل  وقتا  طويس  مـن  -01
  يــور  ا نتظــار, أو تكــون   الغالــ  مكتظــة بــال وار, فيحســن أن   ت ورهــا

يفضــد أن تكــون أيــار ال يــارر متفرقــة واحــد, ولكــن اجعــد أــا أكاــر مــن يــور, و 
متتابعة حـ    تلصـاب بامللـد, وكـذلك حيسـن أن ختتـار أوقاتـا  مناسـبة  وليست
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األســـبوعية هـــ  أيـــار  ـــري و  املو يـــةو  وليســـت م دمحـــة ففيـــار اإلجـــازات الر يـــة
  مناسبة   الغال  لل يارر حيع يكون ال حار فيها أكار من  ريها.

األلعــاب الكبــرير لتــوي علــى فنــادق تابعــة,  بعــل أمــاكن ال يــارر ومــدن -00
فمـــن املمكـــن أن يســـكن الســـائ  هنـــاك بعـــل األيـــار حـــ  ينهـــ  برناجمـــه, أو 

 عليها. ذكن السكن بالقرب منها ح  يسهد الرتدد

اعـرمل ميولــك, واخــرت مــا يناســبك مــن الــرحست وأمــاكن ال يــارر, فلــيس  -02
ـــه الرحاو  كـــد مـــا تقدمـــه مكاتـــ  الســـفر لـــة يناســـبك, فلهـــم الســـياحة أو يكتب

 لك  وقك اخاص.و   وقهم

لكـــد بلـــد عـــادات, وتقاليـــد, ونظــــار, في ـــ  علـــى ال ائـــر أن حيرتمهــــا,  -04
 ح  لو   يقتنع را. ويتقيد را

 أنت صورر عن بلدك فكن كما ل  أن يروك را.   -03

السفر قد يكون وقتا  مناسبا  لعمـد احلميـة الصـحية, فـنن رأيـت أن هـذه  -00
وجباتــــك, وقلــــد مــــن  ناجمـــا  مناســــبا  لــــذلك, ونظــــمالفقـــرر تناســــبك فضــــع بر 

 املواصست, ح  يكون املش  هو رياتتك اليومية.

التصوير لدري البعل متعة, ولكـن هنـاك أمـاكن حيسـن أن تسـتف ن قبـد  -02
ا سـأن تشرع بالتقا  الصور أا, خصوصا  إ ا كان التصـوير ألمـاكن خاصـة أو 

ــــاتيعتربونــــه تعــــدم علــــى املمتلكــــات اخاصــــة أو احل الشهصــــية كتصــــوير  ري
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الـيت وتـع عليهـا عسمـة و  األطفال, أو املنازل...أو  ريها. أما املرافق احلكومية
سنــوع التصــوير فــس لــاول أن تتحايــد علــى القــانون مــن أجــد تصــويرها فتلــك 

 األماكن م ودر بكامريات مراقبة.

سـا استهدر املعلومات والتوجيهات اليت لويها املواقع السياحية, فذلك  -07
ي يد من مجال رحلتـك, وخيتصـر عليـك البحـع عـن املعلومـات, ودعلهـا مرتبـة 
منظمـــة وبعيـــدر عـــن العشـــوائية, فتلـــك املواقـــع تتحـــدر مـــن واقـــع رحالـــة قـــاموا 

 برحست مشارة لرحلتك إىل تلك البقاع.

عنـــوان الفنـــدق وبطاقتـــه اجعلهمـــا دائمـــا  معـــك   تنقستـــك, وزود رمـــا  -00
   الرحلة. صحبك

رحلـــة معلوماتيـــة؛ لـــذا ســـ د كـــد املعلومـــات الســـياحية الـــيت اـــر  الســـفر -04
 عليك فقد لتاجها   يور من األيار, أو حيتاجها من حولك.

 اطلع علـى منـاا البلـد املقصـود قبـد السـفر بفـرتر كافيـة, وتتبـع أحـدار -21

 الطقس عرب املواقع اليت تتبع حالة األجواء خسل أءهر السنة.

السياســ  للبلــد املقصــود, فقــد يكــون  الوتــع تعــرمل قبــد الســفر علــى -20
 الوقت  ري مناس  للسفر.

معرفـــة ايظـــورات واملمنوعـــات   نظـــار الدولـــة املقصـــودر و  تعمـــق بقـــراءر -22
 للسفر, ح    تقع   مشكست خمالفة األنظمة.
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   تتوتر أثناء سفرك فيؤثر على نفسيتك ويتفثر من حولك. -24

رض صــح  أو  ـــريه, قــد يتعــرض املســافر لظــرمل طــارئ   ســفره, كعــا -23
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.

تفكــد مـــن ســعر تكلفـــة املكاملـــات الدوليــة علـــى جهــاز جوالـــك, و لـــك  -20
حــ    تقــع تــحية لفــاتورر باهظــة عنــد عودتــك.أو فصــد اخدمــة عنــك بعــد 

 جتاوزك احلد املسمور به للمكاملات.

يضـعون رسـوما  عاليـة  -اجلوال  –بعل مقدم  خدمة ا تصال املتنقد  -22
ســتقبلة والــيت تبلــع عــن مكاملــات مفقــودر, أو الــيت ترســد عنــد 

ل
علــى الرســائد امل

 وتع اجلهاز   ماد هذه اخدمة فتنبه أذا األمر.

فتاحهـا الـدو , و لـك خ ن األرقار اليت تكرر ا تصال عليها مـع رقـم م -27
 أسهد عند اتصا تك.

قــد يكــون مــن املفيــد للمســافر أن حيمــد ءــرحية جديــدر مــن بلــده, خيــرب  -20
ومـن ر يغلـق , مـن يهمهـم أمـرهو  را من يع  عليه من والديه وزوجتـه, وأو ده,

 جواله األساس , و لك ح    يتعرض ملكاملات باهظة لتس  عليه.

يضــــعون رســــوما   –اجلــــوال  –تنقــــد بعــــل مقــــدم  خدمــــة ا تصــــال امل -24
املتَصــــد عليــــه, فتعــــرمل علــــى  لــــك ولســــت مل مــــا  و  للمكاملــــات علــــى املتِصــــد
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 باستقبال أي مكاملة   تعرمل صاحبها.

مـــن أجـــد تقليـــد تكلفـــة ا تصـــال قـــد يكـــون اســـتهدار الرســـائد بـــديس   -41
 ناجحا  ملن ل  أن تتواصد معهم   بلدك.

 لــك و , تركــ  خلــف قائــدها أنفيحســن , عنــد اســت  ار ســيارر األجــرر -40
ألن النظــار املتبــع   الكاــري مــن الـــدول يفــرض وجــود معلومــات كاملــة خلـــف 

 من معك .و  جد أن تتمتع باخصوصية أنتأكذلك من و , مقعد قائد األجرر

فس تن ل بعـد توقفهـا , عند الوصول للمحطة املقصودر مع سيارر األجرر -42
ر ان ل بعـد  لـك, , ل مجيع أ راتكجعد قائد األجرر يقور بنن اابد , مباءرر

 فهذا أكار أمانا  للحفاظ على ستلكاتك.

من املستحسن أن تس د مجيع املعلومـات اخاصـة بسـيارر األجـرر, فقـد  -44
 لتا  إىل ء ء منها .

عنــد الوصــول للفنــدق في ــدر أن   يــتم تعريــف صــاح  ســيارر األجــرر  -43
 بد تعامل النفو . لك ح    يتم الد لة عليها من قو , برقم  رفتك

, قطـــار األنفـــاق هـــ  مســـكن دائـــم ألهـــد املهـــدراتو  حمطـــات القطـــار -40
 فكن على حذر عند املرور را   أوقات متفخرر من الليد ., السكارريو 

اســــتقبال املكاملــــات و  قبــــد ســــفرك تفكــــد مــــن تفعيــــد خاصــــية ا تصــــال -42
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 الدولية من لدري مقدر خدمات ا تصال املتنقد املشرتك لديهم .

ز اجلوال ذكن لديد أرقـار معينـة ذكـن تـبطه عليهـا حبيـع   عرب جها -47
 يتصد اجلوال على  ريها, فهذا مفيد   حالة فقدان اجلوال.

 –حــتفل بــرقم هــاتف خــدمات العمــسء ملقــدر خدمــة ا تصــال املتنقــد ا -40
 من أجد التواصد معهم عند فقدان ءرحيتك ليتم إيقافها., -اجلوال 

ــــــف ســــــفارر  -44 ــــــار هوات ــــــة احــــــتفل بفرق ــــــك وأرقــــــار القنصــــــلية   الدول دولت
املقصــودر, مــع أرقــار الســفارات   ايطــات الــيت ســومل اــر رــا حــ  لــو ملــدر 
قصــرير, مــع التعــرمل علــى املدينــة الــيت توجــد فيهــا الســفارر واملســافة بــل تلـــك 

 املدينة ومقر إقامتك   رحلتك.

 سـفره,ض الرتتيـ  أ ـر  ا  حري مبن ع ر على السفر أن ينظم جـدو   زمنيـ -31
, يتمم ح وزاته؛ فهذه اخطور كفيلة بفن جتعلك على معرفة تامة مبـا   إاـازهو 
 أنت بكامد استعدادك.و  جتعلك تقدر على السفرو  املتبق  من أ راتك,و 
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 استخراج تأشيرة السفر :

اســـتهرا  التفءـــرير هـــو اخطـــور األوىل لطـــرق أبـــواب الدولـــة املقصـــودر   
عطيك الضوء األخضر للسـفر إىل وجهتـك السفر, والسفارات ه  اليت ت

 املهتارر, وفيما يل  نقا  نطرحها عن هذه البداية املهمة:

ملعرفــــة متطلبــــات التفءــــرير ذكنــــك ســــؤال املهتصــــل   الســــفارر, أو  -0
زيــــارر موقعهــــا علــــى اإلنرتنــــت, أو عــــن طريــــق املكاتــــ  الســــياحية املصــــرر أــــا 

 باستهرا  التفءريات.

يــــارر املكاتـــ  الســـياحية  ســـتهرا  التفءــــرير عنـــد زيـــارر الســـفارر أو ز  -2
أكمــد مجيــع البيانــات اخاصــة با ســتمارر, وامــأل بوتــور مجيــع اخانــات الــيت 
لويهـــا أوراق تقـــدمي الطلـــ , وبـــدون أن يكـــون هنـــاك أي احتمـــا ت متعـــددر 

 لكد إجابة.

ـــــدول التفءـــــرير مـــــن ســـــفاراهتا, وبعضـــــها ذنحهـــــا مـــــن  -4 اـــــن  بعـــــل ال
خـــــر يســـــم  لـــــبعل الـــــدول الـــــدخول بـــــدون تفءـــــرير, املطـــــارات, وبعضـــــها اآل

وتتفـــاوت الـــدول   أنظمتهـــا   مـــن  تفءـــرير الـــدخول, واملـــدر السزمـــة إلهنـــاء 
.  التفءرير. فكن على علم بذلك ح  تستهرجها قبد سفرك بوقت كامل 

لـــيكن التوقيـــع الـــذي توقـــع بـــه اســـتمارر التفءـــرير مطابقـــا  لتوقيعـــك    -3
 جواز السفر.
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لغـرض املقصـود مـن السـفر, حبيـع تكـون متوافقـة مـع ا اطل  التفءرير -0
 جتارر.. أو  ريها.أو دراسة, أو عس , أو سياحة, 

تطلــ  بعــل الســفارات أن تكــون الصــورر اخاصــة بالتفءــرير حدياــة,  -2
 وبدون  طاء للرأ , فتنبه أذا عند التقدمي للتفءرير.

ا دــ  أن نتعامــد   اســتهرا  التفءــرير مــع مكاتــ  ر يــة مــرخن أــ -7
 ســـتهرا  التفءـــرير, وأن يـــتم تســـليمهم اجلـــواز عـــرب أوراق ر يـــة موقعـــة باســـم 

 املكت  تفيد ا ستسر.

َتطللـــ  مكاتـــ  الســـفر والســـياحة التوقيـــع علـــى أوراق و ـــا   خمتلفـــة  -0
 ســــتهرا  التفءــــرير, فــــس توقــــع إ  بعــــد أن تقــــرأ, وتعــــرمل, وتــــتفحن مجيــــع 

 الشرو  اخاصة مبن  التفءرير.

الســــــفارات أن يتقــــــدر صــــــاح  التفءــــــرير حب ــــــوزات  تشــــــرت  بعــــــل -4
للطريان والفنادق, وتـفمل صـح ...و ريها مـن املتطلبـات الـيت ختتلـف حبسـ  
الدولـــة, ومـــن خـــسل تلـــك احل ـــوزات يـــتم لديـــد وقـــت التفءـــرير ومـــدهتا؛ لـــذا 
د  أن حن     املدر نفسها املراد أن نسافر خسأـا, كـذلك دـ  أن تكـون 

يقيـــة وليســـت ومهيـــة كمـــا يفعـــد بعـــل املكاتـــ ؛ حـــ    تلـــك احل ـــوزات حق
ــــدول, فــــبعل الســــفارات  نكــــون   القائمــــة املمنوعــــة مــــن الســــفر إىل تلــــك ال
تتفكد من وجود أ اء طالل التفءرير   الفنـادق الـيت   اختيارهـا خـسل تلـك 

 املدر.
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مــــن  تفءــــرير للمتقــــدر ألســــباب قــــد  أيضــــا  تــــرفل بعــــل الســــفارات -01
أو ختفيهـــا, وأـــم احلـــق    لـــك, ولكـــن لنـــا حـــق التقـــدمي مـــرر تبـــديها الســـفارر 

ــن   أخــرري واياولــة. فــنن ملنحــت التفءــرير فامحــد ار علــى التســهيد, وإن   ال
 فاسفل ار اخرير من أمره وأن يعوتك خريا  منها.

التفكد مـن عـدر هنايـة صـسحية اجلـوازات, ووجـود مـدر كافيـة تناسـ   -00
 ر.السفر إىل الدولة املقصود

وســا جتــدر اإلءــارر إليــه أيضــا  أن تــاري  هنايــة اجلــواز   يعــا الســمار  -02
بالدخول لصاحبه ح  آخر يور من صسحيته, فـالكاري مـن الـدول تشـرت  أن 
يكــون متبقيــا  علــى صــسحية اجلــواز عــدر ءــهور حــ  انحــك تفءــرير الــدخول, 

لكافيــة في ــ  أن تستفســر مــن ســفارات الــدول املقصــودر بالســفر عــن املــدر ا
 لصسحية اجلواز.

األوروبية بدخول أصـحاب   بعل األحيان قد تسم  بعل الدول  -04
صــــادرر مــــن أي دولــــة عضــــور مــــن دول ال (Schengen  0نقنتفءــــرير الشــــ

نقن إىل أراتيها, ر م أن التفءرير استهرجت من  ـري سـفارهتا, لكـن هـذا الش
هــبح بتفءــرير الوتــع لــيس دائمــا  فــبعل مــوظف  املطــارات يرفضــون أي قــادر ي

صــادرر مــن  ــري دولــتهم؛ لــذا اجعــد التفءــرير توافــق وجهــة الســفر, فهــذا أكاــر 

                                                 

حرية التنقد فيما بينها بدون  اتفاقية لققألوريب وقعت الشنقن : ه  جمموعة من دول اإللاد ا -0
 أو التنقد بتفءرير موحدر  تستهر  من أي دولة ملن يطلبها سن هم خار  تلك الدول املوقعة. , تفءرير
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 اتباعا  للنظار, وأجدر أن   تقع فيما   حيمد عقباه.

بعل الـدول يتطلـ  العبـور مـن خـسل مطارهـا تفءـرير مسـتقلة, حـ   -03
لو كان هذا العبور للحظات معدودر؛ لذا تفكد مـن هـذا املطلـ  قبـد سـفرك, 

لــك بســؤال ســفارر الدولــة املوجــودر   بلــدك والــيت ســومل تتوقــف فيهــا عــرب و 
 رحلتك.

؛ ألن السـفارات  تفءـرير السـفر اعمد علـى اسـتهرا  -00 قبـد وقـت كـامل 
ت دحم مع اقرتاب مواسم السفر خاصة   إجازر الصيف. فف  وقـت الصـيف 
يتـــفخر اســـتهرا  التفءـــرير أكاـــر مـــن  ـــريه مـــن أوقـــات الســـنة, وهـــو مـــا يعـــرض 

ملســافر  حتمــا ت تفجيــد, أو تــفخري ح ــوزات الطــريان والفنــادق, وهــو مــا ا
 قد يكلفك سفرتك بالكامد.

ــــدول اــــن  تفءــــرير متعــــددر الســــفرات خــــسل مــــدر حمــــددر,  -02 بعــــل ال
 فيمكن ا ستفادر منها خسل تلك املدر لعدر سفرات إىل تلك الدولة.

لـــ  يتطلـــ  اســـتهرا  بعـــل التفءـــريات أن تـــتم مقابلـــة ءهصـــية لطا -07
التفءــرير, في ــ  أن يتحلــى صــاح  املقابلــة باحلكمــة واملصــداقية, وأن يكــون 
واتـــ  املبــــادئ وذاـــد دينــــه, وءهصـــيته, ووطنــــه, وأن يصـــدر إجاباتــــه رــــدوء 
ــــار أو مــــوت بــــد هــــ  خطــــور  ووتــــور, وأن   يعــــد هــــذه املقابلــــة مســــفلة حي

 هاباتـحـرص أن تكـون إجلياعتيادية, تقدر عليها الكاري مـن سـفارات الـدول. و 
 واقعية, وأن   تكون مبهمة أو  ري واتحة, أو لتمد أكار من احتمال.
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عندما يكون املتقدر لطل  التفءرير من النساء, ويلطل  منهـا أن يـتم  -00
مطابقـة جوازهـا مـع صـورهتا الشهصـية فـس ننفــر مـن هـذا الفعـد, بـد هـذا حــق 

واملنطـق  من حقوقهم, ومن حقهـم أيضـا  أن حيرصـوا علـى أمـن بلـدهم, فالعقـد
يقـو ن  لــك. ولكـن لنطلــ  مـنهم بطريقــة مناسـبة أن تكــون املطابقـة مــن قبــد 

 النساء العامست   السفارر.

, مــع احلفــاظ  -04   يــور املقابلــة حيســن احلضــور قبــد املوعــد بوقــت كــامل 
 على املظهر املناس  وا بتسامة الصافية.

ا مجيـــــدي أن يطلـــــع طالـــــ  التفءـــــرير علـــــى بعـــــل األســـــ لة الـــــيت تســـــفأ -21
السفارر لطال  التفءرير, و لك بسؤال من مر مباـد هـذه الت ربـة, حـ  يكـون 
طالــ  التفءــرير علــى اســتعداد لــذلك عنــد ملقابلــة, ودــ  عليــه أن   يعــرتض 

 عليها أو يتربر منها, بد عليه أن دي  حبس  ما يعتقد ويعرمل.

إ ا تقـــدمت للمقابلـــة الشهصـــية فيحســــن بـــك أن جتيـــ  علـــى قــــدر  -20
وتــور. وإ ا كنــت   تــتقن لغــة املقابلــة فعليــك أن تســتعل مبــرتجم األســ لة وب

 من السفارر.

مــن املمكــن أن تواجهــك بعــل املصــاع  عنــد مــدء  ــو   اســتهرا   -22
التفءـــرير, فت ـــد بعـــل الفقـــرات  ـــري معروفـــة لـــديك, أو لتمـــد احتمـــالل   
ا  هنك, فعليك أن تسفل املهتصل   السفارر عنها, وأن   اليها حبسـ  مـ
يغل  على ظنك, و  تسفل بعل زائري السفارر عنها فليس الكـد علـى إملـار 
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 بذلك.

ــــول تقــــدمي التفءــــرير  -24 لكــــد دولــــة أنظمتهــــا وءــــروطها اخاصــــة عنــــد قب
واستهراجها, فس تتـربر مـن طـول ا نتظـار, أو التـفخري عنـد التـدقيق بـاألوراق, 

 .أو كارر األس لة, فذلك عملهم ومطلوب منهم أن ينفذوه بدقة

توقيعــك علــى املوافقــة علــى ءــرو  مــن  التفءــرير دعــد مجيــع األنظمــة  -23
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 
 هـــذه الشـــرو , ولكـــن مـــن أجـــد أن تطبقهـــا وتنتبـــه أـــا أثنـــاء تواجـــدك هنـــاك,
ولك  تعلم أنك على عهد ووعد بصدق التعامـد مـع تلـك الدولـة الـيت سـومل 

 تسافر إليها.

حيســن أن يفخــذ املســافر  و جــا  تعريفيــا  مــن الســفارر بفنظمــة الدولــة,  -20
واألءياء املمنوع دخوأا, أو اريرهـا, أو اسـتهدامها, أو ا طـسع علـى املواقـع 

 اإللكرتونية اليت تنبه على هذه األءياء.

كـــن تقـــدمي التفءـــرير   أ لـــ  الـــدول عـــن طريـــق املواقـــع اإللكرتونيـــة ذ -22
بطلـ  التفءـرير, ومـن ر إرسـاله عـن  اخاصة بالسفارر, وتعب ة النمـو   اخـاص

طريـق املوقـع اإللكـرتوين, فبـذلك يسـهد األمـر عليـك, وتت ـاوز خطـوات كاـرير 
 يتطل  إاامها   السفارر واليت قد تكون م دمحة باملراجعل.
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ـــــ  ا -27 لكاـــــري مـــــن الســـــفارات تشـــــرت  أخـــــذ موعـــــد  مســـــبق لتقـــــدمي طل
ــدد لــه موعــد  التفءــرير, فمــن حيضــر بــس موعــد   حيــق لــه التقــدمي إ  بعــد أن حيل

 جديد.

تعطــ  (  الشــنقن  هنــاك بعــل الســفارات األوروبيــة املشــرتكة بتفءــرير  -20
التفءــــرير بعــــدد األيــــار الــــيت يقضــــيها املســــافر   تلــــك الدولــــة وفــــق ح ــــوزات 

ســـكن والطـــريان, وبعضـــها يعطـــ  ثسثـــة أءـــهر   املـــرر األوىل ر يعطـــ  ســـتة ال
أءــهر   املـــرر الاانيــة وســـنة كاملــة   املـــرر الاالاــة, وبعضـــها يعطــ  ملـــدر  ـــس 

 سنوات أو ي يد حبس  جنسية طال  التفءرير.

ختتلف طريقة مـن  التفءـرير حبسـ  جنسـية املتقـدر, فليسـت الشـرو   -24
تقدمــــة لطلــــ  التفءــــرير, فهنــــاك بعــــل الســــفارات نفســــها لكــــد اجلنســــيات امل

 تفرض تقسيمات وطلبات وءرو  لكد جنسية على حدر.

, عنــد احلاجــة لتمديــد التفءــرير املنتهيــة أثنــاء تواجــدك   تلــك الدولــة -41
فيمكن تقدمي طل  التمديد من اجلهـات املهتصـة مـع ءـرر األسـباب املتعلقـة 

 بظرومل التمديد .

ديـد التفءـرير لل ائـرين   بلـداهنم وبـدون قد توافق بعل الدول على ا -40
بعضـــها يشـــرت  عـــدر اخـــرو  مـــن املنطقـــة املشـــار إليهـــا عنـــد إبـــداء و  ءـــرو  .

