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  المقدمة :

احلمــد ر رب العــاملل والصــسة والســسر علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلل 
 نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعل أما بعد :

ث عــن الســفر حــديث يلطــرب القلــوب, ويــبهه النفــوس, ولــه قبــول احلــدي
ـــدري الكاـــري مـــن النـــاس, ومـــا ذلـــك إال ألن الســـفر عـــا  ملـــ ء  خـــاص ل
باإلثارة, ونافذة واسعة على العـا  مـن حولنـا, ورحلـة الفتشـاف ا هـول 
عـــن بلـــدان قـــد نســـمع رـــا و  نســـعد بر يتهـــا. إن الســـفر هـــو  ـــة هـــذا 

ن تــــــوحم خطـــــوت الســـــفر بـــــاختسف أنواعهــــــا, العصـــــر فـــــففوا  املســـــافري
الســـــفر هـــــو و  وختتلـــــف مقاصـــــدهم وتتنـــــوع مشـــــاررم   تلـــــك الـــــرحس 

 مواقفه البا ة.و  السفر؛ مبتاعبه ومتعته, بلحظاته القاسية

ـــد مـــن املتعـــة,    هـــذا الكتـــاب ســـوف أحـــاول أن أقلـــل مـــن التعـــ  وأ ي
هـــا  تنبيو  وأقلـــن مـــن اأمـــور وأرســـم البســـمة, وذلـــك عـــ  مسحظـــا 

وجدهتا   رحسيت اليت قمت را ملقاصد خمتلفة من مقاصد السـفر سـواًء 
ــــة أو ا ارجيــــة , وســــوف أبســــ  احلــــديث عنهــــا حــــ   ــــرحسيت الداخلي ل

.و أجعلهــــا شــــاملة تفيــــدفم   رحستكــــمو  يكــــون راســــخاً   أذهــــانكم.
 أأفد على بعضها ألمهية تلك املواقف   حمطا  سفرفم .

 بشكل خاص عن سفر  وف يكون حديا بل دفيت هذا الكتاب س
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منذ أن فان فكرة ح  أصبح واقعاً نتلمسه  لشباباو  السياحة للعائس 
. أفت  لكم إضاءا  تبدأ مع أول خطوة من خطوا  رحلة السفر 

أيديكم   يدي لنرسم    رحلة العودة. فضعوا حلظةح  آخر و  املمتعة
 خمططاً أذه الرحلة .

 

 سليمان بن صقري الصقري
@al_sugair 
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 وقفات شرعية :

للمســلم   ســـفره متطلبـــا  أساســـية ال  ـــه لـــه عنهـــا, وهـــذه املتطلبـــا  
. هحيسن مبـن يريـد السـفر أن يستحضـرها ومـن ر حيضلـرها لرتافقـه   سـفر 

وفيمــا يلــ  وقفــا  حتتــوي علــى بعــل التنبيهــا  لعلهــا تكــون عونــاً ملــن 
 عور على السفر: 

ا  املتــل حلفــظ املســلم مــن فــل شــر وفتنــة. الصــسة عــامود الــدين, والســي -0
فمعرفــــة مواقيتهــــا, واالجتهــــاد   حتديــــد القبلــــة فيهــــا, وجلــــ  األدوا  الــــيت 

 تعيننا   ذلك عليها؛ فذلك مطل  مهم جداً   رحستنا.

ابدأ أول جتهيواتك حبمل مصحف فرمي, تقض  مع آياتـه أمجـل حلظـا   -9
 ن صلتك بربك.سفرك, تستغل فيه وقتك فينري قلبك, ويويد م

احــرص علــى تســديد الــديون املســتحقة لسخــرين قبــل ســفرك, فاملســافر  -4
على جناح خطـر حـ  يعـود. وإن   تسـتطع سـدادها, فسـ ل مجيـع الـديون 

أحفظهــا   بيتــك   مكــان و  املاليــة واملتطلبــا  العينيــة الــيت عليــك   ورقــة,
 بار , ودل أهلك أومن خيلفك على مكاهنا.

ها   مكـــان بـــار , وأخـــ  أهلـــك عنهـــا, واجعلهـــا افتـــ  الوصـــية, وضـــع -3
 مفصلة تبل فيها حقوقك وحقوق اآلخرين من حولك. 