 األسباب .
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 لـك و  بعل الدول تعط  تفءرير طويلـة قـد تصـد إىل عشـر سـنوات, -42
 بعد أن يابت املتقدر أنه قد سبق له زيارر تلك الدولة عدر مرات.

, تــوي علــى تفءــرير  زالــت ســارية املفعــولعنــد انتهــاء اجلــواز الــذي حي -44
في ـــ  علـــى صـــاح  اجلـــواز أن يرفـــق اجلـــواز املنتهـــ  مـــع اجلـــواز اجلديـــد عنـــد 
مروره لدري جوازات املطار؛ و لـك مـن أجـد إثبـات أن فعاليـة التفءـرير  زالـت 

دعلهـــم ينقلـــون التفءــــرير إىل و  قائمـــة.و أفضـــد مـــن  لـــك أن يــــذه  للســـفارر
 اجلواز اجلديد .
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 ات الطيران والفنادق والسيارات :حجوز

لكـــ  يســـتمتع املســـافر برحلتـــه فننـــه حيتـــا  إىل تنظـــيم كامـــد لشـــؤون رحلتـــه, 
ومــن تــمنها تنظــيم احل ــوزات قبــد الســفر مبــدر كافيــة, و لــك عــرب خطــو  
احل وزات املتوفرر إما   املكات  السياحية, أو عـرب ءـبكة اإلنرتنـت, وفيمـا 

أن يـتم ح ـ ه علـى  د تكـون مناسـبة ملـن أراديلـ  أتـع بـل أيـديكم نقاطـا  قـ
 أكمد وجه.

حــــدد موعــــد الســـــفر املناســــ  جلميــــع أعضـــــاء الرحلــــة, ر اــــم إجـــــراءات  -0
خطـو  الطـريان, فبهـذه اخطـور  ح وزات الطريان بوقت كامل  قبد أن تـ دحم

 تستطيع أن ختتار مقاعد مناسبة, وأيضا  ختتار الوقت املناس  لسفرتك.

رب اإلنرتنيـت يتـوفر للمسـافر إمكانيـة اختيـار املقعـد   ح وزات الطريان ع -2
لكـن عنـد عـدر القـدرر علـى  لـك ألي سـب  مـن األسـباب فتقـدر و  املناسـ ,

بوقـــت كـــا    اســـتهرا  بطاقـــة صـــعود الطـــائرر ؛ حـــ  لصـــد علـــى مقاعـــدك 
 املناسبة.

حــرص علــى أن تكــون املقاعــد متقاربــة خاصــة   اعنــد ح ــوزات الطــريان  -4
ـــر, ولســـهولة التواصـــد  رحـــست العائلـــة أو األصـــدقاء, و لـــك لتـــوفري متعـــة أكا

 بينكم.

إ ا كان أفراد الرحلة سن يعشقون أن يكون أم إطسلة عـرب نوافـذ الطـائرر,  -3
فـنن أمكـن أن ختتـار , فعند ح وزات الطريان أو استهر  بطاقة صعود الطـائرر
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نافــذر, مقاعــد   الطــائرر حبيــع تكــون املقاعــد خلــف بعضــها وعلــى أكاــر مــن 
 مبناظر جوية رائعة.و  فذلك دعد أفراد الرحلة يستمتعون بر ية فريدر

ملــن يبحــع عــن الراحــة فعنــد اختيــار الكراســ    الطــائرر اطلــ  الكراســ   -0
الســـسمة, أو   مقدمـــة الطـــائرر, فهـــ  األمـــاكن األوســـع    ا ـــاورر ألبـــواب

 الغال  واألفضد   درجة الضيافة.

حية املناســـبة, أو ايببـــة لنفســـك مـــن خـــسل لـــك أن ختتـــار وجباتـــك الصـــ -2
 مكت  ح  ك قبد سفرك.

تتوفر   بعل خطو  الطريان والقطارات وسفن الرحست  رمل مسـتقلة  -7
بت هيـــــــ ات متكاملــــــــة ألصـــــــحاب الدرجــــــــة األوىل, فــــــــن ا كنـــــــت ســــــــن حيــــــــ  
اخصوصـية, أو ينشـد مطلبـا  كـامس  مــن الراحـة فعليـك أن تبحـع عـن اخطــو  

 ذه اخدمة عرب خطوطها.اليت توفر ماد ه

للطـريان, والقطـارات, والفنـادق قـد يقلـد مـن سـعر التكلفـة,  احل   املبكـر -0
 فهطح مبكرا  حل وزاتك.

ــــة مناســــبة أن ح وزاتــــك مؤكــــدر   و  دائمــــا  قبــــد ســــفرك تفكــــد -4 مبــــدر زمني
 الدو , ووسائد التنقست.و  الفنادق, والطريان الداخل 

د أن مجيـــــع تـــــذاكر الطـــــريان قبـــــد اخـــــرو  مـــــن البيـــــت إىل املطـــــار تفكـــــ -01
 وجوازات السفر وبطاقاتك   حوزتك.
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احـــتفل بتـــذاكر الطـــريان لرحلـــة العـــودر   مكـــان آمـــن تـــمن حقائـــ   -00
 سفرك.

ــــــذاكر, وح ــــــوزات  -02 امحــــــد نســــــها  مصــــــورر مــــــن جــــــوازات الســــــفر, والت
 الفنادق, واحفظها   مكان آخر  ري الذي تتواجد فيه النس  األصلية.

ورقمهـا  الطريان اليت تعاملت معهـا   بلـدك,س د رقم اأاتف خطو   -04
  البلـــد الــــذي ســـومل تســــافر إليـــه, وحــــدد عنواهنـــا وموقعهــــا    لـــك البلــــد؛ 

 ليسهد الوصول إليها عند احلاجة.

احتفل بفوراق ح ـوزات سـكن الفنـادق مـن وكالـة السـفر الـيت تعاملـت  -03
ق معهـــا, وأيضـــا  خـــ ن رقـــم احل ـــ    جوالــــك. أمـــا إن كـــان احل ـــ  عـــن طريــــ
 اإلنرتنت فيفضد أن تفخذ صورر مطبوعة من احل   الذي أرسد إليك .

احــرص علــى أن تــتم ح وزاتــك الســياحية عــن طريــق مكاتــ  ســياحية  -00
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.

ح ــ  الســكن عــرب اإلنرتنــت خمتلفــة, فــبعل مواقــع اإلنرتنــت إن أنظمــة  -02
القــدور وبـدون خصــم  لـدد عــددا  مـن األيــار إلمكانيـة إلغــاء احل ـ  قبــد تـاري 

أي مبلـــع مـــن البطاقـــة ا ئتمانيـــة. وعنـــد اإللغـــاء بعـــد هـــذا التـــاري  ســـومل يـــتم 
خصــم بعــل أو كامــد املبلــع اي ــوز عــن طريــق البطاقــة ا ئتمانيــة. أمــا بعــل 
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ملواقــع فــس لــدد يومــا  معينــا  إلمكانيــة اإللغــاء, فاملوعــد مفتــور حــ  آخــر يــور. ا
 في   أن يتم مراعار  لك والتنبه للمواقع اليت تعط  أكرب عدد من األيار. 

لــــو ســــفلتا: أيهــــم أفضــــد؛ احل ــــ  عــــن طريــــق املكاتــــ  الســــياحية, أو  -07
اإلنرتنــت, أو  باأــاتف املباءــر للفنــدق, أو احل ــ  عــن طريــق موقــع الفنــدق  

بواســـطة مواقـــع احل ـــ  الشـــاملة للفنـــادق   اإلنرتنـــت, أو احلضـــور املباءـــر   
الفندق؛ لقلت لك: جرب كـد ا حتمـا ت, فـبعل الفنـادق تعطـ  املكاتـ  
الســــياحية املتعاقــــدر معهــــا عروتــــا  خاصــــة, وبعضــــها يكــــون احل ــــ  فيهــــا عــــرب 

ا بواسـطة احل ـ    اأاتف أفضد, وبعضها عرب موقـع الفنـدق أفضـد, وبعضـه
ءبكة اإلنرتنت أقد. ففـ  ماـد هـذا املوقـف حيسـن بـك أن جتـرب كـد الطرائـق 

 وختتار األنس  لك واألقد تكلفة. 

  تعتقد أن احل   عرب أي وسيلة من وسائد احل   املتقدمة هـ  جتربـة  -00
مفمونــــة اجلوانــــ , بــــد تــــع    هنــــك أنــــه مــــن ايتمــــد أن تــــذه  إىل ءــــركة 

الــيت ح ــ ت ســيارتك منهــا عــرب املكاتــ  الســياحية, أو عــن تــفجري الســيارات 
طريـــــــق ءـــــــبكة اإلنرتنـــــــت فت ـــــــدهم   يـــــــوفروا لـــــــك طلبـــــــك الـــــــذي طلبـــــــت, 
ـــيت اخـــرتت. أو تـــذه  إىل الفنـــدق وجتـــدهم   يقومـــوا حب ـــ   وباملواصـــفات ال
 رفتــك الــيت اخــرتت؛ فضــع    هنــك ماــد هــذه احلســابات خاصــة   أوقــات 

ناســـبا  للســـفر, ورتـــ  وصـــولك حبيـــع يكـــون هنـــاك املواســـم؛ لـــذا اخـــرت وقتـــا  م
وقت كافيا  لتـدارك األمـور, فتسـتطيع أن ختتـار البـديد املناسـ  إن حصـد لـك 

 ماد هذا املوقف.
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أرقــار فروعــه   و  احــتفل بفرقــار املكتــ  الســياح  الــذي اــم ح وزاتــك -04
اخـــار , واســـم املوظـــف الـــذي قـــار بـــاحل  , ورقـــم هاتفـــه املباءـــر   املكتـــ , 

 ده اإللكرتوين, وعنوان مكتبهم على ءبكة اإلنرتنت.وبري

بديلـة وقريبـة للفنـدق الـذي   احل ـ   تعـرمل علـى عنـاوين فنـادق أخـرري -21
 فيه, و لك   حالة الر بة بالتغيري, أو   حالة إلغاء احل  .

إىل وجهـة سـفرك, و  املطـار نفسـه اجتـه إىل وكيـد خطـو   عندما تصـد -20
 رجعة.الطريان وتفكد من تفكيد خح ال

 احتفل بسندات السكن, والتنقد؛ إلثبات وجودك هناك عند احلاجة. -22

مـن  -وهذا له قواعـده وطرقـه اخاصـة -انتشر   العا  الطريان املهفل -24
أمهها: أن من حي   مبكرا  حيصد على السعر األرخن, ولكن من يتـفخر عـن 

 إلنرتنــتالطــريان وتفوتــه الرحلــة فــس يســرتجع تــذاكره. اطلــع علــى مــواقعهم   ا
واح ـــ  مـــن هنـــاك واســـتمتع بالتهفيضـــات, ولـــن لتـــا    الغالـــ  إىل تـــذكرر 

 وإ ا لتا  إىل رقم احل   فقح.

تفخري الطريان قد ي يد من أرباحك, فبعل خطو  السـفر عنـدما اتلـ   -23
رحلتها حب   فوق طاقتها تعرض اخطو  أن من يؤخر وقت إقسعه تكـون لـه 

مبلـع مقابـد التـفخري. فـن ا   تكـن مسـتع س  فمـن  التذكرر جمانية باإلتـافة إىل
املمكــــن أن تكســــ  ماــــد هــــذا العــــرض, أو أي عــــرض يقــــدر مــــن ماــــد هــــذه 



 

 - 36 - 

 اخطو  ا قتصادية.

الكمبيـــــوتر ايمـــــول أصـــــب  اآلن مـــــن تـــــروريات الســـــفر, فعـــــن طريقـــــه  -20
تســــتطيع أن تبحــــع عــــن األمــــاكن الســــياحية املناســــبة, أو ح ــــ  الفنــــادق أو 

ـــــد الطـــــريان أو اســـــت   ـــــى حســـــاباتك, أو لمي ار الســـــيارات, أو اإلطـــــسع عل
صــورك ولقطاتــك, أو التواصــد مــع مــن حولــك, فــاحرص علــى محلــه لتســتفيد 

 منه.

 اختيـار املكـان املناسـ    الطـائرر عنـد احل ـ  للسـفر خاصـة ملـن معـه -22

رتيع؛ أمر مهم, و لك لطل  األماكن اليت لتـوي علـى سـرير خـاص للطفـد 
 لك و  تدع الفرصة تفوتك.  الطائرر, فتنبه لذ

عنــد احل ــ  لــيكن بـــل الــرحست  ــري املباءــرر وقـــت كــامل  لتنتقــد بـــل  -27
أو التنقــد مــن خطــو  إىل أخــرري,  ,أو إهنــاء إجــراءات الســفر ,صــا ت املطــار

أو مــن رحلــة إىل أخــرري؛ حــ    يضــيق عليــك الوقــت أو تفوتــك الرحلــة عنــد 
 تفخري األوىل.

ال رـــم قبـــد وقـــت اإلقـــسع يســـهد تفكيـــد ح وزاتـــك للفنـــدق با تصـــ -20
 سفرتك ودعلك مطم ن البال.

ا تصال بالفندق, ولديد موعد وصولك, وطل  ا سـتقبال   املطـار  -24
إن كـان  لــك مـن تــمن خــدماهتم؛ يرحيـك بعــد الوصــول, وخيفـف عنــك عنــاء 
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 السفر.

  صـــالة القــــدور تتـــوفر   الكاــــري مـــن املطــــارات فنـــادق تابعــــة , فهــــذه  -41
هــ    و  بة  لتقــا  األنفــا  كمــا   رحــست التوقــف الطويلــة,الفنــادق مناســ

 الغال  تؤجر بالساعة.

إ ا كــــان التوقــــف ملــــدر طويلــــة فاحبــــع مــــع مكتبــــك الســــياح  إمكانيــــة  -40
 السكن على حساب اخطو  الناقلة.

ـــيت تتوقـــف مـــدر طويلـــةو    الـــرحست  ـــري املباءـــرر -42   تـــوفر خطـــو  و  ال
ة إىل اسـت  ار فنـدق فـاخرت الفنـادق القريبـة كنـت حباجـو , الطريان سكنا  لركارا

 أبعد عن زمحة املدينة .و  من املطار فه  أقد كلفة من الفنادق التابعة للمطار

تـوفر بعـل املكاتـ  السـياحية ح ـوزات خمفضـة لـبعل خطـو  ءـبكة  -44
 القطارات فيمكن أن تسـتفيد منهـا أو تسـتدل مـن املكاتـ  عـن األفضـد منهـا

 . ل   عن طريق اإلنرتنيتو 

, قــد جتــد عــروض مغريــة تابعــة لتــذاكر النقــد عــرب القطــارات طويلــة األمــد -43
الـدول با ـان أو برسـور بل أو  ,ملدنداخد افمنها ماذنحك ركوب احلافست 

أو , الــرحست البحريــةو  منهــا مــا ذنحــك ختفيضــا  علــى ركــوب الســفنو , خمفضــة
تلـك العـروض  قـد لـوز علـى كـدو , املـ اراتو  ر تـذاكر املتـاحفايقلد مـن أسـع

 السابقة .
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لعـــاب أمـــدن و  احلـــدائقو  املـــ اراتو  تــوفر بعـــل املواقـــع الر يـــة للمتــاحف -40
يكفيـك  إ األطفال إمكانية ح   التذاكر عرب اإلنرتنيت, فهـذا األمـر أفضـد, 

 طوابري طويلة   تلك األماكن. عربا نتظار املمد   إتاعة الوقت 
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 الصرافة :و تحويل العمالت  -42

ـــد املســـافر   حفـــل   هـــذه الوقفـــ ـــيت تفي ات نســـتعرض بعـــل الطـــرق ال
أموالـــــه أثنـــــاء ســـــفره, وتوتـــــ  لـــــه أفضـــــد الطـــــرق لسقتصـــــاد   صـــــرفها, 
وكذلك سبد لويلها من عملـة إىل أخـرري, وهـذه الوقفـات تبـدأ مـن قبـد 

 السفر.

آمنـة و  بطاقات الصرمل اآل  والبطاقات ا ئتمانيـة هـ  وسـيلة رائعـة -0
لــــيكن معــــك أكاــــر مــــن بطاقــــة لتســــتهدمها   مــــن وســــائد نقــــد األمــــوال , ف

 تستعمد األخرري عند تعطد إحداها.و  تعامستك املالية فتسد حاجتك,

إ ا كنت سومل تقـيم ملـدر طويلـة   اخـار  ففنـت حباجـة إىل بطاقـة  -2
 ائتمانية من تلك الدولة, ولكن تفكد أهنا توافق أحكار الشريعة اإلسسمية .

مانيـــة, واحـــرص أن يكـــون رقـــم احـــتفل بصـــورر مـــن البطاقـــات ا ئت -4
 البطاقة واتحا .

خدمــة العمــسء الــدو  اخــاص بالبطاقــات    تــنَس أن تســ د رقــم -3
ا ئتمانيـــــة للتبليـــــع عنهـــــا   حالـــــة فقـــــداهنا, أو تعطلهـــــا, أو عنـــــد احلاجـــــة إىل 

 خدماهتم.

تفكـــد مـــن تـــاري  هنايـــة بطاقـــة الصـــرامل اآل , والبطاقـــة ا ئتمانيـــة؛  -0
  ري حمسوب.ح    تقع   موقف 
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ـــــك تغطـــــ   -2 ـــــة   البن ـــــة وامله ن ـــــالع رحلتـــــك النقدي تفكـــــد مـــــن أن مب
احتياجــات ســفرتك وبقــدر أيامــك الــيت تقضــيها هنــاك, بــد األمجــد أن تكــون 

 أكار منها احتياطا .

التعامــــد مــــع حســــاباتك البنكيــــة عــــن طريــــق ءــــبكة اإلنرتنــــت أمــــر  -7
ك حـ  يسـهد تروري, واملرور عليـه أثنـاء سـفرك أكاـر مـن مـرر أمـر أهـم؛ و لـ

عليــك متابعــة حســاباتك, ومبــالع الصــرمل الــيت قمــت رــا عــرب بطاقــة الصــرامل 
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 

فقـداهنا, ومتابعـة   لك, أيضا  لتتمكن من أن تلوقف بطاقة الصـرامل اآل  عنـد
فــواتري الكهربــاء واأــاتف   بلــدك حــ    يــتم فصــلها. فــن ا كنــت تتعامــد عــن 
طريــق ءــبكة اإلنرتنــت مــن قبــد ف ميــد أن تســتمر علــ   لــك   ســفرك, وإ ا 
  تكــن تتعامــد رــا مــن قبــد فتعــرمل عليهــا قبــد ســفرك. ولكــن عليــك أن تتنبــه 

د دخولـك عـن طريـق مقـاه  بعدر حفل رقمك السري   أجه ر اإلنرتنت عنـ
 اإلنرتنيت أثناء السفر.

دائمـــا  تـــع أرقامـــك الســـرية للمواقـــع اإللكرتونيـــة املتعلقـــة حبســـاباتك  -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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أردت أن تـــدخد إىل حســـاباتك البنكيـــة عـــرب اإلنرتنـــت   دولـــة  إ ا -4
األرقــار الســرية حلســابك عبــارر عــن حــرومل عربيــة؛ فــنن بعــل مواقــع و  أجنبيــة,

 اإلنرتنت توفر لوحة مفاتي  عربية عن طريق الشاءة فيمكن ا ستفادر منها.

البطاقــــة األءـــياء الضــــرورية ماــــد جــــواز الســـفر, وبطاقــــة الصــــرامل, و  -01
, ورخصـــــة القيـــــادر, وأرقـــــار التبليـــــع اخاصـــــة بالبطاقـــــات ا ئتمانيـــــة, ةا ئتمانيـــــ

وح ـــوزات الفنـــادق, والطـــريان؛ حيســـن بـــك أن ترســـد منهـــا صـــورر إىل بريـــدك 
اإللكـــرتوين فيكـــون مبقـــدورك أن تعـــود إليهـــا عنـــد احلاجـــة أـــا   أي بقعـــة مـــن 

 العا .

امحـــد بعـــل النقــــود مـــن عمـــست بلــــدك؛  ســـتهدامها   مطــــارك  -00
الذهاب والعودر, فكاري مـن النـا  قـد   دـد مبلغـا  كافيـا  لـدفع  خل  حلالدا

 أجرر التاكس , أو فاتورر املطعم اليت سومل يتناول فيها بعل وجباته.

امحــــد بعــــل النقــــود مــــن عمــــست البلــــدان الــــيت ســــومل تتوقــــف    -02
مطاراهتـــا؛ حـــ    تضـــطر إىل اســـتهدار بطاقـــة الصـــرامل عـــرب أجهـــ ر الصـــرافة 

الغالــ  يــتم اســتقطاع رســور معينــة علــى كــد عمليــة يــتم التعامــد مــن  والــيت  
 خسأا.

العمــــست املعدنيــــة   الغالــــ    ذكــــن لويلهــــا أو قبوأــــا    ــــري  -04
 على أن   تكون من تمن صرفك. بلداهنا؛ لذا احرص
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العمــست املعدنيــة ذكــن ا ســتفادر منهــا   أجهــ ر املبيعــات املتــوفرر  -03
يكـــــون اســـــتهدامها   رحلـــــة العـــــودر أفضـــــد, و لـــــك    املطـــــارات؛ لـــــذا قـــــد

 للتهلن من املتبق  منها.

الف ــــــات النقديــــــة الورقيــــــة الكبــــــرير هــــــ  أكاــــــر الف ــــــات قبــــــو   عنــــــد  -00
ـــة التالفـــة أو القدذـــة فهـــ  أقـــد قيمـــة   ســـوق  اســـرتجاعها, وأمـــا الورقـــة النقدي

 الصرافة.

املطــــارات والفنــــادق تعــــد األعلــــى   ســــعر الصــــرمل, لــــذا فاســــتعد  -02
 بصرمل املبالع املطلوبة قبد أن تصد إىل تلك األماكن.

وجـــود بعـــل املبـــالع النقديـــة بف ـــات متعـــددر   متنـــاول اليـــد؛ يرفـــع  -07
عنـك احلـر  عنـد حسـاب األجـرر أو عنـد احلاجـة أـا   ايـست, و  يضـطرك 

 إىل أن ختر  حمفظتك مبحتوياهتا الكاملة.

ا عنـد املسـاءلة عـن التحويد النقدي فقد لتاجهـ للحيطة امحد ورقة -00
 مصدر األموال.

حــ     احــرص علــى أن تكــون نقــودك موزعــة   أمــاكن خمتلفــة؛ -04
, مــع بقيــة أعضــاء الرحلــةجــ ءا  آخــر و  تفقــدها مــرر واحــدر؛ فضــع جــ ءا  معــك,
 ا ئتمانية.و  الصرافةوج ءا  تستهدمه عن طريق البطاقات 

تك, تفكـــد مـــن أن احلـــد األعلـــى للبطاقـــة ا ئتمانيـــة مناســـ  لســـفر  -21
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 وإ  قم برفعه إىل احلد األعلى قبد السفر.

إ ا كان برفقتك عائلتك فمن املستحسن أن يكون لدري كـد واحـد  -20
 منهم بعل األموال اخاصة بتلك البلد, فقد حيتاجوهنا وأنت بعيد عنهم.

لــــبعل الــــدول ءــــرو  وقــــوانل حــــول املبــــالع الــــيت حيــــق للســــائ  أو  -22
ك هنـاك بعـل الـدول لـدد مبلغـا  معينـا   التاجر أو العابر أن يدخلها معه, كذل

 كفقصى ما ذكن اخرو  به من تلك البلد, فتفكد من أنظمة تلك الدولة.