امحل معك ترمجة ملعاين القرآن الكرمي بلغة البلد الذي تـووره, فقـد حتتـا   -9
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إليــه لتبيــل أمــر مــن أمــور دينــك. وهــو أفضــل مــا تقدمــه هديــة ملــن يتمــه أن 
 بعل الدول  ري اإلسسمية. حيو  عليه من اجلالية اإلسسمية  

إتبــاع. فعــن أنــا بــن مالــك و  تــذفر دعــاء ا ــرو  مــن املنــول ففيــه حفــظ -1
رضـ  ار عنـه قـال: قـال رسـول ار صـلى ار عليـه وسـلم:   مـن قـال ـ يعـ  
إذا خــر  مــن بيتــه ـ بســم ار, توفلــت علــى ار, وال حــول وال قــوة إال بــار, 

 تنحى عنه الشيطان ( أخرجه الرتمذي. ديت, و قيت وهل فيت وول يقال له: فل 

امحـــل بعـــل النشـــرا  اإلرشـــادية التصـــحيحية, وذلـــك لتوضـــيح العقيـــدة  -7
اإلســــسمية الصــــحيحة. وتوضــــح هــــذه النشــــرا  أمــــور الــــدين مــــن العبــــادا  
واملعامس  مبا يوافق السـنة النبويـة الكرمية.وتقـدر هـذه النشـرا  ملـن وصـلتهم 

لبــــدع ســــواء فــــانوا مســــلمل   أراضــــ  يـــد التغريــــ , أومــــن أثــــر فــــيهم أهــــل ا
  ري إسسمية.اجلاليا  اإلسسمية   البسد  اإلسسر أو

بـن اقراءة دعاء رفوب الدابة, فعن عل  بـن الربيعـة قـال:  شـهد  علـ   -0
أيب طال  رض  ار عنه أتى بدابة يرفبها فلمـا وضـع رجلـه   الرفـاب قـال : 

لنـا هـذا ومـا   د ر الـذي سـخربسم ار, فلما استوري على ظهرهـا قـال: احلمـ
ر  .فنــا لــه مقــرنل وإنــا إىل ربنــا ملنقلبــون. ر قــال: احلمــد ر ثــس  مــرا 

قال: ار أف  ثس  مـرا , ر قـال: سـبحانك إين ظلمـت نفسـ  فـا فر   
الذنوب إال أنت. ر قال: رأيت النـ  صـلى ار عليـه وسـلم فعـل   إنه ال يغفر

 د وأبو داود والرتمذي.أمح فما فعلت ( احلديث رواه
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احلـرص علـى قـراءة دعـاء السـفر  -5
عند ا رو  من البلد, فقد روري مسـلم   الصـحيح عـن ابـن عمـر أسنل رسـول 
الللــهص صــلى ار عليــه وســلم فــان إذا اســتوري علــى بعصــريه خارجــاً إىل ســفر , فــ  
ا ثسثــاً, ر قــال: ســبحان الــذي ســخر لنــا هــذا ومــا فنــا لــه مقــرنل وإنــا إىل ربنــ
ملنقلبـــون. اللهــــم إنــــا نســــفلك   ســــفرنا هـــذا الــــ  والتقــــوري. ومــــن العمــــل مــــا 

اطـو عنـا بعـده. اللهـم أنـت الصـاح  و  ترضى. اللهم هون علينـا سـفرنا هـذا.
  السـفر. وا ليفــة   األهـل. اللهــم إين أعـوذ بــك مـن وعاــاء السـفر, وف بــة 

. و اد فـــيهن:   ذا رجـــع قـــاأنإو  املنظـــر, وســـوء املنقلـــ ,   املـــال واألهـــل .
 آيبون, تائبون, عابدون, لربنا حامدون .