حمست الصرافة  ري الر ية   اخـار    السـوق السـوداء  قـد تكـون  -24
 فها  لعملة م ورر أو تكون حمد ءبهة ومراقبة فاحذر منها كد احلذر.

وعـــة, وكــــد بلـــد  مـــن بلـــدان العــــا  البطاقـــات ا ئتمانيـــة خمتلفـــة ومتن -23
لديهم قبول خاص لبعضها, فاعلم أي البطاقات أكاـر قبـو   مـن قبـد ايـست 

 الت ارية   البلدان املقصودر لل يارر. 

ســعر الشــراء   الغالــ  أعلــى مــن ســعر البيــع؛ لــذا   تســتغرب إ ا  -20
  السعر.أردت أن لول املتبق  من األموال بعد السفر أن جتد هناك فرقا   

  الغالـــــ  يعــــــد وقـــــت اإلجــــــازات مــــــن أعلـــــى األوقــــــات   ســــــعر  -22
ـــالع الـــيت لتاجهـــا قبـــد قـــدور  الصـــرمل, فـــن ا ع مـــت علـــى الســـفر فاصـــرمل املب
اإلجــازر بفــرتر كافيــة, وتكــون بــذلك   الغالــ  مســتفيدا , فــنن ســافرت فتكــون 
حصــلت علــى ســعر أقــد, وإن  ــريت فكــرر الســفر فنعــادر املبــالع تكــون مببــالع 
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 على من وقت الشراء.أ

يســـتهدر الـــبعل الشـــيكات الســـياحية, وقـــد يكـــون هـــذا األمـــر قـــد  -27
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.

ية فتعـــرمل عـــن طريـــق البنـــك إ ا كنـــت تســـتهدر الشـــيكات الســـياح -20
 ايل  إىل عناوين البنوك اليت ذكن ا ستفادر منها   هذه الشيكات.

يعتمــد بعضــهم طريقــة التحويــد عــرب بنــوك دوليــة, و لــك بــفن حيــول  -24
مبلع الرحلة إىل بنك   الدولة املقصودر, ر يتعامد مع  لك البنـك   سـفرته 

يتهـــذ ماـــد هـــذه الطريقـــة أن  فيفخـــذ منـــه مصـــروفاته. في ـــدر باملســـافر الـــذي
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 : 

وقفـات قبـد اخـرو  مـن البيـت واأـدمل منهـا و هنا تـذكرر لكـد مسـافر..
 أن تكتمد سعادتك عند العودر إليه...

التفكــد مــن فصــد مجيــع األجهــ ر الكهربائيــة الــيت   لتاجهــا أن تعمــد    -0
فرتر  يابك ماد : مراور الشفح, والسهانات, والرائ ...و ريها. و لك حـ  

   تتسب  حبريق لو حصد أا أي عط .

ختــ ين مــواد النظافــة الكيميائيــة   أمــاكن حــارر, فقــد تنف ــر  التنبــه لعــدر -2
 تلف ما حوأا.وتل 

ــــتم فصــــلها   فــــرتر  تســــديد -4 ــــاء, واملــــاء حــــ    ي فــــواتري اأــــاتف, والكهرب
 الغياب.

ـــد الســـفر, وعـــدر ا عتمـــاد    -3 ـــة الغـــاز قب التفكـــد مـــن إ ـــسق منافـــذ أنبوب
 اخدر. إ سقها على

يحسـن تسـليمها فاألءـياء الامينـة   البيـت خـسل رحلـتكم,  عـدر وتـع -0
 البنوك. لألقارب أو وتعها   صناديق األمانات  

حيســـن إفـــراج الاسجـــات مـــن مجيـــع األطعمـــة امله نـــة فيهـــا؛ حـــ    تتلـــف  -2
 تنتشر رائحتها الكريهة   البيت.و  د األطعمةفسل تَ عند تعطد الاسجات فَـ 
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مـدهتا   فـرتر الغيـاب, ومـن املمكـن  ته الغذائيـة الـيت سـتن مسحظـة املـواد -7
 ا ستفادر منها, أو توزيعها قبد السفر.

عــــن طريـــق مــــ ود اخدمـــة إن كانــــت مـــدر الســــفر  فصـــد التيــــار الكهربـــائ  -0
 طويلة, و لك بعد التفكد من إفراج الاسجات.

فصد حمرك رافع املياه لله انـات العلويـة, و لـك حـ    يسـتمر   العمـد  -4
لــو حصــد هتريــ    امليــاه أثنــاء ســفركم فيتلــف, أو يكــون معرتــا  للحريــق, أو 

 سببا  لتسرب املياه من اخ انات العلوية.

 لتفكد من إ سق صنابري املياه, وعدر هتريبها.ا -01

إ ـــسق املنافـــذ الـــيت لـــت األبـــواب إمـــا بعمـــد حـــواج  مناســـبة أو  -00
بــبعل األقمشــة؛ حــ  انــع تســرب الغبــار, واألتربــة, أو احلشــرات الصــغرير إىل 

 داخد البيت.

فــرتر الســفر فــرتر مناســبة لــرن البيــت بالكامــد باملبيــدات احلشــرية,  -02
لصــرمل الصــح , و لــك حــ  يقضــ  عليهــا أثنــاء الغيــاب, وخصوصــا  جمــاري ا

مع التنبه إل سق فتحات املراحيل, وخمار  الصرمل؛ حـ    ختـر  احلشـرات 
 إىل البيت.

إن أمكن فت  بعل النوافذ لتهوية البيـت و لـك   أمـاكن حمـددر  -04
 بعيدر عن األثار أو الغرمل؛ ح  تعط  هتوية للبيت.
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البيــت عنــد األهــد أو بعــل  احتياطيــة مــن مفــاتي  وتــع نســهة -03
األقارب, و لك ل يارر البيت كـد حـل, والتفكـد مـن أن األمـور تسـري بشـكلها 

 الطبيع .

فصـــــد أصـــــابع بطاريـــــة الســـــيارر حـــــ    تتعـــــرض للعطـــــد, أو قـــــم  -00
 بتكليف من يقور بتشغيلها كد فرتر.

وتــع نســهة احتياطيــة مــن مفــاتي  الســيارر عنــد األهــد أو بعــل  -02
دامها عنـد احلاجـة.سا يعطـ  مـدلو   ملـن يـرتبن بالبيـت املعارمل و لك  سـته

 أن البيت   خيلوا من احلركة.

إســناد أمــر تنظيــف البيــت وهتويتــه قبــد موعــد الرجــوع بيــومل إىل  -07
 مؤسسات النظافة لت إءرامل أحد املعارمل.

 عدر اخرو  من البيت قبد تنظيمه وترتيبه بالشكد املناس . -00

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

خت ين املفـارن واملسبـس والفـو  بشـكد مناسـ    أمـاكن مغلقـة  -21
 وبعيدر عن األتربة.

 التفكد من  لق مجيع منافذ التهوية. -20
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ـــة احلساســـة بف طيتهـــا املناســـبة, و لـــك  -22 تغطيـــة األجهـــ ر اإللكرتوني
 خشية تعرتها للغبار واألتربة.

إءعال بعـل ملبـات اإلتـاءر اخارجيـة,   باحـات البيـت, وعلـى  -24
الســور, و لــك حــ    يــوح  منظــره بــفن أهلــه   حــال ســفر, فيتعــرض البيــت 

 لضعامل النفو  من اللصوص.

توصية اجلريان مبراقبة البيت, ومتابعتـه, مـع الطلـ  مـنهم أن ي يلـوا  -23
ألبـــواب, والـــيت يســـتدل أوراق الدعايـــة الـــيت تعلـــق   صـــناديق الربيـــد أو علـــى ا

 .تواجدينمنها تعامل النفو  على أن أهد البيت  ري م

إ ا كنـــت تنـــوي الســـفر ملـــدر طويلـــة جـــدا  وأنـــت تســـكن   منـــ ل  -20
مســتفجر فقــد يكــون مناســبا  مــن حيــع التــوفري أن تقــور بتســليم البيــت وختــ ين 
أ راتك من قبـد ءـركات التهـ ين, والـيت تقـور بتغليفهـا وحفظهـا مبسـتودعاهتا 
إىل حــل عودتـــك مقابـــد مبـــالع معينـــة, حبيــع حيفـــل مســـتل ماتك مـــن الضـــياع 

 وجتدها خبري حال عند العودر.

القصـــور أثنـــاء  يـــاب و  تقـــدر بعـــل ءـــركات األمـــن حبمايـــة املنـــازل -22
 أصاحبها. تع هذا اخيار أمار عينيك فقد لتا  إليه عند ر بتك بالسفر. 

ن يـتم توكيـد مـن إ ا كان املن ل حيتوي على نباتات ظد فيحسـن أ -27
 حفظها .و  يقور برعايتها
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إ ا كــــان املنــــ ل حيتــــوي علــــى حيوانــــات أليفــــة, فــــيمكن تســــليمها  -20
 أو وتعها عند بعل األقارب., للشركات املتهصصة من أجد رعايتها

فحـــــري مبـــــن يريـــــد , حديقــــة البيـــــت دـــــ  أن   تـــــرتك دون ســــقيا -24
أو إىل , احلـدائق متابعـةو  السفر أن يوكد هذا األمـر إمـا للشـركات اخاصـة بـري

 أو إىل من تراه مناس  ليقور بذلك., حار  املن ل

ـــــت لـــــديهم  -41 حـــــار  أو ســـــائق في ـــــ  تنبيهـــــه إ ا كـــــان أهـــــد البي
ليحـــذر مـــن أن و  ,و أن يفخـــذ احليطـــة واحلـــذر حـــ  موعـــد عـــودتكم, بـــتكمغيل

 خيرب زائريه عن فرتر  يابكم.
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 شحن األمتعة :

إن   ننتبــه لــذلك قبــد أن  قــد يكــون ءــحن األمتعــة مــن األءــياء املكلفــة
نســـــافر, فهنـــــا نقـــــف عـــــدر وقفـــــات لنحصـــــد علـــــى ءـــــحن مناســـــ    

 رحستنا.

بعــل ءــركات الطــريان تســم  للراكــ  الواحــد بعــدد حمــدد مــن حقائــ   -0
أيضا  حقائـ  الشـحن, فاسـفل عـن عـدد احلقائـ  اليدويـة املسـمور رـا, و  اليد

قائبـك أو تغيريهـا واحلقائ  املعدر للشحن؛ ح    تضطر إىل إرجاع بعل ح
   املطار.

بعـــل ءـــركات الطـــريان تســـم  حب ـــم معـــل فقـــح مـــن احلقائـــ ,  -2
و لـــك بتمريرهــــا وســــح  ســــري( يناســــ  احل ـــم الــــذي يريــــدون, وتلــــرفل بقيــــة 

 احلقائ  اليت   ار من خسل  لك  السري(.

مــد -4 نفســك أعبــاء ماليــة زائــدر قــم بــوزن عفشــك قبــد  حــ    لل
 ملعرفة مقدار الشحن ال ائد.الذهاب إىل املطار, و لك 

ألصحاب الكيف خذ قدر حاجتك مـن أ راتـك اخاصـة لعمـد  -3
القهــــور العربيــــة والشــــاي مــــع مســــتل ماهتا مــــن الــــ  واأيــــد والتمــــر, دون زيــــادر 
جتعلـــك تنـــدر علـــى نقلهـــا, أو تـــؤثر عليـــك   ءـــحنها, وعليـــك أن    جتعـــد 

حتهــا علــى مجيـــع القهــور واأيــد وســح حقائــ  ثيابــك؛ ألهنــا ســومل تنشــر رائ
حمتويـات حقيبتـك, ففحسـن طريقـة لـذلك أن جتعلهـا   حقيبـة مسـتقلة فـذلك 
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أســــهد حــــ    عمليــــة التفتــــيش عنــــد اجلمــــارك, أو لــــك أن تغلــــف األ ــــراض 
 بواسطة التغليف اخاص باملواد السائلة.

ملــن ســيطيد الســفر أو  يتقبــد مــفكو ت املطــاعم وير ــ  بــالطب   -0
ءـــراء أدوات الطـــب    البلـــد املقصـــود أوفـــر مـــن  بنفســـه   ســـفره؛ فقـــد يكـــون

 محلها من بلدك.

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 

وتـعتها   حقيبـة خاصـة فمـن املمكـن أن تعيـدها إىل بيتـك  الضرورية, , فن ا
 عن طريق من قار بتوصيلك إىل املطار.

إ ا كانــت أ راتــك كاــرير حبيــع يصــع  محلهــا معــك   رحلتــك  -7
مباءـــرر؛ فالشـــحن عـــرب الشـــحن اجلـــوي مـــن أفضـــد الوســـائد, وأقلهـــا تكلفـــة, 

الشـحن  ففرسلها قبـد سـفرك بفـرتر كافيـة حـ  تصـد وقـت وصـولك. واعلـم أن
 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.

تفــــرض بعــــل الــــدول تــــرائ  علــــى املشــــحون مــــن األطعمــــة, أو  -4
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 بعل األ راض املعينة.

تــــروري, ف ه هــــا وجــــود حقيبــــة اإلســــعافات األوليــــة معــــك أمــــر  -01
 وتفقدها قبد سفرك, واحرص على أن تكون صغرير احل م وتف  بالغرض.

  تســـتهدر ســـوري احلقائـــ   ات الع ـــست, واحـــرص علـــى أن  -00
تكــون الع ــست مــن النــوع الكبــري بعــل الشــ ء؛ لتتحمــد أي وزن و  تتــفثر 

حمكمــة الصــنع, وتكــون  عنــد ســحبها, واهــتم بــفن يكــون أــا أيــدي ســح 
 يناس  طول من سيقودها. أيديها بطول

  لمــــــد حقائبــــــك الاقيلــــــة   املطــــــارات بنفســــــك, بــــــد اســــــتعن  -02
بالعمالـــة املهصصـــة لـــذلك   املطـــارات, فرمبـــا محلـــك لألمتعـــة الاقيلـــة يفســــد 

 عليك كد أيامك اجلميلة.

  ترص   احلقيبـة أكاـر مـن طاقتهـا فتنفـت  أثنـاء محلهـا أو نقلهـا  -04
يح  ســحاب حمكــم الصــنع, واحكمهــا املطــارات, واخــرت حقائــ   ات ءــر   

بـــرابح خمصــــن يلـــف علــــى احلقيبـــة, وأرقــــار أقفـــال تســــتهدمها عنـــد احلاجــــة, 
و ــسمل بسســتيك يغطيهــا كلهــا فيحفظهــا مــن التمــ ق والتشــويه, وتفكــد مــن 

   لقها بنحكار قبد وتعها    سري( الشحن.

  لمــــــد أي ســــــوائد   حقائـــــــ  الشــــــحن, فتتســــــب  باتســـــــاا  -03
 تك, وحقائ  اآلخرين.مسبسك, وحمتويا
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مــن املفيــد جــدا  محــد جهــاز الكمبيــوتر ايمــول   الســفر, ولكــن  -00
ثقـــد وزن بعـــل األجهـــ ر يســـب  للمســـافر متاعـــ  عـــدر؛ لـــذا فاســـتعن حبقيبـــة 

 سح  مناسبة حلمله.

أ راتـــك الامينـــة, وأجه تـــك احلساســـة   جتعلهـــا تـــمن أ ـــراض  -02
 فظها.الشحن, بد امحلها معك يدويا  فذلك أكار تمانا  حل

التســوق تــذكر أن تفخــذ فــاتورر اإلعفــاء اجلمركــ     سـفرك وعنــد -07
مـن البــائع, وتفكــد مــن أن خــتم ايــد عليهــا, و لــك حــ  تســرتد مبلــع الضــريبة 

 من املطار عند مغادرر البلد الذي اءرتيت منه بضائعك.

عنــد دخولــك املطــار   رحلــة العــودر   تــنَس التوجــه إىل األمــاكن  -00
مــــن الرســــور اجلمركيــــة, مــــع لضــــري األوراق كافــــة, واأل ــــراض التابعــــة لءعفــــاء 

 املبتاعة, و لك للمعاينة من قبد موظف  اإلعفاء اجلمرك . 

عنـــد العـــودر يفضـــد وتـــع األ ـــراض الـــيت عليهـــا إعفـــاء مجركـــ     -04
حقيبـة خمصصــة, و لــك ألن ايصـد   املطــار ســومل يطلـ  ا طــسع عليهــا, 

خاصـــــة فيحســـــن وتـــــعها   أعلـــــى  وإن   يكـــــن سكنـــــا  وتـــــعها   حقائـــــ 
 احلقيبة ح  يسهد الوصول إليها.

قبـــــد العـــــودر يفضـــــد أن يـــــتم تنظيـــــف املسبـــــس املتســـــهة, 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
 األ راض.من 

  زمحــة الشــحن   تغفــد عــن أوراقــك املهمــة, وجــوازات ســفرك,  -22
 وبطاقاتك, ومجيع أمتعتك, فعلي على الشحن وعل على مجيع أ راتك.
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 القدوم :و الوداعوقفة عند 

ـــه عـــن أءـــياء مهمـــة ختـــن مـــن  قبـــد الســـفر قـــد يلشـــِغللنا هـــم التحضـــري ل
تنا فلـن ثر علـى نفسـيللتعـ  أثـر علينـا فيـؤ  حولنا, وعند القدور قـد يكـون

مناهـا أمـار مسـتقبلينا. فهـذه وقفـات تفيـد املسـافر تنكون بففضد صـورر ن
 حال الوداع والقدور من السفر :

إ ا كـــــان الســـــفر بـــــدون أســـــرتك ..فسطـــــف أهلـــــك وأطفالـــــك    -0
أهــد  األسـابيع السـابقة للســفر, فـس يعكـر م اجــك مهـور الســفر ومشـا له عـن

 ض  منهم, وبابتسامة راسهة   قلورم.بيتك, ف ميد أن نودعهم بقل  را

السـفر قبـد أسـبوع مـن موعـد السـفر؛  حيسـن ترتيـ  مجيـع أ ـراض -2
ح  تتفرج ألهلك, ويصفو  هنك أم, فتستعل باأليار اليت قبـد السـفر علـى 

 قضاء حوائ هم, فتلقدر على السفر وأنت مرتار البال.

أن جـدول  كنت سن   يفضلون ءراء اأدايا أثنـاء السـفر, أو إ ا -4
أعمالــك مــ دحم   رحلتــك, أو ختشــى أن يــ داد العفــش عــن الــوزن املســمور 

واحفظهــا  بــه أثنــاء عودتــك؛ فقــم بشــراء هــدايا تينــة قبــد الســفر مــن بلــدك,
لتقـــدمها لكـــد ع يـــ  عليـــك بعـــد عودتـــك. ر ـــم أين أرري أن ءـــراء اأـــدايا مـــن 

 طول العمر. البلدان األخرري له وقع خاص على النفس, وتبقى  كرري اأدايا

تكـون متميـ ر, وجديـدر, وتـدل علـى  عند ءـراء اأـدايا احـرص أن -3
 البلد الذي قدمت منه.
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ألهلــــك قبلــــة تطبعهــــا علــــى رأ  الوالــــدين  اجعــــد خــــري وداع -0
 -ويـــديهما, وابتســـامة رتـــى ل وجتـــك, ومسطفـــة ألطفالـــك الصـــغار, فتكـــون 

بتسـامة آخـر مـا املهلصة وقت الوداع, وتكـون ا  حمفوفا  بدعواهتم -بن ن ار 
 ر ته على وجوههم.

عند العـودر مـن السـفر أخـرب ال وجـة مبيعـاد القـدور, واحـرص علـى  -2
تكــون أنــت ري ــة مجيلــة, وبــادر األطفــال باأــدايا عنــد اللقــاء, واجعــد أول  أن

 بعد السفر الوالدين وال وجة واألطفال. من تقابله

نــــور  اخـــرت وقتــــا  مناســــبا  لقــــدومك إىل أســـرتك, فــــس يكــــون وقــــت -7
ــــــا تهم وهــــــم   يســــــتعدوا  ــــــك, أو تــــــدخد بشــــــكد مفــــــاج  فتب فيــــــ ع هم  ل

  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 

 أفضد.أخرري قريبة تلتقح فيها أنفاسك ر تواصد إىل أهلك وأنت حبال 

قبــد الســفر و  الــرحست اجلماعيــة فــنن توزيــع املهــار علــى أعضــاء  -4
هـد ءـهن فـوق طاقتـه, أو تنسـى بعـل  الرحلة ء ء مهم, و لـك حـ    دل
ا حتياجــــات الضــــرورية للرحلــــة. وحيســــن أن يــــرأ  اجلميــــع مــــن يقــــور بتنظــــيم 

 لسفر.وتوزيع املهار, ويتابع باستمرار أداء األعمال, ويتفقد املتطلبات قبد ا
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ألهـــــد احلـــــ  حـــــق علـــــى املقـــــيم فيحســـــن توديـــــع اجلـــــريان ومجاعـــــة  -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 
افر عــرب الــربي للشــركات املتهصصــة    لــك, فيمــر حبالــة مغــايرر ملــن يســ
هـذا النـوع  اخطو  اجلوية؛ لذا أردنا أن نضع إءارات مبسطة ملـن يهـوري

 السياحة مباد هذا النقد.و  من السفر

 لـك مـن أجـد و  بدقـة واإللتـ ار بـذلك,و  د  لديد البدء باملسري -0
 وصول  مناس  للمنفذ احلدودي .

لكــن هنــاك أوقــات و  املنافــذ احلدوديــة تكــتل بالغالــ  باملســافرين, -2
العشـرين و    األربـعو  أو خـسل اليـور, أقد من  ريها, سواء  خـسل السـنة تعترب
 وقت مرورك . فاخرت ما تتوقعه اقد ليكون هو, ساعة

فـس , قد لتم إجراءات العبور التدقيق على حمتوياتك بشكد كبـري -4
 أو الظرومل الطارئة اليت لتم  لك ., تقلق فهذا خيضع لءجراءات األمنية

بـدون التـدقيق أن األمـر و  رات عدر مع هذا املنفذ  يعا عبورك م -3
 متطلباته .و , فكد وقت له ظروفه , سومل ذر   كد مرر مباد تلك الطريقة

فلـك أن , عبور السيارر تفخذ الكاري من الوقتو  إجراءات التفمل -0
إن و  تسفل عن أسهد الطـرق النظاميـة مـن أجـد جتـاوز تلـك العقبـات بسـهولة,

ـــال التـــفمل رســـور العبـــور مـــن مصـــادرها قبـــد نقـــا  و  علـــى املركبـــة أمكـــن أن تن
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 احلدود فذلك أفضد .

يســتل ر أن يكــون معــك بعــل النقــود بعملــة البلــد املــراد املــرور مــن  -2
خسل حدوده, فقـد لتاجـه لـبعل الرسـور ايـددر, أو لتنـاول بعـل الوجبـات 

   أماكن العبور.

ـــــى طـــــاقم  -7 نظـــــم أ راتـــــك بشـــــكد يســـــهد تن يلهـــــا, وعرتـــــها عل
 اجلمارك أثناء العبور.و  وازاتاجل

أو تتــربر مــن اإلجــراءات األمنيــة الــيت قــد تفــرض علـــى    تتضــايق -0
  لك . تلك املنافذ ففمن بسدهم حيتم عليهم

وثــائق الســيارر قبــد أن تصــد إىل نقطــة و  تفكــد مــن اكتمــال رخــن -4
 العبور.