وسـا دــدر باملســافر أن يتنبـه إليــه هــو اختيـار الصــحبة الطيبــة, فالســفر ال  -01
يلعلـــــم مكنونـــــه, وال ميكـــــن أن يتنبـــــف املســـــافر حبالـــــه ومصـــــريه, فالرفقـــــة أنــــــا 

. للســنة النبويــة املطهــرة تبــاعاللمســافر, وأمــان بــإذن ار مــن نوائــ  الــدهر, و 
النـاس مـا  فعن عبد ار بن عمر رضـ  ار عنهمـا, عـن النـ  قـال:   لـو يعلـم

 .  الوحدة ما أعلم ما سار راف  بليل وحده ( رواه البخاري

ــــبح ار وفــــ  إذا علــــو  مرتفعــــاً أو هبطــــت إىل مــــنخفل, فعــــن ابــــن  -00 سس
وا, إذا علوا الانايـا فـ   عمر رض  ار عنهما, أنه قال :   وفان الن  وجيوشه
وصـححه  رواه أبـو داود, وإذا هبطـوا سـبحوا, فوضـعت الصـسة علـى ذلـك (

 .األلباين
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قــراءة دعــاء نــوول املنــول, فمــا دلنــا علــى ذلــك الرســول الكــرمي صــلى ار  -09
عليه وسلم, فعن خولة بنـت حكـيم السـلمية رضـ  ار عنهـا, قالـت:  عـت 

ر التامــا  مــن رســول ار يقــول:   مــن نــول منــوالً ر قــال: أعــوذ بكلمــا  ا
 منوله ذلك ( رواه مسلم. شر ما خلق   يضره ش ء ح  يرحتل من

التفكـــر بـــالكون عبـــادة ر يـــؤجر املســـلم عليهـــا, لـــذا فحـــري باملســـلم أن  -04
 جوءاً من برنامه رحلته.و  يكون التفكر والتدبر حاضراً أثناء سفره,

املناســ   حـافظ علـى األذفـار اليوميـة سـا يقـال   الليـل والنهـار, وتـذفر -03
مــن األدعيـــة الــيت ختـــتن بومــان أو مكـــان معــل ســـا دلتنــا عليـــه الســنة النبويـــة 

أن تعلمهـــــا و  املطهـــــرة. فـــــداور عليهـــــا واحـــــرص علـــــى تـــــذفريها ملـــــن يرافقـــــك,
 أطفالك.

لكـــل مســـلم   حياتـــه خطـــوت محـــراء ال يت او هـــا, ترتكـــو علـــى فطـــرة  -09
ـــادش نشـــف   رحارـــا, فحـــري مبـــن يســـاو  قـــيمو  بـــل عليهـــا,جل  فر أن حيـــافظ مب

عليهـــا مـــن أن تـــدنا, فمـــا أمـــر ار باجتنابـــه مـــن املعاصـــ  واآلثـــار, في ـــ  
أن حنــذر مــن القــرب منــه, أو أن نــدور   محــاه, أو أن تفمرنــا أنفســنا  علينــا

الضــعيفة باالفتشــاف أو بالت ربــة فنقــع   احظــور مــن حيــث أردنــا املعرفــة, 
 فالسسمة فيها ترك ما فيها.

سـفر, وتعـاليم اإلسـسر   تصـرفاتنا, ومعامستنـا يعكـا دنا ب داب التقيل  -01
 صورة اإلسسر املشرقة   حياتنا.
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 ال تنسـى صـسة االسـتخارة   -07

 أمرك فله فه  خرية ار املبارفة.

االبتســامة صــورة حيــة للقلــ  تبــدو علــى حميــاك فــس تبخــل رــا علــى مــن  -00
 حولك.

حلسـان عنـدما تـرري مجيلتـان يـفاران بـفمرك, أنـول عليهمـا الرمـو  ا عينـان -05
تـراه مـن منـاظر ختـد  احليـاء, أو مشـاهد قـد تـفجه الفتنـة  ما ال حيق لـك أن

   القل , أوفل أمر هنى عنه الشرع.

اعتــذر ســن أخطــف  معــه, وســامح فــل مــن أخطــف معــك, وودع اجلميــع  -91
 بقل  أبيل, فاملسافر ال يعلم هل يعود أو ال يعود.