إ ا كنــت لمــد بعــل األطعمــة الطازجــة فتفكــد أن طــول املســافة  -01
د قبــد أيضــا قــد تفسلــو , قــد يكلفــك الكاــري افحملهــ, فيفســدها لــن يــؤثر عليهــا

 وصولك يطتك إن كانت املسافة بعيدر.

 الســـيارر,و  حســـاب مقـــدار الفـــرق   التكلفـــة بـــل النقـــد بالطـــائرر -00
 أيهما أفضد قد دعلك تتمتع برحلة أسهد عرب اختيار أفضد.و 

ة القــدور علــى املــدن لــيس  قــد يكــون فيــه بعــل املهــاطرر مــن ناحيــ -02
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 ول ليلة .ألبالذات و  لذ ف ميد أن يتم ح   السكن, توفر السكن

ـــد التعـــ ,او  تقســـيم مســـافة الســـري, -04 الوقـــومل أثنـــاء و   ســـرتاحة عن
 قـــدر علـــى رحلتـــكدعلـــك تل و  ءـــدر احلـــر, فهـــذا أمـــر يرحيـــك مـــن عنـــاء الســـفر,

 قوتك.و  أنت بكامد نشاطكو 

د منــا فهــم اقــ, النســاء أثنــاء املســريو  حيســن بنــا أن نراعــ  األطفــال -03
 لمس  للمشاقة.

 سارســة الرياتــة أمــر يعيــد لــك النشــا و  الوقــومل كــد فــرتر زمنيــة, -00
 يكفيك من املشاكد الصحية للقيادر املستمرر.و  احليوية,و 

 كـنمتعـة كاملـة, فـس يو  اجعد وقـت الطريـق بذاتـه رحلـة سـياحية, -02
بفســـرع وقـــت سكـــن, بــد إن التمتـــع مبـــا حيتويـــه و  مهــك أن تصـــد البلـــد املقصــود

 طريق هو أمر    اية الروعة.ال

يتهــــذ بعــــل أصــــحاب الســــفر وســــيلة اقــــد تكلفــــة مــــن الطــــريان  -07
 لــك بـفن يســتهدر النقـد الــربي لسـيارته عــرب أسـاطيد النقــد اخاصــة و , املباءـر

فهـذه الطريقـة , إفراد عائلته الطائرر ح  منفذ العبـورو  يستقد هوو , بالسيارات
تتــي  لــه هــذه الطريقــة أن و , قلــد التكلفــةتعتــرب مــن البــدائد الرائعــة ملــن أراد أن ي

 جتهي اهتا.و  يستهدر سيارته من بعد املنفذ بكامد حمتوياهتا

طـــول الطريـــق للتفكـــري بـــفن ت يـــد مـــن ســـرعة و  قــد يـــدفعك التعـــ , -00
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 على من يصحبك   رحلتك.و  السيارر, فتذكر اآلثار املدمرر للسرعة, عليك

تـوفر   الدولـة جل  ما لتاجه   رحلتك مـن األ ـراض الـيت   ت -04
 املقصودر قد يوفر عليك الكاري.

 علــى قــدرهتا مــن والتفكــد تــروري أمــر الســفر قبــد الســيارر فحــن -21
 . املقصودر الوجهة إىل الوصول

 قبــــد تـــروري أمـــر, املـــربد ومــــاء, ايـــرك زيـــتو  اإلطـــارات فحـــن -20
 السري وأثناء السفر

 عـــن الر يـــة ل ـــ    الـــيت النوافـــذ   الشـــمس عـــن حـــاج  وتـــع -22
 .الشمس حرارر األسرر أفراد يق  فهو رائع أمر املركبة قائد

 يســـــري أن فاألفضـــــد ســـــيارر مـــــن أكاـــــر تشـــــمد الرحلـــــة كنـــــت إ ا -24
 . بعضهم مع اجلميع

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

 . الطريق عناء عنهم تقطع اليتو  األطفال ألعاب بعل جل  -20

ـــدر الوقـــت تنظـــيم -22  قصـــنو , مســـابقات مـــن الســـيارر داخـــد بالفائ
 . فائدرو  بسرعة ذر الطريق دعد أمر, فكاهةو  قراءرو , حكاياتو 
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 أن علينــا لــذا, الطويلــة الطــرق يســتحملون   قــد الرتــع األطفــال -27
 . عليهم األمر يكلف   حبيع الطريق نقسم أن و, حاجياهتم نتفهم

 خــــسل مــــن الســــيارر   الســــفر   خاصــــة وتــــعية احلامــــد للمــــرأر -20
 .أا  لك مناسبة عن السفر قبد اخاص الطبي  فاستشر, الطويلة الطرق

 مــــــن  ــــــريه أو, اجلــــــوال أو, الطريــــــق خارطــــــة أو, املسحــــــة أجهــــــ ر -24
 هـــذه ريســـتهد مـــن هـــم مرافقيـــك اجعـــد بـــد الطريـــق عـــن تلهيـــك   األءـــياء
 . ملساعدتك األءياء

 مســـتوري إىل اخـــ ان يصـــد اعنـــدم بـــالوقود الســـيارر ت ويـــد تؤجـــد   -41
 حمطـــة بعـــدها جتـــد هـــد تعلـــم فـــس,  لـــك إىل بـــادر حمطـــة أول ففـــ , مـــنهفل
 .   أر أخرري

 مناســـبة تكــون حبيـــع, الوقــود تعب ـــةو  ,ا ســرتاحات وقفـــات رتــ  -40
  لــك ففــ , بعضــها مــع جتمــع الــيت الصــلوات فــامجع, الصــسر أوقــات لــدخول
 .للوقت واستغسل, تسهيد

 املـرء دعـد أمـر للـرحست املبكـر اخـرو و , سـريال   الدائم التبكري -42
 . الشرع توافق سنةو , النهار خسل وقته بكامد يتحكم

 صالة المغادرة :  

املطــار هــو الفاصــد األخــري بــل مكــان إقامتنــا وســفرنا, وهــو املرحلــة الــيت 
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تســـبق ا نطـــسق, فكيـــف ننهـــ  هـــذه املرحلـــة بيســـر وســـهولة وابتســـامة. 
 إليكم هذه الوقفات:

.  من -0 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.

تســـتغرب أن تتـــفخر  ه  مبكـــرا  إىل املطـــار فـــسإ ا كنـــت ســـن يـــذ -2
أمتعتــك علـــى  الســـري( اخـــاص باألمتعــة أثنـــاء وصـــولك إىل حمطـــة الســـفر؛ ألن 

  البا  ما تكون آخر ما خير  من السري. األمتعة اليت تشحن أو   

  توكـــد أمـــر ءـــحن أمتعتـــك إىل  ـــريك, واحـــرص علـــى أن يكـــون  -4
 تسليمها بنفسك.

لـــوزن ا ـــاين املســـمور حبملـــه, فـــن ا كنـــت قـــارن بـــل وزن أمتعتـــك وا -3
لمد أمتعـة أكاـر مـن الـوزن املسـمور رـا وسـومل تكلفـك مبـالع إتـافية عاليـة 

 وخدمة أفضد. ففكر بدرجات الطريان األعلى؛ ألهنا تعطيك وزنا  أكار

ســـعر الـــوزن ال ائـــد خيتلـــف بـــل خطـــو  الطـــريان ؛ لـــذا دـــ  التنبـــه  -0
 إىل أخرري.لذلك عند ا نتقال من خطو  طريان 

ـــــك بنزعـــــا  املســـــافرين   صـــــا ت  -2 احـــــذر مـــــن أن يتســـــب  أطفال
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املطــــار, فمــــن املســــافرين املــــريل ومــــنهم املرهــــق. فتعويــــد األبنــــاء علــــى احــــرتار 
 اآلخرين   األماكن العامة أمر مهم.

تــوفر ءــركة الطــريان ســكنا  و   ــري مباءــرر, إ ا كانــت رحلــة الطــريان -7
ســـتلم أوراق تابـــت  لـــك للفنـــدق مـــن أثنـــاء فـــرتر التوقـــف؛ فـــاحرص علـــى أن ت

املكتـــــ  الســـــياح  أو خطـــــو  الطـــــريان, مبينـــــا  فيهـــــا أن ءـــــركة الطـــــريان هـــــ  
 املسؤولة عن السكن خسل هذه الفرتر .

  صـــــــــــالة املطـــــــــــار, كـــــــــــن متابعـــــــــــا  ألمتعتـــــــــــك وبنفســـــــــــك علـــــــــــى  -0
 الدوار.فضعامل النفو  أم تواجد   ماد هذا املكان.

, وعنــد اســتسر األمتعــة تفكــد احفــل األوراق اخاصــة بــرقم األمتعــة -4
مـن أن رقـم احلقائــ  الـيت    السـري( مطــابق للـرقم الـذي لملــه معـك قبــد أن 

أمكـن أن ايـ  حقائبـك  تفخـذها مـن  السـري( فاحلقائـ   البـا  مـا تتشـابه, وإن
قبـــد الســـفر بشـــ ء معـــل فـــذلك أفضـــد حـــ  تـــتمكن مـــن التعـــرمل عليهـــا مـــن 

 قار امللصقة كد مرر.بعد, بدون أن تضطر إىل مراجعة األر 

 بوتور باللغتل العربيـةو    مكان بارز على سط  األمتعة, اكت  -01
عنوانــــه و  الفنــــدق اســــمو  رقــــم هاتفــــك   بلــــدك,و  عنوانــــكو  اإلالي يــــة ا ــــكو 

 وهاتفه   البلد املقصود.

احـــرص علـــى أن تكـــون األجـــرر املســـتهدمة للنقـــد مـــن املطـــار إىل  -00
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ركات املعروفــة أو اخاصــة باملطـــار أو الســيارات التابعــة للشــ الفنــدق هــ  مــن
 الفندق.

الدولة اليت قدمت إليها لتت نـ  احلـر  لنفسـك  كن حمرتما  ألنظمة -02
 ولدولتك, فس لمد ما ذنع محله, و  ختالف أنظمة الطائرر أو املطارات.

الــــذهاب مبكــــرا  إىل املطــــار دنبـــــك اإلحــــرا  خاصــــة   املطـــــارات  -04
 زدحار قد يكون تريبته فوات الرحلة.الكبرير, فتباعد الصا ت وا 

  املطارات الكبرير تتوفر سيارر صغرير داخد صـا ت املطـار لنقـد  -03
العـــائست وايتـــاجل إليهـــا, فاســـفل عنهـــا لتـــوفر الوقـــت وحـــ    تشـــق علـــى 

 املسافرين معك.

  الـــرحست  ـــري املباءـــرر قـــد يتطلـــ  منـــك األمـــر أن تنتقـــد مـــن  -00
آخــر لتتــابع رحستــك, فتفكــد مــن  لــك, علمــا   مطــار إىل مطــار آخــر   موقــع

 أن بعل املطارات توفر وسائد نقد خاصة أذا األمر.

التنبيــه علــى ســائق األجــرر بالــذهاب إىل املطــار ايــدد, و لــك ألن  -02
 بعل املدن العاملية يوجد فيها عدر مطارات.

  بعــل املــدن يوجــد أكاــر مــن مطــار, ولكــد مطــار لــه رمــ  حــر   -07
التـذكرر, وهـذا الرمـ  ذكـن ا سـتد ل مـن خسلـه علـى املطـار  معل موجـود  

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.

الـــنفس    اخـــرت بعـــل الكتـــ  الصـــغرير واخفيفـــة للـــرتوي  عـــن -00
 املطارات, أو الطائرر أثناء انتظار إقسع الرحلة.صا ت ا نتظار   

قـــد جتـــد مـــن املســـافرين   صـــالة املغـــادرر مـــن يريـــد منـــك أن لمـــد  -04
أن لـــديك أنـــت و   لـــك حب ـــة أن لديـــه وزن زائـــدو , بعـــل أمتعتـــه مـــع أمتعتـــك

فــس تقــدر علــى هــذه اخطــور , جمــال   الشــحن فــيمكن إتــافتها مــع أمتعتــك
ا إ ا كانــت تلــك األمتعــة لمــد أءــياء سنوعــة. اخطــرر ألنــك قــد تتحمــد تبعاهتــ

ح  لو طل  منك   املطار توصيد أوراق إىل مطار هبوطك فس توافـق حـ  
 أهنا   لمد   طياهتا ما خيشى محله.و  تقرأهاو  تتفكد من تلك األوراق

  تغفــــد عــــن و , كــــن قريبــــا  لبوابــــة اخــــرو  اخاصــــة بركــــوب الطــــائرر -21
تفكــد أنــك جتلــس أمــار و , النظــر إىل ســاعتك كــد فــرتر كــررو , النــداءات املعلنــة
  تنس أن لـافل خـسل و , كن أول املبادرين بركوب الطائررو , البوابة املقصودر

 هذه املدر على كرت صعود الطائرر .

احــتفل ببقيــة التــذكرر والــيت لتــوي علــى خــح الرجعــة, و لــك عنــد  -20
 استهرا  بطاقة صعود الطائرر   رحلة الذهاب.

كاـــــري مـــــن املطـــــارات توجـــــد صـــــا ت انتظـــــار خاصـــــة لركـــــاب   ال -22
األفق, فن ا كنـت مـن ركـاب تلـك الـدرجات, وحـ  و  األوىلو  درجات األعمال
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تســـتفيد مـــن العـــروض املقدمـــة دـــدر بـــك أن تقـــدر أـــم مايابـــت أـــم أنـــك مـــن 
 ركاب تلك الدرجة.

فرصــة الــدخول للصــا ت اخاصــة  ا ئتمانيــةتتــي  بعــل البطاقــات  -24
 اخاصة إما بشكد جماين أو خمفل فيمكن ا ستفادر منها.بالدرجات 

رجـال األعمـال  درجـةن الـدخول إىل صـالة و   بعل املطـارات يكـ -23
 .لغري احلاج ين عليهاأو الصا ت املشارة عرب سور معينة 

مــن بــاب خدمــة ركــاب الــدرجات و  - تــوفر بعــل خطــو  الطــريان -20
 .الطائرر إىلو  خدمة النقد بالسيارر من -اخاصة 
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 : في األجواء

نســـــتعد للســـــفر مـــــن مجيـــــع جوانبـــــه, ولكـــــن قـــــد نغفـــــد عـــــن ا ســـــتعداد 
وا ســــــتمتاع بــــــفول حلظــــــات الســــــفر اجلميلــــــة, وهــــــو وقــــــت التحليــــــق   

 السماء؛ لذا فهنا نشري إىل وقفات جتعد من هذا الوقت أكار متعة:

 ,ددبعـــد ركوبـــك الطـــائرر تفكـــد مـــن أنـــك جتلـــس   مكانـــك ايـــ  -0
 .وية   مكان مناس    أعلى أو أسفد مقعدكخ ن أمتعتك اليدو 

  الطائرر احرص على أن تكـون مسبسـك فضفاتـة, وجتنـ  أن  -2
  أمــاكن ا نانــاءات, حــ    تلســب  لــك الضــيق أو احلـــر ,  تكــون تــيقة

ولكـ    تتسـب  بالضـغح علـى الشــرايل سـا يـؤدي إىل التـفثري علـى دورر الــدر 
 الطبيعية.

ـــــيت تعـــــرض علـــــى مـــــنت قـــــم بـــــبعل التمـــــارين الري -4 اتـــــية البســـــيطة ال
الصـــحية للقـــدمل والظهـــر  الـــرحست؛ حـــ  لقـــق القـــدر الكـــا  مـــن الســـسمة

ومجيــع اجلســم. وهــ  تقلــد التعــ , ولمــ  العضــست مــن الشــد وترحيــك بعــد 
 السفر.

احلفــاظ علــى املشــ    الطــائرر كــد فــرتر حيــرك   و  لريـك األطــرامل -3
ن لـديهم مشـاكد   القلـ , أو تـغح اجلسم الدورر الدمويـة, وهـو تـروري ملـ
بلــــبس اجلــــوارب اخاصــــة للمصــــابل  نصــــ يل الــــدر, أو العظــــار واملفاصــــد. كمــــا 

 بضغح الدر .
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تقــــدر الكاــــري مــــن خطــــو  الطــــريان وجبــــات   تناســــ  املســــلمل  -0
مبحتوياهتـــا, فنمـــا أهنـــا لتـــوي علـــى حلـــور اخن يـــر ومشـــتقاته, أو علـــى إتـــافات  

 األمر.كحولية. في در التنبه أذا 

  هتيــف الطــائرات   مقاعــد الضــيافة بالشــكد املناســ  للنــور؛ لــذا  -2
حـ     لوتـعيات الـرأ , واألقـدار, والظهـر السـليمة فنن ل ر األمر للنور فتنبه

 تتسب  بر ر صحية عديدر   أول أيار السفر.

ـــبعل ح مـــا  مناســـبا  للبنطـــال حبيـــع يســـتغا عـــن ايـــ ر,  -7 خيتـــار ال
من أجد أن يت ن  خلـع ايـ ر إ ا  و  من منطقة الوسح,و لك ليت ن  الشد 

كــان حيتــوي علــى جــ ء معــدين يصــدر صــوتا  عنــد املــرور علــى أجهــ ر التفتــيش, 
وإن كنـــت تفضـــد لـــبس ايـــ ر فـــيمكن إرخـــاءه عنـــد اجللـــو    مقعـــد الطـــائرر 

 ح    يؤثر على دوران الدورر الدموية.

 دويـةاأل حقيبـة صـغرير لتـوي علـى مصـحف, وبعـل اجعـد معـك -0
ـــة, وكتيـــ  مســـدم, ومشـــغد أقـــراص, وعطـــر صـــغري, ومناديـــد  للحـــا ت الطارئ

   معطــرر, وبعــل اأــدايا الصــغرير الــيت قــد تقــدمها إلنســان قــد تتعــرمل عليــه
 الطائرر.

حفـــل اجلـــواز, والتـــذاكر مـــن األءـــياء املهمـــة, والـــيت دـــ  احلـــرص  -4
 مرحية.عليه. فيوجد حمافل خاصة تعلق   داخد القمين فه  آمنة و 



 

 - 71 - 

الرحلــة, والتنبــه لعــدر  احلــرص علــى الــذهاب إىل دورر امليــاه خــسل -01
 استهدار األءياء امللوثة بدورر املياه.

احــرص علـــى أن   تكـــون زيارتـــك لــدورات امليـــاه   آخـــر الرحلـــة,  -00
وأيضـــا  تكـــون أكاـــر  ففـــ  هـــذا الوقـــت تكـــون م دمحـــة, ومـــواد النظافـــة منتهيـــة,

 استهداما .

عليـك باسـتهدار الورقيـات , هدار دورات امليـاه   الطـائرراست عند -02
ـــاك انتقـــال لألمـــراض أو  اخاصـــة لتلبـــيس كرســـ  املرحـــاض, حـــ    يكـــون هن

 األوب ة. وإن   تكن موجودر فاطلبها من املضيفل.

طـاقم املضـيفل   الطـائرر فـذلك يعطـيهم ءـعورا   كـن مبتسـما  مـع -04
 با رتيار لك.

حــــرتار   اجللســــة, وتبســــح معــــه   ا  أعــــِح جــــارك حقــــه مــــن -03
 ليكن كد  لك بالقدر املعقول فس إكاار ذد أو جفاء خيد.و  احلديع.

 وزع نقودك   أماكن خمتلفة من أماكن حفل أموالك. -00

ــــة فــــس تنســــى أن تتناوأــــا    -02 ــــة معين ــــة طبي ــــت تســــتهدر أدوي إ ا كن
عكـــر د يأوقاهتـــا ايـــددر   رحستـــك, و لـــك حـــ    تتســـب  لـــك بـــفي أثـــر قـــ

 حلتك.ر  صفو
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تفقـــد حـــال أطفالـــك املـــرافقل أثنـــاء الرحلـــة, واطلـــ  أـــم وجبـــاهتم  -07
وجهم بطريقـة لبقـة للتعامـد األماـد مـع طـاقم اخدمـة   الطـائرر, و  اليت حيبوهنا,

وا ــــاورين أــــم   املقاعـــــد, وتفقــــد جلســــتهم   املقاعـــــد, وهــــد هــــ  جلســـــة 
 مناسبة صحية  

الـــــــدفاتر, واألقـــــــسر, و  ملســـــــليةاأللعـــــــاب اإللكرتونيـــــــة, واأللعـــــــاب ا -00
واأللـوان, والقصــن الصــغرير اخاصــة باألطفـال, و ــاع القصــن مــن الوالــدين, 
وقضــاء بعــل الوقــت   النــور هــ  بعــل أفضــد مــا ذكــن أن يعملــه الطفــد   

ذكــن طلــ  و  الطــائرر, حــ    تضــيق نفســه ويتضــ ر إ ا كــان الســفر طــويس ,
 ر.تلك األلعاب من طاقم اخدمة بالطائر 

  الطـــائرر قـــد تكـــون عسقتـــك مـــع مـــن ةانبـــك هـــ  بدايـــة عسقـــة  -04
دائمــة, فاســتهدر فراســتك مبعرفــة الشــهن الــذي دــاورك, فهــد مــن املناســ  

 أن ترتبح معه بعسقة وثيقة, أو أن تبقى هذه العسقة عسقة عابرر.

ركاب الطائرر بشـكد عـار هـم كفسـرر واحـدر, ابتسـم   وجـوههم,  -21
وائ هم, واجعـــد ءـــعارك التعـــاون مـــن أجـــد رحلـــة وســـاعدهم علـــى قضـــاء حـــ

 هادئة ومرحية.

املضـــيفون   الطـــائرر هـــم   خدمـــة الركـــاب, ولكـــن   يعـــا هـــذا  -20
استغسهم بشكد سي , فقدلر عملهم , و  تاقـد علـيهم بالطلبـات خاصـة   
الـــرحست الطويلـــة, فهـــم يتحملـــون مـــن أجلـــك الشـــ ء الكاـــري فتحمـــد أنـــت 
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 بعل الش ء عنهم.

د وقتك   الطريان بالقراءر املفيدر, أو مبمارسة أي هوايـة مـن استغ -22
 اجل  معك ما لتاجه لقطع تلك املسافة.و  هواياتك؛

إ ا كانـــــت معـــــك زوجتـــــك وهـــــ  حامـــــد أو   ءـــــهورها األخـــــرير؛  -24
في ــ  أن تنــبههم أــذا األمــر عنــد ح ــ ك علــى الطــريان, ففــ  بعــل ءــهور 

 احلمد يكون الطريان خطرا  على اجلنل.

ا كانــــت ال وجــــة حــــامس  وســــن يســــم  أــــن بــــالطريان في ــــ  أن إ  -23
تســـــاعدها   رحلتهـــــا, وتســـــاعدها علـــــى املشـــــ  كـــــد فـــــرتر. حـــــ    يتســـــب  

 اجللو  ملدر طويلة بر ر تؤثر عليها .

مضـــع اللبـــان أو لريـــك الفـــك يفـــت  األ نـــل, نبـــه أطفالـــك لـــذلك  -20
 فقد ي ع هم انسداد آ اهنم أثناء إقسع الطائرر.