طنه فإنه يصـبح بـس قيـود, فهـو إن املسافر إذا تغرب وابتعد عن حدود و  -90
يسـتطيع املسـافر أن ينفـك منهـا  حـر طليـق. فكـم مـن العـادا  والتقاليـد الـيت

ويت او هـــا, و د علـــى ذلـــك أن أ لـــ  امللهيـــا , واملنهيـــا    الســـفر قريبـــة 
رقيــ  إال الواحــد األحــد املطلــع علــى خائنــة األعــل ومــا  , فــساليــدومبتنــاول 

شـــرتري نعـــيم اآلخـــرة بوينـــة الـــدنيا الفانيـــة. ويـــا ختفـــ  الصـــدور. فيـــا نعـــيم مـــن ا
 سعادة من انتصر على نفسه وقيدها بضواب  الدين احلنيف.

أخــيت املســافرةد عنــد ســفرك فــإن ح ابــك نــور وجهــك, ورمــو عفافــك,  -99
فتمســــك  بــــه بكامــــل قوتــــك, وســــت دين مــــن يناديــــك قبــــل الســــفر  لعــــه, 
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دينها دعــوة صــرحية والتحــرر منــه, ورفــوب مرفــ  التحضــر املوعــور, بــل قــد جتــ
ختفيفـه. لكـن و  من أقرب الناس إليك بفن ختلعيه, أو من يفمرك بالتساهل فيه

أمـار تلـك الريـاح العاتيـة, وسـت دين راحـة   القلـ , واطم نانـاً  قف  صامدة
تسـلل ا ــوف وســاوس الشـيطان أن تكـون ســبيسً لص    الـنفا. واحـذري مــن

اآلخــــرين حــــول احل ــــاب إليــــك, وذلــــك عنــــدما يلقــــ    قلبــــك أن نظــــرا  
ــــى دخــــول اح بــــا  شــــديدة, فاقــــ  أن تلــــك  خميفــــة, أو أن اإلجــــراءا  عل
أوهــار ال اــت إىل احلقيقــة بصــلة, وأقوأــا عــن جتربــة, فلقــد رأيــت   النمســا 
وسويسرا وأملانيا حم با  بشكل فامل و  يتعرضن سن حوأن ألي فلمـة أو 

 نظرة جارحة.

من واحد فتفمري أمـري علـى الرحلـة, يقـور  إذا فان عدد أفراد الرحلة أفار -94
بإدارة شؤون األعضاء, وتنظـيم جـدول الرحلـة, والرجـوع إليـه عنـد فاـرة اآلراء 

 هو من السنن املتبعة.

ال تصاح  من تظن أنـه صـاح  معصـية, وذلـك حـ  لـو اعتقـد  أو  -93
 جومـــت أنـــك لـــن تنســـاق خلفـــه, فـــإن ذلـــك مـــدعاة للوقـــوع معـــه   بـــراثن

   مواقع الفنت ضعيفة, فكما يقال : الصاح  ساح . الرذيلة, فالنفا

مـــا ال يســـرك مـــن صـــاحبك أثنـــاء ســـفرك فـــس تنســـى تقـــدمي  إن رأيـــت -99
باملوعظـة احلسـنة, فـإن  النصـيحة, وعنـدما تتقـدر بالنصـيحة فتـذفر أن تكـون

تقبــل فللــه احلمــد وإال الن اة..الن ــاة, فــس جتاملــه علــى حســاب دينــك, بــل 
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أن تفرتقــا   اطلــ  أن تنهــ  الرحلــة أو
 فلٌّ   سبيله.

عنــدما تســافر بــدون رفقــة الوالــدين, فــداور علــى طمــفنتهم واإلفاــار مــن  -91
حاملـــة مهـــك, وفاقـــدة  االتصـــال رـــم, وال تنســـى  وجتـــك مـــن ذلـــك, فهـــ 

نظرتــك, وراعيــة أبنائــك مــن بعــدك, وال تنســى األوالد فاالتصــال رــم خيفــف 
 أ  الفراق.

يــد اجتــاه القبلــة. وتففــد مــن امحــل معــك بوصــلة أو جهــا  مسحــة لتحد -97
 عملها قبل السفر, وأن لديك خ ة فافية الستخدامها.

امحـــل منبـــه أوقـــا  الصـــسة الـــدو , فهنـــاك الســـاعا  الـــيت يـــتم ضـــبطها  -90
علـــــى املـــــدن العامليـــــة عـــــ  خطـــــوت الطـــــول والعـــــر , فتحـــــدد أوقـــــا  مجيـــــع 

 الصلوا  بدقة.

 نـوي  يارهتـا عـ من املمكن أن يتم طباعة أوقا  الصـسة للمـدن الـيت ت -95

 املواقع املخصصة   اإلنرتنت واالستفادة منها ألجل ذلك.

جمموعـة مــن أعــواد الســواك هـ  أتــن هديــة تقــدمها ملـن تتعــرف عليــه مــن  -41
ـــديهم هـــذه اأديـــة القيمـــة, ففـــ  ذلـــك إدخـــال  املســـلمل   بـــسد ال تتـــوفر ل

 للسرور إىل قلورم ونشر للسنة.

الصــادرة و  رــا قــع اإلســسمية املوثــوققــرتح أن تســ ل عنــاوين بعــل املواأ -40
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الـــيت تشـــرح أصـــول اإلســـسر علـــى هـــدري مـــن القـــرآن والســـنة و  باللغـــة العربيـــة,
تعامستــه مـــع مـــن حولـــه, و  تبـــل   صـــفحاهتا أخــسق املســـلم احلقـــةو  النبويــة,

والــيت قــد دــد املغــرتب صــعوبة   الوصــول ملاــل هــذه املواقــع   بــسد الغربــة أو 
تنــري عقــول  ل منهــا, فتكــون تلــك املواقــع منــارة هــدرياييــو الغــث مــن الســم

املغرتبل وتدعوهم إىل التمسـك بالـدين. فيمكنـك نصـحهم بويارهتـا, أو طبـع 
 بعل صفحاهتا عند احلاجة إليها أثناء سفرك وإهدائها ملن حيتاجها.

الــيت و  املقصــود, حتتــا  إىل بعــل عنــاوين املواقــع اإلســسمية بلغــة البلــد -49
ـــــدعوة إىل تكـــــون مناســـــبة لغـــــري و   اإلســـــسر علـــــى أســـــا صـــــحيحةهـــــدفها ال

 املسلمل من أهل تلك البسد.

لألخــــوال, واألعمــــار, وفبــــار الســــن حــــق عليــــك, فــــاجعلهم مــــن ضــــمن  -44
 برنامه وداعك.

خذ س ادة صـغرية تكـون معـك   رحستـك, واحـرص أن تكـون عا لـة  -43
 للرطوبة, وإن احتو  على بوصلة فهذا أفضل.

ـــُم رل   االســـتغفار يعـــل علـــى فاـــرة -49 األشـــغال قـــال تعـــاىل :   اُســـتـسُغفصرلوا رسب كل
ـُدرساراً وسيـسوصدُفلُم قـلـو ًة إصىلس قـلـو تصكلُم ( هـود:  ـلص الس ـمساءس عسلسـُيكلُم مص . 99تلوبلوا إصلسُيهص يـلُرسص

ـــــور  وقـــــال الرســـــول صـــــلى ار عليـــــه وســـــلم   احلـــــديث الصـــــحيح :   مـــــن ل
اً, ومـن فـل ضــيق خمرجـاً, ور قـه مــن االسـتغفار جعـل ار لــه مــن فـل هـم فرجــ

 حيث ال حيتس (.
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  خضــــم مشــــا لك ال تنســـــى  -41
أداء واجباتك الدينية, وال يكن هم سفرك هو املسـيطر علـى ذهنـك حـ    

 أوقا  عبادتك.

  سفرك إىل البسد اليت حتتـوي علـى مـذاه  عـدة ال جتـادل بغـري حـق,  -47
مـــــل األدلـــــة عـــــن وال تتحـــــد  بغـــــري علـــــم, وال تنـــــاق  وأنـــــت  ـــــري ملـــــم بكا

ــاً بالــدليل, وال تتعصــ  ملــذهبك, أو  ا سفــا  املذهبيــة, واطــرح رأيــك مقرون
 ختتار ما يوافق هواك.