  بعــل الركــاب الغايــان   حــال إقــسع الطــائرر, فيفضــد قــد يصــي -22
التنبـــه لـــذلك وأخـــذ ا ســـتعداد املناســـ  أـــا؛ إمـــا بفكـــد األقـــراص املانعـــة, أو 

 استهدار األكيا  اخاصة لذلك.

علــم أطفالــك بعــل وســائد الســسمة الــيت يشــرحها طــاقم الطــائرر,  -27
الطــائرر مــن ونــبهم لألجــرا  اخاصــة بــالرجوع إىل مقاعــدهم عنــد طلــ  طــاقم 

 الركاب  لك عند وجود مطبات هوائية.
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ربــــح األح مــــة   حــــال إقــــسع الطــــائرر وهبوطهــــا تــــرورر قصــــوري,  -20
وتعويد األطفال عليه أمر مهم جدا . فـس نرتـ  لر بـاهتم إن رفضـوا  لـك, بـد 

 نستعل بطاقم اخدمة لك  يساعدونا على أن يتقيدوا بتعليمات السسمة.

م رحلتـــك قـــد يكـــون خطـــور إدابيـــة ترتيـــ  جـــدول أعمالـــك وتنظـــي -24
 تتمم خسل مكوثك   الطائرر.

انــع الكاــري مــن ءــركات الطــريان التــدخل   رحسهتــا, فمــن أبتلــ   -41
رــذه اآلفــة فــس يتحايــد علــى القــوانل بالتــدخل   دورات امليــاه, فهــ  مــ ودر 

 ةر  إنذار تد الدخان.

فـس تقلـق , قد تتعرض الطـائرر  هتـ ازات هوائيـة أو أي عـارض فـا -40
نة مـن حولـك كن مصدرا  لطمفو , ست الطريانأذا األمر فهو أمر معتاد   رح

 أكار من  كر ار.و  اعلم أنه لن يصيبك إ  ما كتبه ار لك,و  .

يتهـــذ  أنفعليـــه  –فوبيـــا الطـــريان  –ملـــن لديـــه اخـــومل مـــن الطـــريان  -42
أصـــحاب  ه ـــريه ســـا ينصـــ  بـــو  اإلجـــراءات الطبيعـــة السزمـــة مـــن أخـــذ العـــس 

 . األطباء النفسيل ا ختصاص من

الــــذين لـــــديهم خــــومل مـــــن الطـــــريان أو األمــــاكن املرتفعـــــة يكونـــــون  -44
لذا فحـري بـاملرء أن   يكاـر , بالغال    نفسية سي ة أثناء اإلقسع أو اأبو 

احلـــديع مـــع مـــن حولـــه ملـــن هـــم مباـــد هـــذه احلالـــة, إ  إ ا وجـــد مـــنهم نفســـا  
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 متقبله أذا األمر .
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 لة القدوم :صا

أرض القـــدور هـــ  خطوتنـــا األوىل حنـــو هـــدفنا, وهـــ  اخطـــور الـــيت تبـــدو 
ملنهكـــة بعـــل الشـــ ء ومـــا  لـــك إ  نتي ـــة التعـــ  الـــذي أصـــابنا أثنـــاء 
لضـــرينا لســـفرتنا, واألثـــر الـــذي أصـــابنا مـــن التحليـــق   األجـــواء خـــسل 

 رحلتنا. فكيف اعد هذه اخطور ار بيسر وسهولة.

يتمم تعب ة  ا   الـدخول الـيت تـوزع   الطـائرر  حيسن باملسافر أن -0
ـــــة بصـــــورر واتـــــحة وصـــــرحية, وأن  وفـــــق املتطلبـــــات ايـــــددر, وأن تكـــــون التعب 

 يستفسر املسافر عن كد نقطة  امضة.

حيسن بك كتابـة املبـالع الـيت لملهـا وتريـد أن تـدخد رـا إىل تلـك  -2
 الدولة.

ارك احلــق إ ا كنــت لمــد جهــاز كمبيــوتر حممــول فــاعلم أن لل مــ -4
   تفتيشه ومطالعة حمتوياته.

انـع دخـول الـربامق و  لارب الكاري من الدول القرصـنة احلاسـوبية, -3
 د أن بعل الدول تسفل القادر عن الربامق الـيت حيملهـا معـه أو ناملنسوخة. ف

التفكــد مــن أهنــا نســهة أصــلية مرخصــة بــرقم و  يــتم اختبــارهو  ,احمملــة   جهازهــ
 . خاص من الشركة املصنعة

كذلك   بعل الدول يتم التحقق من حمتويـات مقـاطع الصـوت  -0



 

 - 76 - 

يتم التفكد مـن أهنـا   لتـوي علـى مقـاطع اـس و  والصورر املوجودر   اجلهاز,
بسياسة دولتهم, فـن ا كـان لـديك مقـاطع خاصـة   تريـد أن يطلـع عليهـا أفـراد 

 اجلمارك فيحسن بك أن   تضعها تمن حمتويات سفرك.

يلسـتحق العقـاب عليـه إدخـال اللقطـات اإلباحيـة سا ذنـع كـذلك و  -2
, وأنبــه هنــا -حفــل اجلميــع مــن كــد ســوء - ــري املرخصــة أو اخاصــة بالقلصــر 

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 األجهــ ر؛  -7
 معرفة املمنوع واملسمور به لدري تلك الدول. لذا د 

دــ  أن يتقيــد القــادر باألنظمــة املتبعــة, واألســالي , واإلجــراءات  -0
 والتنظيمات املستهدمة   مطارات تلك الدول.

وتعريـــف باأـــدمل مـــن  إثبـــاتحيســـن أن يكـــون مـــع املســـافر أوراق  -4
و ورقـــة موعـــد ال يـــارر. مـــاس  : قبـــول مـــن اجلامعـــة للدراســـة   حالـــة الدراســـة, أ

عــــس    حالــــة الــــرحست العسجيــــة, أو ح ــــوزات فنــــادق إ ا كانــــت ال يــــارر 
 للسياحة.

يتطلـــ  الــــدخول إىل بعــــل الـــدول التفتــــيش الكامــــد ملســــتل مات  -01
القادر, والتفكد من خلو أ راته من املمنوعات؛ لذا كن على استعداد لـذلك 
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 وتقبد هذا األمر بصدر رح .

  بعــــل الـــدول التبــــع واملســــكرات  مـــن األءــــياء املمنـــوع دخوأــــا -00
تســفل فقــد تســفل عــن محلهــا؛ لــذا   تســتغرب أن  -أعــ كم ار  -واملهــدرات 

 .عن تلك األءياء

ــــيت هــــ    عرفــــك أءــــياء مفلوفــــة,  -02 قــــد لمــــد بعــــل األ ــــراض ال
ومعروفــة, ولكــن هــ    عــرمل تلــك الــدول مــن األءــياء املســتغربة, أو ا هولــة 

 املقصود من محلها أو نوعها. لذا قدر إجاباتك إليهم ووت 

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.

توزيــــع النظــــرات, وكاــــرر ا لتفــــات, وعــــدر ا ســــتقرار علــــى مســــار  -03
 قد ياري حولك الشكوك, فكن هادئ الطبع مطم ن النفس.ا نتظار؛ 

اجلمــــــارك لــــــتكن و  لــــــدري مــــــوظف  اجلــــــوازاتو    معــــــابر الــــــدخول -00
 بدقة.و  تف  بالغرض من السؤالو  واتحة إجاباتنا بقدر األس لة,

إن اســـتهدار املبـــالع املاليـــة أو اأـــدايا مـــن أجـــد تســـيري املعـــامست  -02
 رض عليهــا الــدول عقوبــات قاســية,لــدري اجلــوازات أو اجلمــارك   املطــارات تفــ

 أءد من  لك أهنا رءور بعينها وفيها هن  ءرع .و 
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احــذر أن تــرتك أمتعتــك   املطــار بــدون رقابــة, فبهــذه احلالــة هــ   -07
معرتة للسـرقة, أو تكـون أنـت معـرض للمسـاءلة عـن سـب  تركهـا لـو تسـببت 

 بفي مشكلة.

وع توقــــف عــــن التصــــوير   األمــــاكن الــــيت يوجــــد فيهــــا عسمــــة سنــــ -00
 التصوير داخد املطار.

صــا ت املطــار   الغالــ  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
افية بدوائر ا ستعسمات, أو املهتصل عن  لـك؛ حـ  لصـد علـى إجابـة ءـ

 وتسلم من ا ستغسل.

بعــد اإلرهــاق قــد يكـــون املــرء مرتبكــا  أو متعبـــا , فكــن فطنــا  وانتبـــه  -20
 ألموالك ومقتنياتك الامينة.

اســتهدر ســيارات األجــرر املرخصــة للنــ ول إىل البلــد, فهــ  أتــمن  -22
 اخداع.و  وسيلة, وأا  طريقة ح    يقع املسافر لت طائلة الغش

صــــاح  اجلــــواز بنفســــه للتفءــــري بعــــل الــــدول توجــــ  أن يتقــــدر  -24
علــى دخولـــه, فيمنــع األب أن يتقـــدر مــع أبنائـــه, أو الــ و  مـــع زوجتــه؛ لـــذا   

 تقلق, واعلم أن األمر سومل يسري بشكد طبيع .
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  بعـــل الـــدول قـــد يلســـتغرب احل ـــاب اإلســـسم , فيطلبـــون أن  -23
يـــتم كشـــف احل ـــاب.   اـــانع    لـــك, وإ ـــا اطلـــ  مـــنهم بلباقـــة أن تقـــور 

 اجلمارك.و  مسؤو ت األمن   اجلوازات بذلك

بعد ا نتهـاء مـن التفءـري لـدخول الدولـة املقصـودر؛ فـن ا كنـت قـد  -20
ح ــ ت   فنــدق مــن قبــد فاتصــد بالفنــدق وأخــربهم بقــدومك, واســفأم هــد 
ذتلك الفندق سيارر نقد مـن املطـار إىل الفنـدق  أو استفسـر مـن الفنـدق عـن 

 ملدر املستغرقة للوصول من املطار إىل الفندق.مقدار تكلفة األجرر املتوقعة, وا

هـ  معفيـة مـن التعريفـة و  تتوفر   الكاري من املطارات أسواق حرر -22
 اجلمركية؛ فهذه فرصة أن تستمتع بفسعار حمفظة.

السوق احلرر   املطـار لتـوي علـى الكاـري مـن املتـاجر املتهصصـة  -27
 اجلديد املفيد لك.بفمتعة السفر, تفقد أمتعتك واءرت ماينقصك, أو اخرت 

أمـاكن و    صا ت القـدور يتواجـد الكاـري مـن املكاتـ  السـياحية -20
تفجري السيارات والفنادق. فيمكن أن تستفيد من العروض املقدمة إ    تكـن 

 قد امت ح وزاتك من قبد.
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 السكن : 

حلســـن اختيـــار مكـــان اإلقامـــة ي يـــد البه ـــة وينشـــر   الـــنفس الســـعادر, 
 ائبة ليكون اختيارنا للسكن موفقا .فكيف نلكون نظرر ص

  الفنـــــادق أفضـــــد الغـــــرمل هـــــ  الغـــــرمل املطلـــــة علـــــى األهنـــــر, أو  -0
البحــــريات, أو احلــــدائق, أو مســــب  الفنــــدق, خاصــــة إ ا كانــــت   تــــؤدي إىل 
منـــاظر مؤ يـــة. وأســـو ها هـــ  الـــيت تطـــد علـــى منـــاظر ك يبـــة, أو علـــى ءـــوارع 

 حركة النا . م دمحة, أو سرات م ع ة من ت يق السيارات أو

احـــرص علـــى أن حيتـــوي الفنـــدق علـــى أجهـــ ر التكييـــف, فهـــذا الشـــر   -2
تــروري ر ــم كــون بعــل الــدول  ات أجــواء معتدلــة, ولكــن   فصــول معينــة, 
أو أيــار معينــة مــن الســنة قــد ترتفــع درجــة احلــرارر فــس طاقــة للمــرء بتحمــد تلــك 

 األجواء.

الغـرمل الـيت      الدول  ات األجواء املشمسة ,من األفضـد اسـت  ار -4
تتعـرض ألءـعة الشـمس بكاـرر؛ خاصـة إ ا كانـت لتـوي علـى واجهـة زجاجيــة  

 كبرير .

لــ ور  لــك أثنــاء املــرور بــاملمرات املوصــلة إىل و  اخــرو  رــدوء مــن الغرفــة, -3
 فيه مراعار لسخرين. ا ستقبال,

إ ا كنـــت تر ـــ  باســـت  ار ســـيارر تقودهـــا بنفســـك, فـــاحرص علـــى أن  -0
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 على مواقف خاصة بالن  ء, وتفكد أن املواقف جمانيـة, يكون الفندق مشتمس  
 أو  ات أسعار معقولة.فبعل الدول يفوق أجار املواقف سعر الغرفة.

ينظر   الغال  إىل مواصفات الفنـدق مـن نـواح  عـدر منهـا: قربـه مـن  -2
مركــ  البلــد, إطسلتــه علــى حبــر أو حبــرير أو هنــر أو معلــم ســياح , ومــدري تــوفر 

ر خبــار, أو صــالة للتمــارين الرياتــية, كــذلك هــد حيتــوي علـــى مســب , أو محــا
مواقف للسيارات, أو مكات  طريان, أو تفجري سـيارات. ونقطـة أخـرري ختـن 
 ـــــرمل الفنـــــدق وهـــــ  مـــــدري اتســـــاع الغـــــرمل, وفهامـــــة األثـــــار, والت هيـــــ ات 
اإللكرتونيــة املرافقــة, وعــدد القنــوات, ونوعيــة الشاءــة املســتهدمة, ووجــود بــع 

الفنـــــدق, واتســــاع صـــــالة ا ســـــتقبال ووجــــود جلســـــات متنوعـــــة,  لءنرتنــــت  
وجمانية استهدار املرافق, تقدمي وجبات جمانية للنـ  ء, و  وتعدد املطاعم التابعة,

ومـــرور ءـــبكة القطـــارات بـــالقرب منـــه,وتوفري مواصـــست إىل املعـــا  أو املطـــار, 
 وتنظيم رحست خاصة..وهكذا.

اللوحـــة اخاصـــة بطلـــ  تنظيـــف إ ا أردت أن يـــتم تنظيـــف الغرفـــة علـــق  -7
 الغرفة على باب  رفتك أثناء خروجك.

 لتحتفل خبصوصيتك تع لوحة سنوع اإلزعا  أثناء وجودك   الغرفة. -0

احــــتفل بــــرقم وعنــــوان الفنــــدق مــــع خارطــــة بســــيطة توتــــ  موقــــع  -4
ـــه إن أردت العـــودر,  الفنـــدق؛ حـــ  يســـهد علـــى ســـيارات األجـــرر الوصـــول إلي

عناوين على أفراد الرحلـة و لـك لسـبا  ألي ظـرمل ويستحسن توزيع بطاقات ال
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 طارئ.

أوقـــــــات اإلفطـــــــار   الفنـــــــادق حمـــــــددر, فـــــــالت ر رـــــــا إ ا أردت أن  -01
تســـتمتع بتلـــك الوجبـــة. و  بعـــل الفنـــادق عليـــك أن تنتظـــر لفـــرتر حـــ  تفـــرج 

 بعل األماكن   املطعم.

خــذ بقــدر حاجتــك ومــا يوافــق ءــهيتك مــن املفكــد مــن خــسل عــروض  -00
 انية, أو الوجبات  ات األسعار ايددر.الوجبات ا 

تقيـــد مبــــا يوافـــق عــــرمل البلـــد أو األعــــرامل املتعـــارمل عليهــــا   األمــــاكن  -02
, تفـرض ر بتــك أو أســلوبك الــذي تعتقــدالعامـة بطريقــة األكــد, و  لــاول أن 

فـــبعل رواد املطـــاعم يتقـــ زون مـــن , فهـــذا   ذـــت إىل حلريـــة الشهصـــية بصـــلة
 عليها لدري بعل الشعوب. بعل طرق األكد املتعارمل

احرص على أن تفخذ نسهة من فواتري الوجبات والطلبات املقدمـة مـن  -04
 مطاعم الفندق, وقارهنا مع الفاتورر النهائية عند تسليم الغرفة.

هناك بعل الفنادق تقدر خـدماهتا جمانيـة وبعضـها برسـور معينـة, تفكـد  -03
 ة.من  لك من مقدر اخدمة   الفندق قبد أن تطل  أي خدم

هنــــاك بعــــل القنــــوات التلف يونيــــة املدفوعــــة, احــــذر منهــــا, واعلــــم أهنــــا  -00
 سومل تن ل   حسابك النهائ .
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بعــــل الفنــــادق يقــــدر صــــالة للتمــــارين وبعــــل املرافــــق التابعــــة بوصــــفها  -02
 خدمة جمانية , اسفل ا ستقبال عن  لك ح  تستمتع بوقتك أكار.

كــن أن تســتغد هــذا ذو  فــرتر اجللــو    الفنــدق فــرتر  لتقــا  األنفــا , -07
 الوقت فت عله وقتا  للتهطيح لربناجمك لأليار املقبلة.

أنظمــــة بعــــل الــــدول تغــــرر بغرامــــات عاليــــة ملــــن يســــتفجر  ــــرمل بفســــرّر  -00
حمــــددر ر ي يــــد عــــدد النــــ  ء. فــــن ا كــــان معــــك أطفــــال, أو كنــــتم أســــرر كبــــرير 

 فاستفجر  رفا  مبقدر احلاجة, أو أجنحة خاصة تناس  أعداد أسرتكم.

ع بعــــل الفنــــادق إدخــــال املــــفكو ت مــــن خــــار  مطــــاعم الفنــــدق, انــــ -04
 تعرمل على أنظمة الفندق, وتفهم  لك.

التحذير الدائم مـن اسـتهدار املصـاعد   حالـة احلرائـق. استحضـر هـذا  -21
التحــذير دومــا  وعلمــه أطفالــك, واعـــرمل خمــار  الطــوارئ أول أيــار ســـكنك   

 الفندق.

ـــادق بطاقـــات ســـياحية جم -20 ـــة أو خمفضـــة عـــن يوجـــد   بعـــل الفن اني
ـــة, واملعـــا   ـــارر املتـــاحف, والقصـــور األثري طريقهـــا حيـــق للســـائ  أن يســـتمتع ب ي
الســـــياحية, واســـــتهدار احلـــــافست, والتنقـــــد بقطـــــار األنفـــــاق اخـــــاص بالبلـــــد, 
والقطـــارات الـــيت تصـــد بـــل املـــدن. وذكـــن أن تســـفل الفنـــدق عـــن ماـــد هـــذه 

 العروض.
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 د ه  جمانية أر  .  الفندق اسفل عن أعمال النظافة ه -22

  الفنادق اليت تسكنها اسفل عن اجلو ت والرحست ا انيـة الـيت  -24
 ينظمها, فقد تكتشف أءياء جديدر أو جتد أهنا تلقدر بفسعار مغرية.

لــتعكس صــورر طيبــة عنــك وعــن بلــدك, ســلم الغرفــة   هنايــة مــدر  -23
 بشكد  ئق. ه  بصورر أفضد, ومنظمةو  اإلقامة

يتغــري مــن دولــة إىل الــدول.    الفنــادق قــد وقــت اخــرو  ونظامــه -20
 تفكد من  لك ح    لس  عليك أيار أكار.

ــتفل  اخــرت الطوابــق -22 العليــا مــن الفنــادق, فهــ   البــا  الطوابــق الــيت حيل
  ريها. را لكبار الشهصيات, وتكون أنظف من

إيداع األموال واألءـياء الامينـة لـدري صـندوق األمانـات   الفنـدق  -27
 رحيك من عناء نقلها ومتابعتها واحلفاظ عليها.أمر تروري وي

 التبكري إىل الوجبات ا انية يعطيك خيارات أفضد. -20

الوجبات ا انية اليت تقدر   املطعم اخـاص بالفنـدق ذكـن لتـوي  -24
ـــــك أن تســـــفل طـــــاقم  ـــــر ســـــا يلعـــــرض أمـــــار رواد املطعـــــم, فل علـــــى عـــــروض أكا

ت تقــدر طازجــة مــن مطــب  ا ســتقبال   املطعــم عمــا ذكــن تناولــه مــن وجبــا
 املطعم.
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ـــــــة    -41 تَـــــــربح بعـــــــل الفنـــــــادق ثسجـــــــات الغـــــــرمل بشـــــــبكة إلكرتوني
 ا ستقبال؛ لذا ففي تغيري بفماكن ايتويات قد حيس  على الن يد.

لـــك أن تتقـــدر إىل إدارر الغـــرمل بتفريـــع الاسجـــة, ويستحســـن هـــذا  -40
رفــة   األمــر إ ا كانــت لتــوي علــى معروتــات كحوليــة, ولــديك أطفــال   الغ

 ذي وهنا عن  ريها.
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 األيام األولى من الرحلة :

األيار األوىل   أرض السفر قـد حنتـا  إىل وقفـات عديـدر لنتعـرمل كيـف 
ـــا نســـري أول   ضـــ  تلـــك اللحظـــات بطريقـــة انحنـــا الراحـــة والاقـــة وجتعلن

 أيامنا خبطوات توافق خمططنا الذي ر ناها قبد سفرنا.

ـــــة يستح -0 ـــــد القـــــدور إىل املدين ـــــة, عن ـــــاطق القريب ســـــن اكتشـــــامل املن
ومعرفـــة املواقـــع اييطـــة, والتعـــرمل علـــى أمـــاكن التســـوق, ومواقـــف احلـــافست, 

 وحمطات القطار, وموقع السكن بالنسبة للبلد.

اســتهدر بطاقــة املواصــست األســبوعية أو الشــهرية أو الربــع ســنوية  -2
ءــراء و لـك مـن أجــد التـوفري, أو حـ  تــتمكن مـن اسـت  ار ســيارر مناسـبة أو 

 سيارر إ ا كنت ستطيد املدر.

بادر باستهرا  بطاقة اتصال من أول أيار القدور, و لك حـ     -4
تتكبـــد تكـــاليف ا تصـــال عـــرب جوالـــك الـــدو    اتصـــا تك ايليـــة   الدولـــة 

 املقصودر.

إ ا كنـت سـن ير ـ  بالسـكن بالشــقق فاحبـع عـن الشـقة املناســبة  -3
عة حب  هــــا إ ا كانــــت مسئمــــة, و لــــك عــــن طريــــق املكاتــــ  العقاريــــة, واملســــار 

 عرب اإلنرتنت. را السفر مع املواقع املوثوقموعد من قبد بالتنسيق 

الشـــقق   البلـــدان األخـــرري ختتلــــف عـــن الشـــقق   بلـــداننا, فــــس  -0
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 جمال للمقارنة من حيع السعة والسعر فكن على علم بذلك.

مــن  التعــرمل علــى موقــع املركــ  اإلســسم    البلــد, والتعــرمل علــى -2
يقـــور عليهـــا و لـــك بالســـؤال عـــنهم جيـــدا , مـــع العلـــم أن املراكـــ  اإلســـسمية   
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.

طرقاهتـــا, ووســـائد النقـــد فيهـــا. مـــع و  املدينـــة, تعـــرمل علـــى أنظمـــة -7
 العلم أنه قد يكون لكد و ية أنظمة قد ختصها بدون  ريها.

زيـــــارر الســـــفارر, وتســـــ يد كامـــــد البيانـــــات اخاصـــــة أو املؤقتـــــة    -0
اطلــ  دلــيلهم و  ســفرتك, والســؤال عمــا خفــ  عنــك مــن أنظمــة تلــك الدولــة,

 يهم.اأاتف , و لك لطل  مساعدهتم عند احلاجة إل

التعــرمل علــى اجتــاه القبلــة, وأوقــات الصــسر لتلــك البلــدر, و لــك  -4
 من أول حلظة؛ ح  يقيم املرء صسته   وقتها و  ا جتاه الصحي  أا.

إن اسـتغسل أول األيـار بتنظـيم مجيـع األمـور احلياتيـة هنـاك يســهد  -01
لـه  ما بعدها, ويساعد على السري باخطح املرتبة, والتفرج للغرض الذي من أج

 كان قدومك, وسومل يعطيك مساحة واسعة أيار انشغالك. 

سؤال املسـؤولل عـن الفنـدق عـن أول األمـاكن الـيت تنـوي زيارهتـا,  -00
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واستشــارهتم عــن املهطــح املرســور مــن أجــد رحلتــك هــد هــو مناســ  بتوقيتــه 
 وترتيبه, فهم أهد خربر ودراية   ءؤون السياحة.

إ ا كانــــت خطــــو  تفكيــــد ح ــــ  العــــودر, والــــرحست الداخليــــة,  -02
الطــريان تســتل ر  لك.كــذلك التفكيــد علــى الفنــادق لأليــار القادمــة إ ا كانــت 

 هناك تنقست أخرري بل املدن.

حيســـن تـــبح ســـاعة اليـــد علـــى ســـاعة الدولـــة املقصـــودر؛ حـــ     -04
 يسب  فارق التوقيت بالتفخر أو التقدر على مواعيدك ايددر.

 جواء لرحستك املرتبة.ا طسع على النشرات اجلوية ومناسبة األ -03

 سبس   الدوالي  املهصصة, وك  ما لتاجه منها.املتنظيم  -00

بـدء الربنـامق املـنظم مـن أول يــور دعـد برناجمـك يسـري وفـق اخطــة  -02
 املرسومة من أول حلظة, فاحرص على أن تبدأ بقور.
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 لسيارة :ااستئجار 

لسـفر, فـن ا  قد يكون خيار استهدار السيارر مفضس  لدري البعل أثنـاء ا
كنـــــت مـــــنهم, فهنـــــا وقفـــــات تفيـــــد مـــــن حيـــــ  هـــــذا النـــــوع مـــــن وســـــائد 
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
ـــيت ـــنفس املواصـــفات ال ـــد أن اســـتسمها علـــى    يكـــون ب ـــدما تري قـــد طلبتهـــا عن

 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 كــــان برفقتــــك طفــــد صــــغري فاءــــرت  أن لتــــوي الســــيارر علــــى  -4
دـربك و  هنـاك يهـتم بسـسمة أطفالـك مقعد السسمة اخاصة باألطفال, فالنظار

 على استهدار مقاعد السسمة.

  الغالـــ  تكـــون الســـيارر الـــيت تعمـــد بــــ  الـــدي ل( هـــ  املفضـــلة,  -3
 و لك ألهنا أقد كلفة   صرمل الوقود.

أيضـــــا  يفضـــــد أن يـــــتم اختيـــــار الســـــيارر الـــــيت تعمـــــد بناقـــــد حركـــــة  -0
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 بالتفكيد أكار راحة. أوتوماتيك  فه 

احـــرص علـــى أن لتـــوي الســـيارر املســـتفجرر علـــى جهـــاز املسحـــة,  -2
وأن حيتوي اجلهاز على خرائح للدولة نفسها والدول اليت تريد زيارهتا, واطلـ  

 من مكت  التفجري أن يربجمه على اللغة املناسبة لك.

أجهــــــــ ر املسحــــــــة تعطيــــــــك خيــــــــارات عــــــــدر للوصــــــــول إىل املــــــــدن  -7
نهــــا: الطــــرق ال راعيــــة, أو الطــــرق الســــريعة, أو خيــــارات أخــــرري املقصــــودر, فم

حبســـ  إمكانيـــات  لـــك اجلهـــاز. ففـــ  الغالـــ  أن الطـــرق ال راعيـــة اـــر بقـــرري 
 وأريامل تلك الدولة وه  أطول مدر زمنية للوصول إىل املدن املقصودر.

إ ا   تكـــن الســـيارر جمهـــ ر ةهـــاز مسحـــة فـــيمكن أن يـــتم طلـــ   -0
 جهاز مسحة خارج .

ا كانـــت رحلتـــك ءـــتوية وكـــان البلـــد مـــن البلـــدان الـــيت تتســـاقح إ  -4
 بكارر؛ فاطل  سيارر بنطارات سانعة لسن  ق.و  عليها الالو 

قــد تكــون صــور الســيارر عــرب اإلنرتنــت   تعطــ  الصــورر احلقيقيــة  -01
أــا؛ لــذا عنــدما تســتفجر ســيارر عــن طريــق اإلنرتنــت خــذ ا هــا ر احبــع عنهــا 

 عليها بنفسك.واحكم  الواقععلى أرض 

بعــل الســيارات املــؤجرر   لمــد إطــارا  احتياطيــا  للســيارر, وعنـــد  -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.

تطلـــــ  بعـــــل الـــــدول تـــــريبة علـــــى اســـــتهدار الطـــــرق الســـــريعة,  -02
صـق يوتـع علـى زجاجـة السـيارر جتـده لـدري وتكون هذه الضـريبة عبـارر عـن  
 مكات  التفجري أو حمطات الوقود.

ختتلــــف طريقــــة تعب ــــة الوقـــــود   الــــدول؛ فبعضــــها يقــــور بتعب تهـــــا  -04
 السائق بنفسه, وبعضها اآلخر يقدمه صاح  ايطة؛ فتنبه لذلك.

الســرعة ال ائـــدر قـــد تعرتــك لعواقـــ  وخيمـــة, فاحــذر مـــن  لـــك,  -03
 توعة على الطرقات السريعة.وتتبع إءارات السرعة املو 

  كـد وقـت  ربعل الـدول تشـرت  أن تكـون أنـوار السـيارر مضـاء -00
 ح    وت  النهار, وإ  قد تستحق املهالفة.

خـــسل األنفـــاق أســـا  مـــن أســـس القيـــادر هنـــاك,  راألنـــواإتـــاءر  -02
 فاهتم لذلك.

   الضباب أيضا  يستل ر إتاءر األنوار. -07

احـــــــــذر مـــــــــن الســـــــــرعة    وقـــــــــت األمطـــــــــار أو تســـــــــاقح اجلليـــــــــد -00
 ال ائدر.فالسيارر معرتة لسن  ق.

   سفور اجلبال انتبه من األح ار املتساقطة. -04
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أحــذر مــن اســتهدار املســارات املهصصــة للقطــارات داخــد املــدن  -21
 أو املواقف املهصصة للحافست.

بعل الدول تستهدر اجلهة اليمـ  مـن كبينـة للقيـادر وهـذه اجلهـة  -20
لـــذا فاحلـــذر مطلـــوب   األيـــار األوىل والرتكيـــ   قـــد تكـــون  ريبـــة علـــى الـــبعل؛

 د  أن يضاعف ح  تعتاد على هذه الطريقة.

  أوقــات العواصــف اخــرت موقفــا  مناســبا  بعيــدا  عــن األءــ ار, أو  -22
مـــا قـــد يضـــر بســـيارتك, مـــع العلـــم أن بعـــل الشـــركات تـــوفر تفمينـــا  تـــد هـــذه 

 احلوادر.

  امليــــــادين احــــــذر مــــــن تقاطعــــــات القطــــــارات, وأعــــــِح األولويــــــة  -24
 والدوارات ألصحارا.

فهــ   البـا  مرتبــة رـذا الشــكد , نتبـه لألولويــات   الطـرقاو  أحـذر -23
صـــــاح  ألمـــــن ر للدراجـــــة الناريـــــة , ر و  للمشـــــار, ر للدراجـــــة العاديـــــة, أو   

 السيارات الصغرير فالشاحنات .

طفايــــــة احلريــــــق مهمــــــة   رحلتــــــك, فتفكــــــد مــــــن وجودهــــــا أثنــــــاء  -20
 .لسياررلاست  ارك 

مالـــع التحـــذير أيضــــا  مـــن الوســـائد املهمــــة, واملعينـــة عنـــد تعطــــد  -22
 السيارر. تفقده قبد أن ختر    رحلتك.و استهدمه أثناء حدور عطد.
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 اربح ح ار األمان, فذلك مطل  مهم من اجلميع ح  األطفال. -27

  بعل املناطق الال ية قد   تعمد السـيارر بسـهولة فاسـفل عـن  -20
 الطريقة املالى لذلك.

 غري قوانل قيادر املركبات من بلد إىل بلـد؛ لـذا دـ  أن تتعـرملتت -24

 على لوائ  وأنظمة املرور   البلد الذي ت وره.

 ال جا  امل يد للضباب مطل    أجواء بعل الدول. -41

رخصـــة القيـــادر الدوليـــة ءـــر  أساســـ  للموافقـــة مـــن أجـــد تـــفجري  -40
 السيارر. 

مكاتــ  تــفجري رخصـة القيــادر ايليــة لـدولتك مطلوبــة لــدري بعـل  -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.

ك خمالفـة؛ قد تفاجف بـفن كـامريات التصـوير املنتشـرر قـد رصـدت لـ -40
ــــك  ــــد   بلــــدك, ولســــم مــــن بطاقت ــــى صــــندوق الربي لــــذا فســــومل تصــــلك عل
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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.

 امحد معك دائما  أوراق تابت است  ارك للسيارر. -47

ـــدول أن ختـــر  الســـيارر املســـتفجرر مـــن حـــدودها إىل  انـــع بعـــل -40 ال
 بعل الدول ا اورر, فتفكد من  لك قبد سفرك.

احـــذر مـــن أن تضـــع مقتنياتـــك الامينـــة   داخـــد الســـيارر, فـــذلك  -44
 يعرض السيارر ألعل اللصوص.

ـــيت لتـــوي علـــى مواقـــف حب تقـــوراحـــرص علـــى أن  -31  ـــ  الفنـــادق ال
يارر, ولكــن دــ  التنبــه ألن تكــون جمانيــة, و لــك مــن أجــد احلفــاظ علــى الســ

جمانيـــة, أو بفســـعار خمفضـــة, فـــبعل املواقـــف تكـــون بتســـعرير مرتفعـــة قـــد تفـــوق 
 سعر الفندق.

يلستهدر   بعل الدول ساعة تبل بدايـة وقـت الوقـومل, و لـك  -30
 ألن بعل املواقف ذنع الوقومل فيها لفرتر طويلة.

ملي ــــة تطلــــ  بعــــل حمــــست تــــفجري الســــيارات أن تلســــلم الســــيارر  -32
بــالوقود, وإ  ســومل يــتم حســاب خمالفــة ختصــم مــن البطاقــة ا ئتمانيــة. أو أن 
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 خيصم ما يعادل قيمته.

ــــرير يكــــون   اســــت  ار الســــيارر ءــــ ء مــــن  -34   بعــــل املــــدن الكب
 الصعوبة, فيكون التنقد بالقطارات وقطارات األنفاق أسهد وأفضد. 

حبسـ  سـرعة د  السري   املسارات ايددر   الطرق السريعة,  -33
 السيارر.

احــــذر مــــن احليوانــــات الســــائبة, وانتبــــه للحيوانــــات األليفــــة, فلهــــا  -30
 حقوق وقوانل د  احرتامها.

ــــة بالغــــة    -32 ــــه أمهي اســــتهدار اإلءــــارر   املنعطفــــات أو الت ــــاوز ل
 نظار القيادر هناك.

استهدار إءارات اليد مـن قبـد مسـتهدم  الـدراجات الناريـة, أو  -37
بكاــرر, فكــن علــى يقظــة لتلــك و  عطــامل؛ أمــر مســتهدرالعاديــة مــن أجــد ا ن

 اإلءارات.

إن أخطفت   حق مستهدم  السري فا عتـذار مـع ابتسـامة أقـد  -30
 ما ذكن أن تفعله.

لـــذوي ا حتياجـــات اخاصـــة احـــرتار مـــن قبـــد مســـتهدم  الســـري,  -34
 وحنن أوىل بذلك فكن قدور.
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لــذا  هنــاك مســافات حمــددر قانونيــة مل مــة بــل املركبــات   الطــرق؛ -01
   لاول أن تقرتب من السيارات أو الشاحنات بشكد مبالع فيه.

 تعاق  بعل الدول على التحدر باجلوال أثناء القيادر. -00

 تعاق  بعل الدول على األكد أو التدخل أثناء القيادر. -02

 تعاق  بعل الدول على رم  املهلفات أثناء القيادر. -04

رتار املشـــار ملســـار املشـــار حـــق خـــاص   الكاـــري مـــن الـــدول, واحـــ -03
وإعطــا هم األولويــة أمــر هــار   أنظمــة الســري   الكاــري مــن الــدول فــس تــنَس 

  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.

ال وجيـــة نســـافر مـــن أجـــد ســـعادر الـــ وجل فقـــح؛   أول أيـــار احليـــار  -0
ننعم بتلك األيار كما ينبغ  أا أن تكون وردية.. عسلية... هني ـة, ومـع  لك 

 لـك مـن أجـد أن نفهـم و  نسافر من أجد أبنائنا بشكد أكرب, الوقت اد أننا
طبائعهم, ونقف على طرق تعـاملهم   احليـار, وأن نسحـل أسـالي  تصـرفهم 

هتلفـــة الـــيت اـــر علـــيهم, فلـــيكن هنـــاك أهـــدامل تـــمنية   ثنايـــا   املواقـــف امل
 الرحلة العائلية.

من باب احلذر واحليطـة وزع علـى أفـراد أسـرتك عنـوان الفنـدق, ورقـم  -2
املســكن, وهويــة تعريفيــة رــم, ورقــم هاتفــك   البلــد نفســه وبلــدهم األصــل , 

   بلدك أو البلد الذي ت وره. ورقم صديق  تعرفه

 رفة الفندق تع على باب  رفتك لوحـة   الرجـاء عـدر إ ا كنت    -4
للحر  بـدخول بعـل عمـال النظافـة أثنـاء وجـودك  اإلزعا   ؛ ح    تتعرض

   الغرفة.

منـه    , تسـتفيد -كـرت ءهصـ    –امحـد بطاقـة تعريفيـة ءهصـية  -3
لقاءاتـــك, وتوزعهـــا علـــى أفـــراد عائلتـــك, لتـــدل علـــى عنوانـــك إن احتـــاجوا إىل 
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  لك.

العـــائست, ففيهـــا خـــدن  كن دـــ  أن   تـــ ار مـــن قبـــدهنـــاك أمـــا  -0
 للحياء, ويصع  فيها  ل البصر, فاحذر من تلك األماكن ما أمكن.

لـاول فقـح أن  كـن موجهـا  ألبنائـك عنـدما تـرري أءـياء   تليـق, و  -2
تبعــدهم عنهــا, بــد اجعــد هنــاك مقارنــة بــل احلــق والباطــد, والصــواب واخطــف, 

شــتهم, فــنن كــانوا علــى صــواب وافقهــم الــرأي؛ ألن واســتمع لــرأيهم واهــتم ملناق
 باب احلوار مفتوحا  دائما  بينك وبينهم.  لك سي عد

حيمـد عقبـاه,  ففيهـا مـا   أحـذر مـن القنـوات الفضـائية,   الفنـادق -7
وخاصــة القنــوات الــيت اــس العقيــدر, أو مــا يهــدر الفطــرر الســوية مــن القنــوات 

ور: دعــاء بــاحلفل الــدائم, والتحصــل اإلباحيــة, ولــيكن العمــد علــى أربعــة حمــا
مفـــاتي   -بـــن ن ار  -الـــداخل , والتوعيـــة املســـبقة, واملتابعـــة املســـتمرر, فهـــ  

 للن ار من هذه القنوات.

قــــــد تكــــــون زيــــــارر الشــــــواط , والــــــرحست عــــــرب الســــــفن, واســــــتهدار  -0
عظيمـة  املساب ؛ فيها متعـة كبـرير, ولكـن عنـدما نتـذكر مـا قـد يشـورا مـن آثـار

 ر ه  املطل .فالن ا

احل ـــاب زينـــة املـــرأر املســـلمة, فـــاحرص علـــى تشـــ يع فتيـــات العائلـــة  -4
مــن أســباب هــدر لبنــة مــن  تكــن ســببا   علــى لبســه, وعــدر التســاهد خبلعــه, و 
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عفـــامل بنـــت مســـلمة, و لـــك عـــرب املطالبـــة بـــالتهل  عنـــه, أو بالتســـاهد بعـــدر 
ا كـان لـون لبسه. اجعلها ختتار احل ـاب الـذي يسـرت ويفـ  بـالغرض منـه, مهمـ

تذكر أن ما يناس  من احل اب   بلدك لـيس مـن و  احل اب أو ءكله, هذا
  الشر  أن يناس  لبسه   بسد أخرري.

رحــست األصــدقاء ختتلــف عــن الــرحست العائليــة, فــس جتهــد نفســك  -01
, يكون هدفه أن ار على الكاري من ايطـات  وجتهد من معك   برنامق قا  
قياســـ , بـــد اجعــد الربنـــامق يناســ  قـــدرر اجلميـــع  الســياحية واملعـــا    وقــت

 وظروفهم.

  الــرحست العائليــة انظــر مــا ا يريــد مرافقــوك؛ مــن ال وجــة, واألبنــاء,  -00
ح  الصغار من األطفال, فقف عند طلباهتم, ونفذ الربنـامق الـذي يناسـبهم, 

 بالنهاية ه  مطلبك.و  فسعادهتم ه  سعادتك

.. كــــن صــــورر أخــــرري بكــــد كــــن بشوءــــا  مــــع أبنائــــك معطاء ..ســــهيا   -02
ءــ ء, ءــاركهم متعــتهم وســامرهم, دعهــم يــرون أبــاهم بشــكد جديــد, دعهــم 

 يكسرون كد احلواج  اليت قد يشيدها روتل احليار اليوم .

  الســـفر  ـــرّي الربنـــامق العـــائل , قـــم أنـــت بفعمـــال الطـــب  إ ا كـــان  -04
رحلـــة, هنـــاك حاجـــة إىل الطـــب , امحـــد أطفالـــك   الن هـــات اخارجيـــة أثنـــاء ال

الطعـار املفضـلة, تَعلّـم كيـف هـ  تتعـ   قاطبـأاجعـد زوجتـك هـ  الـيت ختتـار 
 طوال عمرها لك  يستقر حبها   قلبك.
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ـــــل أوقاهتـــــا, وإ ا  -03 ـــــة األساســـــية, أو تباعـــــد ب ـــــات الغذائي   تلـــــِع الوجب
اتــــطررت إىل  لــــك فاجعــــد بــــل كــــد وجبــــة ووجبــــة وجبــــات خفيفــــة, تنشــــح 

ى أطفالـك. و  تعمـد إىل تـفخري الوجبـات البدن, وترسم السعادر عليـك, وعلـ
عن وقتها وتقـارن صـربهم بصـربك؛ فقـد ذـنعهم احليـاء مـن إظهـار حـاجتهم إىل 

 الطعار.

 علـــم أطفالـــك كيـــف يســـتهدمون أجهـــ ر التـــذاكر, كيـــف يشـــرتون -00

 األ ـراض, كيــف حياسـبون الفنــادق, ا ـر    نفوســهم الاقـة مبكــرا ,  حظهــم
 عهم على كد  لك.وّجهم من بعيد, وقبد  لك ء ّ و 

ــــة التعامــــد مــــع ستلكــــات  -02 ــــى كيفي ــــه األطفــــال عل ــــى توجي لنحــــرص عل
اآلخــــر, مــــن أماــــال ستلكــــات الفنــــادق, أو األمــــاكن العامــــة..و ريها, وكيفيــــة 
احلفاظ عليهـا؛ حـ  نغـر    نفوسـهم حفـل حقـوق اآلخـر وستلكاتـه, وحـ  

 ننم    أنفسهم الرقابة الذاتية.

فللرســار لوحتــه  ك املتعلقــة روايــاهتم,  تــنَس بعــل حاجيــات أطفالــ -07
وألوانه, وللقارئ والكات  كتابه وقلمه, واجعد كس    فنله ينعم, بد وءـاركهم 

 هواياهتم, وتعرمل على إبداعاهتم.

األعمـــال الـــيت تناســـ   نظــم ألفـــراد أســـرتك جولـــة خاصـــة ملشـــاهدر -00
ارئــا  فــنىل ق هوايــات األبنــاء, فــن ا كــان رســاما  فــنىل حمــست الرســم, وإ ا كــان

كــان  املكتبــات, وإ ا كــان مهتمــا  بشــؤون الرياتــة فــنىل أمــاكن الرياتــة, وإ ا
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 هكذا...و  مصورا  فنىل حمست التصوير,

عمليــا  ينمــ    نفوســهم الاقــة وحســن اإلدارر, و لــك  اعمــد برناجمــا   -04
بــفن تــوزع األيــار حبيــع يقــور أحــد األبنــاء مبهــار إدارر الرحلــة, فيــنظم الربنــامق  

؛ مـــن ءـــراء احلاجيـــات, وتـــذاكر الرحلـــة, وهـــو املرءـــد واملوجـــه    لـــك كـــامس  
اليـــور, جرلرـــا فلـــن تنـــدر وســـومل لصـــد علـــى لقطـــات مجيلـــة, وأعمـــال رائعـــة 

تنتقد, أو توجه بشكد مباءر, وقبد  لك فقـد لتـا  إىل  فريدر. وتذكر أن  
 تبح أعصابك بشكد أكرب.

الرحلـــة؛  تاعـــ متســـد اجلــوع, وجتعلكـــم تتحملـــون  وجبــات خفيفـــة -21
 حقيبة معلقة على الظهر. اجعلها ه  وبقية حاجياتك  

لكــــــامريات التصــــــوير حافظــــــات خاصــــــة انــــــع تعرتــــــها للصـــــــدمات  -20
 فاحرص على اقتنائها, ومحلها معك   رحستك.

للقطـــات بـــدون اهتـــ از ينصـــ  أن تســـتهدر حامـــد ثسثـــ , واحـــرص  -22
مـــد عدســـة علـــى أن يكـــون هـــذا احلامـــد خفيـــف الـــوزن, وكـــذلك حيســـن أن ل

مقربــة مناســبة, وءــاحنا  و اكــرر احتياطيــة, وأن تتــ ود بغطــاء للكــامريا ليحميهــا 
 عند هطول املطر أو ن ول الر ا  أو تساقح الالق.

متفائس  ناءـرا     تكن   رحلتك مضطربا  فيضطرب من حولك, كن -24
 السرور   قلوب عائلتك.
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 تــه؛ فقـــد : ا جتــاه الــذي ر  عنــدما ل نــك األمــور, وتســري    ـــري -23
 اللهم أجربين   مصيبيت وأبدلا خريا  منها.

علــــم أبنــــاءك حســــن التنظــــيم, وا عتمــــاد علــــى الــــنفس, و لــــك بــــفن  -20
ينظمــوا مجيــع أ راتــهم    ــرفهم, وأن يفخــذوا كــد احتياجــاهتم لكــد يــور مــن 

 رحسهتم.