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

قــــم بإهــــداء اســــتقبال الفنــــدق الــــذي تســــكنه بعــــل الصــــور الرتاثيــــة, أو  -45
 عل التحف املع ة عن دولتك ومعها بطاقة تعريفية عن اإلسسر.ب

تضــيق عليــك الــدنيا بســب  ذلــك, فتــذفر و  عنــدما يتعاــر خمطــ  ســفرك -31
 أن بعد العسر يسراً, فاسـتعن بـار علـى املتبقـ  مـن أمـرك.و امحـد ار قضـاءه

 قدره.و 

احــرص أن و , تعلــم بعــل الكلمــا  البســيطة بلغــة أهــل البلــد املقصــود -30
ن ضــــمنها الكلمــــا  الــــيت تســــتفيد منهــــا عنــــد الســــؤال عــــن بعــــل يكــــون مــــ

 دهونـه,و  األشياء اليت حلرر أفلهـا أو شـررا أو فعلهـا, مـن أماـال فلمـة خنويـو
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بعـــل و  التـــفمل ومـــا ماثلـــه, أيضـــاً تعلـــم فلمـــا  الرتحيـــ و  أنواعـــه,و  ا مـــرو 
الــــــيت قــــــد تســــــعفك   بعــــــل الظــــــروف و  األســــــ لة عــــــن األشــــــياء الضــــــرورية

 بشاشة مع من حولك .و  يك ثقةالصعبة.وتعط
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 : تنبيهات عامة

   السـفر ينفــك املسـافر مــن قيـود فاــرية, وحيلـق حبريــة تامـة   هــذا العــا 
 هذه وقفا  عامة جتعل الرحلة أفار سعادة.الفسيح. ولتكتمل الفرحة 

  رحستـــك الســـياحية ال يكـــن تغيـــري املكـــان هـــو الفـــارق الوحيـــد بـــل  -39
أن يتغري الروتل بالكلية, فاجعل حياتـك جديـدة, سفرك وإقامتك, بل د  

 سعيدة. لتكون أيامك

فمظهــرك هــو دليــل خمــ ك ففظهرهــا , مبتســم الوجــه, فــن مجيــل املظهــر -34
 الذي يليق بك. بالشكل

اجعل املتعة, والرتفيه, والتغيري أهدفاً أساسية   سفرك السياح , ومـن  -33
 بالتعليم. اجلميل جداً أن يكون الرتفيه مقرتناً 

 واملعرفــة, امحــل معــك فتابــاً جديــداً, تقضــ  معــه رحلــة   عــا  الفكــر -39
 ويكون ذفرري لتلك الرحلة, وافت    مقدمته  مان ومكان تلك الرحلة.

انطلـــق   فـــل األشـــياء؛   امللـــبا..   املففـــل..   املســـكن.. حتـــرر  -31
 ختالف الدين, وال تتعار  مع عرف البلد املقصود. من مجيع القيود اليت ال

إذا فـــان ال يقلقـــك الرتحـــال, ومـــدة ســـفرتك طويلـــة, فمـــن املمكـــن أن  -37
 وتظهر بشكل آخر. تت دد الرحلة, تغري املسكن فل فرتة؛ ح 
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إذا أرد  أن تـــــــتم  يارتـــــــك لألمـــــــافن املشـــــــهورة, واملعـــــــا  الســـــــياحية,  -30
واملناطق املختارة بشكل دقيق؛ في ـ  أن يكـون برنـامه الرحلـة معـداً إعـداداً 

اً تنظيمــاً دقيقــاً ومتكــامسً   أوقــا  حمــددة معلومــة, حــ  ال مســبقاً, ومنظمــ
 الرحلة بل البحث والسؤال. تضيع أوقا 

 يـــارة بعـــل املعـــا , أو املـــوارا  ال يتعـــار  مـــع  أوقـــا تففـــد مـــن أن  -35
أيـــــار الصـــــيانة, أو اإلجـــــا ا  الر يـــــة, أو املو يـــــة, وذلـــــك حـــــ  ال يتعـــــر  

 بس فائدة. وا  ءللخلل, ويضيع وقتك بالذهاب  برناجمك

طلبــك مــن قسبــل طلبــه أو اســتعماله. ماــال تعــرف علــى التكلفــة النقديــة ل -91
ذلــــــــــك: وجبــــــــــا  املطــــــــــاعم, واملقــــــــــاه , وســــــــــيارا  األجــــــــــرة, واملتــــــــــاحف 
واحلـــدائق..و ريها, فـــفي شـــ ء فيـــه مبلـــر مـــا  دـــ  أن تتعـــرف علـــى ســـعره 

وا  بعــد وبدقــة مــن قبــل أن هتــم بشــرائه أو اســتخدامه, حــ  ال تتعــر  لسبتــ
فذلك حـ  ال تتعـر  للحـر  و  االستخدار وتدفع رسوماً تفوق أجره وسعره,

عندما تريد دفع قيمته, فقد يكون السعر أعلى من املتوقع, أو أنك ال حتمـل 
 املطلوب. املبلر

بعل أمافن الويارة من املتاحف ومدن األلعاب تتطل  وقتاً طويسً مـن  -90
  يـور  بـالووار, فيحسـن أن ال توورهـااالنتظار, أو تكـون   الغالـ  مكتظـة 

واحـد, ولكــن اجعــل أــا أفاــر مــن يــور, ويفضــل أن تكــون أيــار الويــارة متفرقــة 
متتابعة ح  ال تلصاب بامللل, وفذلك حيسن أن ختتار أوقاتاً مناسـبة  وليست
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ــــــار اإلجــــــا ا   وليســــــت مودمحــــــة ففي
  للويـــارة حيـــث األســـبوعية هـــ  أيـــار  ـــري مناســـبة   الغالـــو  املو يـــةو  الر يـــة

  يكون الوحار فيها أفار من  ريها.

بعــل أمــافن الويــارة ومــدن األلعــاب الكبــرية حتتــوي علــى فنــادق تابعــة,  -99
فمــن املمكــن أن يســـكن الســائح هنـــاك بعــل األيــار حـــ  ينهــ  برناجمـــه, أو 

 عليها. ميكن السكن بالقرب منها ح  يسهل الرتدد

وأمــافن الويــارة, فلــيا  اعـرف ميولــك, واخــرت مــا يناســبك مــن الــرحس  -94
الســـياحة أو يكتبـــه الرحالـــة يناســـبك, فلهـــم و  فـــل مـــا تقدمـــه مكاتـــ  الســـفر

 لك ذوقك ا اص.و  ذوقهم

لكـــل بلـــد عـــادا , وتقاليـــد, ونظــــار, في ـــ  علـــى الوائـــر أن حيرتمهــــا,  -93
 ح  لو   يقتنع را. ويتقيد را

 أنت صورة عن بلدك فكن فما حت  أن يروك را.   -99

قتاً مناسباً لعمـل احلميـة الصـحية, فـإن رأيـت أن هـذه السفر قد يكون و  -91
وجباتـــك, وقلـــل مـــن  الفقـــرة تناســـبك فضـــع برناجمـــاً مناســـباً لـــذلك, ونظـــم
 املواصس , ح  يكون املش  هو رياضتك اليومية.

التصوير لدري البعل متعة, ولكـن هنـاك أمـافن حيسـن أن تسـتفذن قبـل  -97
التصــوير ألمــافن خاصــة أو  أن تشــرع بالتقــات الصــور أــا, خصوصــاً إذا فــان
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الشخصــية فتصــوير  ا يعت ونــه تعــد  علــى املمتلكــا  ا اصــة أو احلريــا ســ
الــــيت وضــــع عليهــــا و  األطفــــال, أو املنــــا ل...أو  ريهــــا. أمــــا املرافــــق احلكوميــــة

عسمة سنـوع التصـوير فـس حتـاول أن تتحايـل علـى القـانون مـن أجـل تصـويرها 
 اقبة.فتلك األمافن موودة بكامريا  مر 

استخدر املعلوما  والتوجيها  اليت حتويها املواقع السياحية, فذلك سـا  -90
يويد من مجال رحلتك, وخيتصر عليك البحث عن املعلوما , ودعلها مرتبـة 
منظمــة وبعيــدة عــن العشــوائية, فتلــك املواقــع تتحــد  مــن واقــع رحالــة قــاموا 

 برحس  مشارة لرحلتك إىل تلك البقاع.