خسفـــات األطفـــال وإزعـــاجهم أمـــر متوقـــع, تـــع لـــذلك حلـــو   أوليـــة  -22
بــــفن تضــــع جــــوائ  مشــــ عة لألطفــــال انــــع ماــــد هـــــذه  قبــــد أن تقــــع, و لــــك

  األحدار.

  توجه أو تريب أبناءك أمـار النـا  وبصـوت مرتفـع, فـذلك حـري أن  -27
 يفسد عليهم كامد رحلتهم.

أن يكــون األمــر ءــورري بــل و  مجيــد أن نعــود أبناءنــا علــى حريــة الــرأي -20
ر الكافيــة, لنتــذكر خــسل تطبيــق هــذا األمــر أهنــم يفتقــدون اخــرب و  أفــراد العائلــة,

  النهايـــة لـــتكن أنـــت مـــن يـــرج  القـــرار النهـــائ  و  لـــذا فلـــيكن األمـــر ءـــورري,
 خاصــة   احلــا ت الــيت قــد تعرتــهم للهطــر, أو تفســد الرحلــة بشــكد عــار,

ــــع أن و  ــــة حبي ــــه بفنفســــهم بطريقــــة معين حــــ  مــــع هــــذا القــــرار اجعلهــــم خيتارون
 توجههم أنت إليه فيهتاروه بر بتهم.

ســرتك كبــرير إىل أن تســكن    ــرمل متعــددر, قــد تضــطر إن كانــت أ -24
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فيحســن بــك أن تقــيم أنـــت مــع بعضــهم, وأن تقـــيم األر مــع بعضــهم اآلخـــر, 
واحــرص علــى أن تكــون الغــرمل مت ــاورر يلفــت  بينهمــا ببــاب, و  تغفــد عــنهم 

 فكرر أم ال يارر.

  بعـــــل الفنـــــادق يـــــتم تـــــوفري  رفـــــة ألعـــــاب لألطفـــــال, أو ينظمـــــون  -41
فف  وقت بقائك   الفندق استفد مـن هـذه الغـرمل, مسابقات ومهرجانات, 

 و لك بفن تفخذ أطفالك إليها, وأن تشاركهم ألعارم.

  رحستــك   إســرامل و  تقتــري, ولكــن مي انيــة حمــددر حمســوبة, فــس  -40
ـــــالع  نكاـــــر مـــــن الكماليـــــات ونفاجـــــف   وقـــــت األساســـــيات أننـــــا    لـــــك املب

 املطلوبة.
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 رحالت شهر العسل :

هنــا وقفــات عــن أول , ت ينــت بــالورودو  فــور برائحــة األريــقهنــا صــفحة ت
نتحــدر  أيـار الــ وا , بـد عــن أمجـد أيــار احليار..إهنـا رحلــة ءـهر العســد,

نســـعى أن نوصـــد إليهمـــا حـــديانا عـــن  و  وهنمـــس   أ ن الـــ و  وال وجـــة,
كيف التعامد بل ال وجل أثنـاء السـفر   ءـهر العسـد, وكيفيـة التعامـد 

العـــش ال وجيـــة, فلعلهـــا تكـــون دلـــيس  لكـــد زوجـــل, األماـــد بـــل أطـــرامل 
ولعلهـــا تكـــون توجيهـــا  لكـــد حبيبـــل, ولعلهـــا تكـــون بـــذرر   بنـــاء بيـــت 
احل  بل أسعد اثنـل. إىل كـد ءـاب وإىل كـد فتـار يرتقبـان  لـك اليـور, 
وينتظـــــــران  لـــــــك الشـــــــهر, ويســـــــتعدان ألول ســـــــنة زوا ؛ نكتـــــــ  هـــــــذه 

 الوقفات.

  تفخـــذ  خـــرين   ءـــؤون حياتـــك,  تكـــن نســـهة طبـــق األصـــد لس -0
جتــارب اآلخــرين وتنفــذها حبــذافريها, كــن صــورر أصــلية  ــري قابلــة للنســ , وكــن 
إنســــانا  يســــتفيد مــــن جتــــارب اآلخــــرين بنصــــدار جديــــد, وأســــلوب متــــفقلم مــــع 

 ءهصيته, أنت د  أن تكون أنت..وليس  ريك.

 دع األح ان وابدأ احليار, اجعلها ءعارك   ءهر العسد. -2

ع ســـاحرر أيامـــك, تكلـــم مـــع فتـــار أحسمـــك, عـــن كـــد مـــا لـــدر مـــ -4
 يوت  ءهصيتك, تكلم معها بصدق وءفافية.

جمــال الــذكريات واســع: دراســتك, أيــار طفولتــك, ءــقاوتك, أهلــك,  -3
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أهلهــا, أصــدقا ك, مواقفــك ايرجــة, مواقفــك املضــحكة, قصــة معرفتــك مبلكــة 
إنسـان حيمـد  مجال الكون, وكيفية خطوات دخولك إىل القفن الذهل بـنرادر

   رأسه أكمد عقد و  جسمه أرق قل .

لكد إنسان أخطاء   هذه احليـار,   تـتكلم عـن أخطائـك, وجتعلهـا  -0
 حمور حدياك, بد اكتمها واستفد منها, وحاول تصحيحها.

ــــور كــــن كالبلبــــد  -2   رحــــست ءــــهر العســــد..عندما اــــر حبديقــــة الطي
ة ال هور اقطـف أـا وردر, الصدار ففنشد أا أنشودر, وعندما تت ول   حديق

 وإ ا مـررت بــفجواء الضــباب راقبهـا بقلبــك, و  أعــا  اجلبـال أمســكها حببــك,
  األجــــواء البــــاردر أحطهــــا بــــدملء عطفــــك, و  األجــــواء املشمســــة أظلهــــا و 

بنفســـك, و  الريـــار لفهـــا حبنانـــك أن اســـها نســـمة. كـــن ر ا  حـــ    كـــد 
 كن أا فوق كد أرض ولت كد  اء. حل,

فــــاملسبس اخفيفــــة للمنــــاطق  املسبــــس املناســــبة لألجــــواء هنــــاك, خــــذ -7
احلــارر, وبعــل القطــع الــيت تقــ  مــن الــربد   املنــاطق البــاردر, هــذه الت هيــ ات 
و ريها اعمد را وأخرب ءريكة حياتك عنها, حـ    يبـا تكم الـربد بلسـعاته, 

 أو احلر بسمومه فينغن عليكما أيامكما اجلميلة.

 كــــار اليوميــــة هــــ  خــــري حــــافل بعــــد ار, فاســــتعن احلفــــاظ علــــى األ -0
 جد أن تواظ  على قراءر األوراد املهصصة   وقتها.أبكت  األ كار من 
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و لـك بفخــذ مصـحف تقضــ  معــه  جعـد ســعادتك دنيويـة وأخرويــة,إ -4
 بعل أوقاتك, وتنعم بتسور آيات الذكر احلكيم   كد حل.

افر دعـور مسـت ابة, الدعاء بكد وقت بالتوفيق والتسهيد, فنن للمس -01
 فاطل  من ار التوفيق وأن يتم عليك السعادر   الدارين.

أسفل أهـد اخـربر و  استعلم من املكت  السياح و  حبع   اإلنرتنت,إ -00
لتتعـــــرمل علـــــى كافـــــة اخيـــــارات مـــــن الفنـــــادق والســـــائقل واألمـــــاكن الســـــياحية 

نقـن قـد  املناسبة؛ كد  لك من أجد أن يكتمد برناجمك بدون أيو  املشهورر
 يشون مجال رحلتكم.

تـــذكر أن تتصــــد بفهلـــك   كــــد يــــور, فالوالـــدان ينتظــــران اتصــــالكما  -02
يريـدان أن يطم نـا و , على أحر من اجلمر, فهما يعرفان أنكما   حيار جديدر

 على سعادتكم   بداية مشوار احليار .

  جتعــد رحلـــة ءـــهر العســـد كـــالرحست الشـــبابية, في ـــ  أن تراعـــ   -04
وأن تعلم أن وجودك   هذا اجلو الذي ترفرمل حولـه السـعادر   ظرومل ال وجة,

 كامل  عن كارر التنقست.

علم أن األماكن   تنتهـ , وأن الوقـت   يكفـ , فحـاول أن تكـون إ -03
رحستــك منظمــة, فــس تكــرر ال يــارر إىل املكــان أكاــر مــن مــرر, و  تــرتدد علــى 

 أماكن متشارة.
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ا   يع بــــك, فاجعــــد قــــد يع بــــك مــــا   يع بهــــا, وقــــد يع بهــــا مــــ -00
مســـاحة كافيـــة إلبـــداء الـــرأي, ر ـــم أن هـــذه املرحلـــة قـــد تكـــون حرجـــة إلبـــداء 

 الرأي بشكد وات  ,و لكن استشف  لك من حدياها. 

فمـــن معـــك قـــد تكـــون    تســـابق الـــري  وأنـــت تتمشـــى   رحستـــك, -02
امرأر   تتعود على سرعة املسري. تع يدك بيدها, وامِش اأوينة معها, وانطـق 

 ومل احل  أا.حبر 

عندما تريد التنقد بوساطة سـيارات األجـرر كـن أنـت أول مـن يركـ ,  -07
 وعند الن ول كن أنت آخر من ين ل, فاحلذر مطلوب   بعل الدول.

رحلــــة بــــس قيــــود, كــــن ةانبهــــا مــــن أول يــــور مــــن أيــــار ءــــهر  جعلهــــاا -00
ذا ففـ  سـيارر األجـرر كـن ةانبهـا   املرتبـة اخلفيـة, فـس تتحـر  مـن هـ العسـد,

 الوتع أو  ريه إ ا   خيالف الشرع واألعرامل هناك.

التصـوير   ماـد هـذه األيـار فيـه  كـرري أليـار السـعادر, لكـن   يكــن  -04
التصـــوير هـــو كـــد مهـــك وديـــدنك, ففنـــت مســـافر   رحلـــة عســـد فهـــد تضـــيع 
الوقــــت   التقــــا  الصــــور لألمــــاكن اجلميلــــة, وتغفــــد عــــن كــــد اجلمــــال الــــذي 

 رر طبيعية من أعماق قلبك.ةانبك  التقح لفتاتك صو 

ـــــة   تقـــــرت علـــــى نفســـــك باملصـــــرومل, -21 ـــــذر, و     هـــــذه املرحل و  تب
جتعلها تنفر من التدقيق باملصاريف, و  جتعلها تفخذ عنك صورر أنـك إنسـان 
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مســـرمل, أو ترســـم لنفســـك أمامهـــا أنـــك إنســـان  ـــري مبـــال  مبـــا يصـــرمل, عـــش  
أننـا قـد حنتـا  األمـوال    أيضـاو  بات ان, وتفكد أننـا   نشـرتي السـعادر باملـال,

 لتستمر حياتنا سعيدر. يور من األيار

احل ـــاب هـــو زينـــة املســـلمة, فشـــ عها علـــى احلفـــاظ عليـــه, و  تكـــن  -20
 أنت أول أدار هدر   جدار أسرتك املسلمة.

  حيــار ال وجـــة عـــادات مجيلــة تعلمتهـــا مـــن أهلهــا, ءـــ عها عليهـــا,  -22
مــك لوالـديها اللــذين  رسـا فيهــا تلــك وأبـِد إع ابــك رـذه الرتبيــة, ومـدري احرتا

 العادات احلسنة.

بـــادل زوجتـــك ا حـــرتار, وقـــدر أهلهـــا, وحـــادثهم عـــرب ا تصـــال رـــم  -24
 أثناء سفرك فذلك تقدير ل وجتك.

تـــع دائمـــا  مـــع زوجتـــك مبلغـــا  معـــل مـــن املـــال قـــد لتاجـــه   بعـــل  -23
الظــرومل, و  تنتظرهــا أن تطلبــه, فحــ  لــو كانــت حباجتــه فهــ  ســومل خت ــد 

 من طلبه.

ـــادق, فهـــو حفـــل ملالـــك  -20 اســـتهدر صـــندوق حفـــل األمانـــات   الفن
 وأمان لك بن ن ار.

ـــادق الـــيت تكـــون   أواســـح أمـــاكن التســـوق, والت معـــات  -22 اخـــرت الفن
احليوية, ح  تستمتع بتلـك املنـاطق, وحـ    يهـدر وقتـك عنـدما تريـد جلـ  



 

 

 

- 119 - 

 بعل احتياجاتك اليومية.

 كاملــــــة أهلهــــــا علــــــى راحتهــــــادع أــــــا بعــــــل فــــــرص اخلــــــور, و لــــــك مل -27
 لوحدها, فتفض  إليهم بفمورها, وأفراحها, ومهومها.و 

وثلـــــق صـــــلتك بفحـــــد أعـــــ  أصـــــدقائك ليكـــــون عونـــــا  لـــــك   أوقـــــات  -20
 امللمات أثناء السفر.

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

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

  تكاــر مسحظاتــك   طــرق أكلهــا أو نوعيــة اختيارهــا, فقــد تــفلف  -40
هــــ  طريقــــة أنــــت   تفلفهــــا, وقــــد يكــــون العكــــس أيضــــا , فــــدع األيــــار جتمــــع 

 بينكما.

  تكار من اخصار   تعامستك مع من حولـك   رحلتـك, فـذلك  -42
 على نفسيتها.و  ن يؤثر على م اجكحري أ

ففيهــــا تكليــــف الــــنفس مــــا      لمـــد الكاــــري مــــن األمتعــــة اليدويــــة, -44
 تطيق, وإتسمل لقوري ال و  وال وجة.
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الســفر قــد تغــري مــن  ةقفمشــ نســاء أقــد لمــس  مــن الرجــال,اعلــم أن ال -43
 نفسيتها, أومن مظهرها, فس تربكها مبسحظاتك أو انتقاداتك.

يبــة الفســيولوجية الــيت قــد تــؤثر علــى نفســيتهن ســواء  النســاء أــن الرتك -40
كــان  لــك ءــهريا  أو يوميــا , فقــف معهــا   مواقفهــا املتغــرير, وكــن عونــا  أــا   

 عليها.

 وجهــا, كــن ل  أول أيــار الــ وا    تســتطيع ال وجــة توجيــه الطلبــات  -42
أنــت املبــادر    لــك, واســفأا   كــد حــل عــن كــد مــا ذكــن أن خيطــر ببالــك 

 األءياء واحلاجيات الضرورية.من 

  لمد الكاري مـن ا ـوهرات واألءـياء الامينـة, و  تـدعها مـع أمتعـة  -47
 الشحن, واجعلها مع األمتعة ايمولة باليد.

دفــــرت للــــذكريات وللهــــواطر اجعلــــه صــــاحبك   الســــفر, اكتــــ  فيــــه  -40
مــواقفكم الطريفــة, وأمــاكنكم اجلميلــة, فســومل يكــون واحــة تتــنقسن فيــه بعــد 

 لعودر من السفر, بد سومل يطلع على ءهر عسلكم أبنا كم من بعدكم.ا

   تكــرر كلمــات احلــ  نفســها   كــد يــور, نــولع   أســالي  الغــ ل, -44
 فاألصوات املكررر تصي  النفس بامللد.

أبــِد إع ابــك بكــد مــا تسحظــه عينيــك, وتفكــد بــفن بعــل األءــياء  -31
قيـا  فتـار أحسمـك, هـ  كـد ءـ ء مب اليت لـيس أـا ميـ ان   مقـدار إع ابـك
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 فليست األناى كالذكر.

تفحـن فتـار األحـسر يوميـا , مــن أعلـى الـرأ  إىل أسـفد القـدر, وأبــِد  -30
ـــــد تلبســـــه, ـــــك بكـــــد جدي أو تلحظـــــه:   كسمهـــــا,    أو تســـــتهدمه, إع اب

 باختصار: كن أنت ومشاعرك أا. مظهرها,   أفعاأا,

مجيلـة ماـد أخـيت,   تقارن بالاناء زوجتك مع أقاربك, فس تقد أنـت  -32
أو واثقــــة ماــــد عمــــيت, بــــد اجعــــد الانــــاء أــــا دون مقارنــــة, أنــــت أمجــــد مــــا   

 الكون, أنت اجلمال باسم امرأر.

لبس أمجد ما الك, وتعطر بففضد العطـور, وتكلـم بـفحلى الكـسر, إ -34
 ففنت تريد أمجد ء ء منها, فه  كذلك تريد الش ء نفسه.

 يد.أرسد إليها رسالة  رار و حظها من بع -33

اتفــــق مــــع املطعــــم بتقــــدمي هديــــة ل وجتــــك مكتــــوب عليهــــا ا هــــا, أو  -30
 بعل كلمات احل  أا.

ــــى نفســــك, واقضــــيا أيامــــا   -32 النســــاء مغرمــــات باألســــواق, فتحامــــد عل
نـــ و   و  ســعيدا  بــل ردهــات األســـواق, ففــ   لــك متعــة أـــا وقضــاء حلاجياهتــا,

 عند ر بتها.

ذكرا أن أمجـد اأـدايا املعـرب هدايا األهد واألصدقاء, انتقياها بعناية,وت -37
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 منها, وأفضد اأدايا   السفر ما خف وزنه وكان جديدا    نوعه.

 بـــفي , و  جترحهـــابـــفي كلمـــة , و  تنتقصـــها نضـــرر  ت دريهـــا بـــفي  -30
, فالفتـــار أمجــــد أيـــار عمرهــــا تلـــك األيـــار, وتنشــــح أحاسيســـها   تلــــك فعـــد 

إىل ج يــرر الســعادر, والكلمــات  األيــار, فالكلمــات اجلميلــة تعــرب رــا حبــر احليــار
 اجلارحة خن ر   أول سطر من أسطر دفرت احليار.

تكلم, لدر, افعد, تفاعد, بدون تكلف, أو تصنع, ففنـت سـومل  -34
تعــيش معهـــا العمـــر كلـــه, ومـــن أســوأ األءـــياء أن يكتشـــف أقـــرب النـــا  إليـــك 

 أنك كنت ساس  بارعا    أفضد األوقات لديهم.

, وفيهــــا ارفعــــا أيــــديكما وادعــــوا ار لكمــــا حافظــــا علــــى صــــسر الــــوتر -01
 بالتوفيق   احليار, والشكر له بفن بلغكما هذه األيار السعيدر.

بـــبعل األدويـــة الضـــرورية لـــبعل العـــوارض الصـــحية الـــيت قـــد  احـــتفل -00
 تداهم املسافر.

صـدق الرســول الكــرمي و  خــريكم ألهلــه, ...  النهايـة تــذكر أن خـريكم -02
 صلى ار عليه وسلم.
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 ت الشباب :رحال

ــــــل  قــــــد يكــــــون احلــــــديع عــــــن رحــــــست الشــــــباب هــــــو األســــــهد مــــــن ب
املوتوعات املدرجة   هذا الكتاب, و لـك ألن الشـباب علـى اسـتعداد 
ألن يواجهــوا كــد املتغــريات ايتملــة, وأن يتحــدوا كــد الظــرومل املفاج ــة؛ 
لــــذا فســــومل نشــــري بنءــــارات عــــرب وقفــــات عــــدر ليســــهد أــــم أن يعــــربوا 

 رحلة ستعة مرحية.الطريق من أجد 

قد يكون وتع مي انية حمددر تدار من قبـد أحـد    رحست الشباب -0
حـ   يـتم تقسـيمها علـى اجلميـع, و لـكو  الطريقـة املفضـلة,  أفراد ا موعـة هـ

مــن و    يكــون هنــاك جمــال لتحمــد بعضــهم دون الــبعل اآلخــر أعبــاء الرحلــة,
 ر الر ية.لبعل الر بات بسب  عدر وتو    يكون هناك ح  جد أأ

سـومل تصـاح  أناسـا     تغض , اجعلها دائما  أمار عينيك؛ ألنك -2
أــم طريقــة اعتــادوا عليهــا   احليــار, أو تــ ور دو   أــم أســلوب معــل باملعيشــة, 

 حليما    سفرك ومع رفقتك. فكن

لــيس مـــن الضــروري أن تع بـــك مجيــع الـــرحست املنظمــة   الربنـــامق  -4
فيكفـ  أن َتسـعد بسـعادهتم فهـذه من لـة عاليـة الذي قرره األصدقاء,  السياح 

السـعادر, و  يعـا هـذا أن   تبـدي رأيـك, ولكـن قدلمـه بصـورر جتعـد كـد  مـن
 اخيارات سكنة.

يفضد أن يكون هناك يـور مفتـور لشـراء احلاجيـات اخاصـة, واأـدايا  -3
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 دايااأـينطلـق كـد ءـاب لوحـده ليشـرتي حاجياتـه, و  لألهد واألحبـاب, حبيـع
 بدون أن يرتبح با موعة.ريدها, اليت ي

يكـــون الســـكن   ءـــقة لكـــد ءـــهن فيهـــا  رفـــة  مـــن األفضـــد أن -0
مستقلة, و لك ألن اختسمل النا    طرق املعيشة والنور دعد من األنسـ  

 أن تكون هناك حرية واستقسلية   السكن.

الفرصــة مواتيــة للتعــرمل علــى طبــاع أصــدقائك    الــرحست الشــبابية -2
بد ه  فرصة للتعرمل على مهـومهم ومشـاكلهم, فاجعلهـا فرصـة بشكد أكرب, 

 تقارب بينك وبينهم.

   سفرك تذكر اإلياار والتضحية, كن كذلك مع أصدقائك. -7

الســـفر  ســـافر مـــع مـــن لـــ  ويتوافـــق مـــع طباعـــك, وإ  فلتتحمـــد -0
 مبفاجفته.

 فكر باآلخرين عندما تتهذ قرارا  يتعلق با موعة كاملة. -4

كـــد, واملشـــرب, والنـــور؛   تنتقـــدهم عليهـــا, فقـــد للنـــا  طبـــاع   املف -01
خسل حياهتم, وإن كنت لمـد ماـد هـذه الصـفات فـس جتعلهـم  اعتادوا عليها

دلـ  مسحظـاهتم, أو خيـالف عـاداهتم أو  يلحظـون  لـك عليـك, فت نـ  مـا
 ياري ا مش  از   نفوسهم.
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 الـذي   يع بـك مـن املفكـد   تسـبه, والـذي يع بـك و  يع ـ  -00

 ين اطلبه بطريقة   تل مهم را.اآلخر 

أن لتاطوا للفارق املادي بـل  عند عمد املي انية اخاصة بالسفر د  -02
 األعضاء, فس تكون حمرجة ملن   يستطيع أن يصد إليها.

أفضد الرحست ه  الرحست اليت تنقض  و  تنقطع السعادر معهـا,  -04
ــ لــتكن األيــار د ر تغــادروا, فــاقِل هنــاك موزونــة حبيــع   تصــلوا إىل حــد املل

 أيامك والسعادر   تنقِل.

زائــدر, كــذلك   تقبّــد املــ ار مــن اآلخــرين, و  تفخــذ األمــور حبساســية -03
 كن حذرا  بامل ار مع اآلخرين فقد   يتقبلون  لك منك.

األهــد   الســـفر مــن أســباب ســعادتكم, فمــع كــد اتصـــال  طمفنــة -00
 .على  لك واتصلكم دعواهتم بالتوفيق والسداد فاحرص

الكارر   عدد أعضاء الرحلة مدعار لفشد الرحلة, واختسمل الـرأي,  -02
 فاخرت العدد املناس  للرحلة, وتذكر أن الرك  ثسثة.

ءـوارع املـدن مـن املستحسـن أن   يكـون  عنـد التسـوق أو التنقـد   -07
 التنقد بشكد ملفت من خسل أعداد كبرير, أو بشكد ي حم الطريق. بد من

   والتنقست بشكد جمموعتل مصغرتل أفضد.املمكن أن يكون املش
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للـــو األوقـــات, ولكـــن اجعلـــوا أوقـــاتكم احللـــور    األمـــاكن العامـــة -00
 بشكد   ي عق اآلخرين.

كن دقيقا    أوقاتك, حاترا    الوقت ايـدد   كـد بـرامق السـفر,  -04
 فس تكن سببا  إلرباك برامق أصدقاءك.

رقــــــة   يكــــــون هــــــذا ســــــببا    الطــــــائرر عنــــــدما تكونــــــوا   كــــــرا   متف -21
 إلحدار إزعا  أو بلبلة ألصحاب الكراس  ا اورر.

بعــل األصــدقاء   حيــ  أن يتــدخد اآلخــرون   خصوصــياته, أو    -20
 حي  أن يطلع على مقتنياته اخاصة, فاحذر من اخطو  احلمراء لألصدقاء.

بعـــل األصـــدقاء قــــد تكـــون علــــيهم مسحظـــات معينــــة, فـــن ا كانــــت  -22
رأيــك بصــورر حضــارية, أمــا إ ا كانــت تلــك املسحظــات  ــري  جوهريــة فــاعرض

 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.

حلـوار   رحست األصدقاء قـد يكاـر احلـوار, تـذكر واستحضـر طـرق ا -23
 البناء .

  الـــرحست اجلماعيـــة تـــذكر أن كـــد إنســـان حيمـــد جوانـــ  إدابيـــة,  -20
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حــــاول أن تكتشــــفها وتســــتفيد منهــــا, واعلــــم أن لــــديك أيضــــا  جوانــــ  ساثلــــة 
 حاول أن توصلها إليهم. 
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 الملحقات :

 مواقع إلكترونية تهم المسافر :

ترتيـــ   هـــذه بعـــل املواقـــع الـــيت ختـــدر املســـافر  , قبـــد الوصـــول للنهايـــة
 سفره أو تساعده أثناء السفر أو بعده :

 نتديات :مو مدونات

0- www.naseemnajd.com 

وهــ  مدونــة صــاح  هــذا الكتــاب, وهــ  مدونــة ءهصــية هتــتم بــفمور الســفر 
والسياحة ايلية والعاملية, مع بعل املوتوعات العامة وما تلتقطه عدسـته مـن 

 الصور   املناسبات املتعددر.

2- www.travelzad.com 

هـــــو منتـــــدري ســـــياح  يعـــــرض فيـــــه جمموعـــــة مـــــن الكتـــــاب جتـــــاررم   الســـــفر 
والرتحـــال حـــول العـــا  بـــاحلرمل والصـــورر, ويتميـــ  هـــذا املنتـــدري بوجـــود طيـــف 

 منوع من أءهر كتاب السياحة وخربائها عرب اإلنرتنيت.

4- www.travel.maktoob.com 

هـو منتـدري سـياح  دمـع   طياتـه الكاـري مـن املعلومـات السـياحية, وهـو مـن 
 املنتديات السياحية.أول 

http://www.travelzad.com/
http://www.travelzad.com/
http://www.travel.maktoob.com/
http://www.travel.maktoob.com/
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3- www.sfari.com 

 منتدري سياح  يسطر فيه األعضاء جتاررم السياحة.كمايسته السابقة .
 الطقس :مواقع للمعلومات واخرائح و 

0- www.wikimapia.org 

, هـــو موقـــع يعـــرض للمتصـــف  خريطـــة الكـــرر األرتـــية عـــرب األقمـــار الصـــناعية
يتميـ  بعـدر احلاجـة إىل لميلـه علـى جهـاز الكمبيـوتر فهـو يتعامـد مـع ءـبكة و 

الــــيت  اإلنرتنيــــت مباءــــرر, وتســــتطيع مــــن خسلــــه كتابــــة األ ــــاء علــــى األمــــاكن
تريدها, وعند البحع عنها عرب حمركات البحع يظهـر موقعهـا   اخارطـة عـرب 

 هذا الربنامق كما كتبت عليها.

2- www.ar.wikipedia.org 

هــ  املوســوعة العامليــة احلــرر, تقــدر معلومــات ءــاملة بــفقسر متطــوعل مــن رواد 
ســــتفادر منهــــا ملــــن أراد أن يســــت يد مــــن املعلومــــات عــــن اإلنرتنيــــت, وذكــــن ا 

 الدول أو املدن وتارخيها.

7- wwww.underground.com 

وهـــو خـــاص مبتابعـــة األجـــواء   العـــا  ويعطيـــك تصـــورا   حتمـــا ت الطقـــس 
 املتوقعة بن ن ار تعاىل   مقبد األيار.

http://www.sfari.com/
http://www.sfari.com/
http://www.wikimapia.org/
http://www.wikimapia.org/
http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.ar.wikipedia.org/
http://www.weather.com/
http://www.weather.com/
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 : google خدمات

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, 

الـــيت ومـــن املمكـــن أن تقـــور بنرســـال رســـالة إىل نفســـك خبطـــة الســـفر والـــروابح 
 لتاجها عرب اإلنرتنت ح  يسهد الوصول إليها.

4- www.picasaweb.google.com 

موقـــع مـــن املمكـــن أن يكـــون مركـــ ا  خاصـــا  لتحميـــد الصـــور اخاصـــة برحلتـــك, 
 وذكن من خسأا أن يشاركك اآلخرون   تلك اللقطات.

01- www.blogger.com 

هــو موقـــع يســـم  لــك إنشـــاء موقـــع خــاص بـــك علـــى اإلنرتنيــت تســـتطيع مـــن 
خسلــــه وخبطــــوات بســــيطة أن تنشــــ  صــــفحة خاصــــة تعــــرض فيهــــا رحستــــك, 

وســـيلة و  وتصـــف فيهـــا األمـــاكن الـــيت زرهتـــا.فتكون  كـــرري مجيلـــة لتلـــك الرحلـــة
 إلفادر من حولك .

00- www.maps.google.com 

هــذا املوقـــع لــن تســـتغا عنــه إ ا كنـــت تفكــر بقيـــادر الســيارر, فعـــن طريــق هـــذا 
املوقـــــع تســـــتطيع أن ختطـــــح لرحلتـــــك, وتنظـــــر املســـــافة الـــــيت ســـــومل تقطعهـــــا, 

http://www.mail.google.com/
http://www.mail.google.com/
http://www.picasaweb.google.com/
http://www.picasaweb.google.com/
http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/
http://www.maps.google.com/
http://www.maps.google.com/
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ويعطيــــك وصــــفا  كــــامس  جلميــــع مراحــــد الطريــــق والقــــرري الــــيت ســــومل اــــر رــــا, 
 واملسافات بينها. 

02- www.translate.google.com 

 للرتمجة إىل عدر لغات. googleموقع تابع لـــ 

 خدمات فنادق وسيارات :

04- www.accor.com 

ه  جمموعة لتوي على سلسلة من الفنادق خمتلفة الف ـات, تبـدأ مـن الفنـادق 
ــــادق  ات الن ــــور اخمســــة, وهــــ  مــــن أفضــــد ءــــبكات املتواتــــعة حــــ  ال فن

الفنادق برأي , حيع لتوي على عدر فنادق   املدينـة الواحـدر ولتـوي علـى 
خيـــارات عـــدر ملســـتويات خمتلفـــة مـــن حيـــع األســـعار واخـــدمات, ومـــن تـــمن 

 ,Sofitel, Pullman : MGallery, Novotelفنــادقهم 

Mercure, Suitehotel, Ibis . 

03- www.booking.com 

وهــو املوقــع الشــهري للح ــوزات, ويعــرض فنــادق عــدر وبفســعار تدرديــة, علــى 
ــــادق املطلوبــــة. بالغالــــ  يعطــــ  األســــعار و  حســــ  توقيــــت الســــفر وتــــوفر الفن

 منهفضة عند احل     وقت مبكر .
 

http://www.translate.google.com/
http://www.translate.google.com/
http://www.accor.com/
http://www.accor.com/
http://www.booking.com/
http://www.booking.com/
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00- www.tripadvisor.com 

   تقيـــيم الفنـــادق حـــول العـــا .فعربه ذكـــن أن تقـــرأ آراء مـــن يفيـــد هـــذا املوقـــع
رأيهــم و  تفخــذ تصــوراهتمو  عــرب عدســاهتم اتشــاهد صــورهو  ســكنوا تلــك الفنــادق

 فيه.

02- www.europcar.com 

تعـــد مـــن  وهـــ  ءـــركة تـــفجري الســـيارات الشـــهرير, ومـــن خـــسل جتربـــة ءهصـــية
 أفضد ءركات التفجري.

07- www.hertz.com 

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

00- www.sixt.com 

 ءركة أخرري لتفجري السيارات. أيضا  لمد الكاري من املمي ات .

 :مواقع إسسمية 

04- www.islamicfinder.org 

الباحـــع اإلســـسم  هـــو موقـــع إســـسم  عـــامل , حيتـــوي علـــى مواقيـــت الصـــسر 
 حول العا , ومواقع وعناوين املراك  اإلسسمية   مدن العا  كافة .

 

http://www.tripadvisor.com/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.europcar.com/
http://www.europcar.com/
http://www.hertz.com/
http://www.hertz.com/
http://www.sixt.com/
http://www.sixt.com/
http://www.islamicfinder.org/
http://www.islamicfinder.org/
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21- www.islam-qa.com 

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

20- www.zabihah.com 

 املطاعم اإلسسمية حول العا  .جمموعة من يقدر هذا املوقع 

22- www.islam-guide.com 

موقــع رائــع لكتــاب حقــق انتشــارا  واســعا  حــول العــا , وهــذا الكتــاب مناســ  
ألن يقـــدر كهديـــة تعريفيـــة باإلســـسر لغـــري املســـلمل, وهـــو متـــوفر بعـــدر لغـــات 

 أجنبية.

24- www.islamhous.com 

ربور وحيتــوي علــى الكاــري مــن النشــرات التعريفيــة وهــو موقــع توعيــة اجلاليــات بــال
 باإلسسر واملرتمجة إىل أ ل  لغات العا .

23- www.qiblalocator.com 

  العـا   ي بقعـةألفيعطيـك ا جتـاه إىل مكـة. , هذا املوقع رائع لتحديد القبلة
 . املهصصةتكتبها   خانة البحع  عندما

 

http://www.islam-qa.com/
http://www.islam-qa.com/
http://www.zabihah.com/
http://www.zabihah.com/
http://www.islam-guide.com/
http://www.islam-guide.com/
http://www.islamhous.com/
http://www.islamhous.com/
http://www.qiblalocator.com/
http://www.qiblalocator.com/
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 مواقع أخرى :

20- www.ar.wordpress.com 

موقع آخر جماين يعطيك مساحة كافية إلنشاء موقعـك  wardpress موقع
اخــــاص, ومبواصــــفات رائعــــة وإمكانيــــات مت ــــددر. وهــــو مــــن مواقــــع املصــــادر 

 املفتوحة.

22- www.photobucket.com 

ـــــى  ـــــع صـــــورر عل ـــــة ملـــــن أراد أن يرف ـــــة عالي ـــــك مســـــاحة خت يني ـــــع آخـــــر يعطي موق
ـــة رفـــع الصـــور مجلـــة واحـــدر حـــ  م ـــة  اإلنرتنـــت, وســـا ذيـــ  هـــذا املوقـــع إمكاني

 صورر.

http://www.ar.wordpress.com/
http://www.ar.wordpress.com/
http://www.photobucket.com/
http://www.photobucket.com/
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 تذكير ببعض أمتعة المسافر :

وهــو , هــذه قائمــة بــبعل مــا حيتــا  إليــه املســافر   ســفره مــن املســتل مات
فيبـــــدأ ةمـــــع , يســـــتفيد مـــــن حمتويـــــات هـــــذه الصـــــفحة اد أندليـــــد ملـــــن أر 

أ راته قبـد سـفره بفـرتر كافيـة , أو أراد أن يتـذكرها أثنـاء سـفره فيشـرتيها 
 من هناك.

 لـــك مـــن بـــاب التـــذكري رـــا و  ملحوظـــة :    كـــر الكاـــري مـــن املتطلبـــات
ــــك إليهــــا مجيعــــا  . فلــــك أن تنتقــــ  مــــا و  فقــــح,   يعــــا بالتفكيــــد حاجت

 له معك   سفرك .يناسبك فتحم

 ح وزات :و  أوراق

 قرآن كرمي. .0

 بلغة البلد املقصود.ترمجة معاين القرآن  .2

 جواز السفر. .4

 تذاكر الطريان. .3

 كتاب أو كتي  صغري يل القراءر. .0

 خرائح للدولة املقصودر. .2
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 دفرت مذكرات. .7

 قلم. .0

 عمست. .4

 صور تذكارية لدولتك. .01

 ت ايلية.بعل العمس .00

 قامو  أو مرتجم. .02

 

 بطاقات :و  تذاكر
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 عمل مذكرة خاصة بالسفر :

عنــدما تســافر حيســن بــك أن تكتــ  كــد مــا ذــر عليــك   رحلتــك, ومــع 
ـــيس  ســـياحيا  قيمـــا  لنفســـك, ومفيـــدا   ـــار ســـومل جتـــد أنـــك صـــنعت دل األي
لغــريك. فــس تتــواَن   كتابــة كــد مــا ذــر بــك, ومجــع كــد مــا مــن ءــفنه أن 

ن الفقــرات التاليــة لتســاعدك   تكــوين دليــد يفيــدك   ســفرك, وابــدأ مــ
 سياح : 

 اسم الدولة أو املدينة املقصودر. .0

........................................... 

 رابح إلكرتوين سياح  للدولة أو املدينة. .2

........................................... 

 خريطة ورقية لتلك الدولة. .4

........................................... 

 رابح إلكرتوين خارطة الدولة. .3

........................................... 

 دراسة.…عمد…عس …نوع ال يارر: سياحة .0
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........................................... 

 الدول ا اورر لتلك الدولة فقد لتا  إىل زيارر دول أخرري. .2

........................................... 

 هد لتا  الدول ا اورر إىل تفءرير مستقلة  .7

........................................... 

 عدد األءهاص املرافقل. .0

........................................... 

 عدد األيار اليت قضيتها هناك. .4

........................................... 

 الرحلة كامل  لتلك الدولة هد عدد أيار  .01

........................................... 

 التكلفة الكاملة للرحلة. .00

........................................... 
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 معدل الصرمل اليوم . .02

........................................... 

 كيفية استهرا  التفءرير. .04

........................................... 

 األوراق ومتطلبات التفءرير. .03

........................................... 

 الوقت الذي قضيته من أجد استهرا  التفءرير. .00

........................................... 

 نوعية التفءرير. .02

........................................... 

 التكلفة املادية للتفءرير. .07

........................................... 

 هد هناك ما يضايق املرأر اي بة   البلد الذي زرته  .00



 

 

 

137 

........................................... 

 أهم ما محلته حقيبتك. .04

........................................... 

 أ راض ءحنتها و  تستفد منها. .21

........................................... 

 سعر الشحن اجلوي ال ائد. .20

........................................... 

 نوعية وسائد املتعة اليت محلتها معك. .22

........................................... 

 طريق ا تصال املفضلة ببلدك. .24

........................................... 

باأـاتف …بـاجلوال…دقيقة من هناك إىل دولتكسعر ا تصال بال .23
 الاابت

........................................... 
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 سعر بطاقة اجلوال هناك. .20

........................................... 

 سعر إعادر الشحن. .22

........................................... 

 العملة املستهدمة. .27

........................................... 

 سعر الصرمل. .20

........................................... 

 أفضد طرق الدفع املا  هناك. .24

........................................... 

 اللغة الر ية. .41

........................................... 

 هد ذكن التحدر بلغة أخرري  .40
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........................................... 

 خح سري الرحلة. .42

........................................... 

 اسم خطو  الطريان . .44

........................................... 

 رابح إلكرتوين خطو  الطريان. .43

........................................... 

 رقم هاتف خطو  الطريان. .40

........................................... 

 درجة التذكرر. .42

........................................... 

 مستوري اخدمات   الطائرر. .47

........................................... 
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 سعر التذاكر. .40

........................................... 

 حالة الطقس هناك. .44

........................................... 

 رابح إلكرتوين لتتبع حالة الطقس. .31

........................................... 

 نوعية املسبس اليت لتا  إليها هناك. .30

........................................... 

 املدن اليت قمت ب يارهتا. .32

........................................... 

 نة األوىل.اسم املدي .34

........................................... 

 رابح إلكرتوين للمدينة. .33
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........................................... 

 خارطة للمدينة. .30

........................................... 

 رابح إلكرتوين خارطة املدينة. .32

........................................... 

 سم الفندق.ا .37

........................................... 

 طريقة احل  . .30

........................................... 

 درجة الفندق. .34

........................................... 

 مستوري اخدمات والغرمل. .01

........................................... 
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 رابح إلكرتوين للفندق. .00

........................................... 

 عدد األيار. .02

........................................... 

 سعر الغرفة. .04

........................................... 

 وسائد الرتفيه   الفندق. .03

........................................... 

 عنوان الفندق. .00

........................................... 

 هاتف الفندق. .02

........................................... 

 هد يوجد   الفندق حضانة أطفال  .07
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........................................... 

 هد توجد خدمة اإلنرتنت   الفندق  .00

........................................... 

 دفوع مر هد اإلنرتنت جماين أ .04

........................................... 

 هد الفندق قري  من اخدمات العامة واألماكن السياحية  .21

........................................... 

 نرتنت   املطارات ة اإلهد توجد خدم .20

........................................... 

  للمدينة ةسياحي حافلةهد يوجد  .22

........................................... 

   املدينة.األماكن السياحية و  أهم املعا  .24

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

........................................... 

 أسعار األماكن السياحية   املدينة. .20

........................................... 

 أهم أماكن ترفيه األطفال. .22

........................................... 

 أسعار أماكن الرتفيه. .27

........................................... 

 نوعية وسائد النقد اليت استهدمتها   تلك املدينة. .20

........................................... 

 وسائد النقد.أسعار  .24

........................................... 

 روابح إلكرتونية لوسائد النقد. .71
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........................................... 

 أفضد وسائد النقد. .70

........................................... 

 أ اء املطاعم اليت تعاملت معها. .72

........................................... 

 عناوين املطاعم. .74

........................................... 

 هد يوجد مطاعم إسسمية أو عربية  .73

........................................... 

 مستوري املطاعم. .70

........................................... 

 أسعار املطاعم. .72

........................................... 
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 أفضد األكست هناك. .77

........................................... 

 أءهر أماكن التسوق. .70

........................................... 

 روابح إلكرتونية ألماكن التسوق. .74

........................................... 

 عناوين أماكن التسوق. .01

........................................... 

 أماكن الرتفيه اخاصة بالكبار. .00

........................................... 

 أسعار أماكن الرتفيه. .02

........................................... 

 أفضد ما تقتنيه من هناك. .04
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03. ........................................... 

مدينـــة اكتــ  اإلجابـــات لكـــد مدينـــة  مسحظــة: إ ا كـــان هنـــاك أكاــر مـــن
 ( 02 -32بشكد مستقد   من الفقرات 

 أفضد املدن اليت زرهتا. .00

........................................... 

 املسافات بل املدن. .02

........................................... 

 املدر ال منية بل املدن. .07

........................................... 

 وسائد النقد اليت استهدمتها بل املدن. .00

........................................... 

 أسعار التنقد بل املدن. .04

........................................... 

 مواقع إلكرتونية استفدت منها. .41
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........................................... 

 أفضد ما ءاهدت هناك. .40

........................................... 

 هد تنص  ب يارر تلك الدولة  .42

........................................... 

 .تلك الدولة ءع التعامد مع  كيفية .44

........................................... 

 ما الش ء اجلديد عليك هناك  .43

........................................... 

 أو للشباب  لعائستهد تنص  ب يارر تلك الدولة ل .40

........................................... 

 عوائق   السفر. .42

........................................... 
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 أدوية ونصائ  طبية استفدت منها هناك. .47

........................................... 

 ك تريد تسفيها   املرات القادمة هد هناك من أخطاء   سفرت .40

........................................... 

 ما اإلدابيات اليت وجدهتا هناك  .44

........................................... 

 ما السلبيات اليت وجدهتا هناك  .011

........................................... 

 ا.أماكن زرهتا وندمت على زيارهت .010

........................................... 

 أماكن  عت عنها و  ت رها. .012

........................................... 

 أءياء اءرتيتها وندمت عليها. .014
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........................................... 

 ة هناك يدعو ةهود هد من املمكن أن يقور املرء  .013

........................................... 

 عناوين املساجد وامللتقيات واملراك  اإلسسمية. .010

........................................... 

 هد استفجرت سيارر هناك  .012

........................................... 

 نوع السيارر. .017

........................................... 

 سعرها. .010

........................................... 

 قيادر السيارر هناك وفهم نظار املرور هد فيهما صعوبة  .014

...........................................  
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 طريقة حساب سعر اإلدار. .001

........................................... 

 الدي ل. وأسعر الوقود البن ين  .000

........................................... 

 كيفية استهرا  رخصة القيادر. .002

........................................... 

 هد ا ست  ار أفضد أر التنقد بوسائد النقد العار  .004

........................................... 

 أكار ما يكهد املي انية   السفر. .003

........................................... 

 ملحوظة :

إ ا ع مــت علــى الســفر, وأع بتــك هــذه الفكــرر؛ فهــذ نســهة مــن هــذه 
تك القادمــة أو تفيــد رــا مــن حولــك, وتــذكر امرجــع لســفر  األســ لة لعمــد

أن الصـور الفوتو رافيـة هـ  مجـال الرحلــة و كراهـا الـيت   تنسـى, فــالتقح 
 صورا  لتكون رم ا  لرحلتك.
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 في الختام...

 خدمة املسافر العريب, فيكـون هـذا الكتـاب أرجو أن أكون قد وفقت  
إن  و  معينا  له   ترتي  سـفره, وتسـهيد خطواتـه مهمـا كـان نـوع السـفر ,

برحلــة  يريــد أن يســتمتع مبــنالكتــاب قــد اعتــ  بشــكد خــاص هــذا كــان 
أو رحلــة ترفيهيــة ستعــة مــع , ســياحة رائعــة فريــدر أو, ءــهر عســد ســعيدر

 صحبة ...البعل 

مـا ي خـر بـه حبـر السـفر املرتامـ  سـا  رت علـى بعـلأحس  أنا قد مـر و 
حيتاجــه املســافر   رحستــه, و كــرت مجلــة مــن األمــور الــيت ســومل جتعــد 

 القارئ يفكر بتطبيقها أو ا ستفادر منها   إحدري مراحد سفره.

  هــذا الكتــاب قــد تقــرأ وتســتفيد الشــ ء الكاــري, وقــد تكــون صــاح  
نســـتغا عـــن خربتـــك؛ إمـــا  خـــربر أكاـــر مـــن صـــاح  الكتـــاب, فـــنحن  

 تسطري خرباتك عرب كتاب مستقد يكون دليس  للمسافر.ب, أو مبراسلتنا

      ر . سليمان بن صقري الصقري

 susugair@hotmail.com 
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