بطاقتـــه اجعلهمـــا دائمـــاً معـــك   تنقستـــك, و ود رمـــا عنـــوان الفنـــدق و  -95
   الرحلة. صحبك

الســـفر رحلـــة معلوماتيـــة؛ لـــذا ســـ ل فـــل املعلومـــا  الســـياحية الـــيت اـــر  -11
 عليك فقد حتتاجها   يور من األيار, أو حيتاجها من حولك.

 اطلع علـى منـاا البلـد املقصـود قبـل السـفر بفـرتة فافيـة, وتتبـع أحـدا  -10

 واقع اليت تتبع حالة األجواء خسل أشهر السنة.الطقا ع  امل

الوضــع السياســ  للبلــد املقصــود, فقــد يكــون  تعــرف قبــل الســفر علــى -19
 الوقت  ري مناس  للسفر.

معرفة احظورا  واملمنوعا    نظار الدولة املقصودة و  تعمق بقراءة -14
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للسفر, ح  ال تقع   مشكس  
 خمالفة األنظمة.

 ثر على نفسيتك ويتفثر من حولك.ال تتوتر أثناء سفرك فيؤ  -13

قد يتعر  املسافر لظرف طارش   سفره, فعار  صح  أو  ريه,  -19
فيضطر أن يغري مسار برناجمه, فس حتون لذلك, ففنت أتيت من أجل هدف 

 حمدد ولكن قضاء ار قدر  ري ذلك, فقد تكون ا رية   ذلك.

, وذلك تففد من سعر تكلفة املكاملا  الدولية على جها  جوالك -11
ح  ال تقع ضحية لفاتورة باهظة عند عودتك.أو فصل ا دمة عنك بعد 

 جتاو ك احلد املسموح به للمكاملا .

يضعون رسوماً عالية  -اجلوال  –بعل مقدم  خدمة االتصال املتنقل  -17
ستقبلة واليت تبلر عن مكاملا  مفقودة, أو اليت ترسل عند 

ل
على الرسائل امل

 ا دمة فتنبه أذا األمر.وضع اجلها    مال هذه 

خون األرقار اليت تكرر االتصال عليها مع رقم مفتاحها الدو , وذلك  -10
 أسهل عند اتصاالتك.

قد يكون من املفيد للمسافر أن حيمل شرحية جديدة من بلده, خي   -15
ومن ر , من يهمهم أمرهو  را من يعو عليه من والديه و وجته, وأوالده,

لك ح  ال يتعر  ملكاملا  باهظة حتتس  يغلق جواله األساس , وذ
 عليه.
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يضــــعون رســــوماً  –اجلــــوال  –بعــــل مقــــدم  خدمــــة االتصــــال املتنقــــل  -71
ـــل ـــه, فتعـــرف علـــى ذلـــك ولســـت ملومـــاً و  للمكاملـــا  علـــى املتصص ـــل علي املتصس

 باستقبال أي مكاملة ال تعرف صاحبها.

مـــن أجـــل تقليـــل تكلفـــة االتصـــال قـــد يكـــون اســـتخدار الرســـائل بـــديسً  -70
 جحاً ملن حت  أن تتواصل معهم   بلدك.نا

ذلــك و , ترفــ  خلــف قائــدها أنفيحســن , عنــد اســت  ار ســيارة األجــرة -79
ألن النظــار املتبــع   الكاــري مــن الــدول يفــر  وجــود معلومــا  فاملــة خلــف 

 .من معكو  جل أن تتمتع با صوصية أنتأفذلك من و , مقعد قائد األجرة

فس تنول بعـد توقفهـا , ة األجرةعند الوصول للمحطة املقصودة مع سيار  -74
ر انـــول بعـــد , جعـــل قائـــد األجـــرة يقـــور بـــإنوال مجيـــع أ راضـــكابـــل , مباشـــرة

 ذلك, فهذا أفار أماناً للحفاظ على ستلكاتك.

من املستحسن أن تس ل مجيع املعلومـا  ا اصـة بسـيارة األجـرة, فقـد  -73
 حتتا  إىل ش ء منها .

ريــف صــاح  ســيارة األجــرة عنــد الوصــول للفنــدق في ــدر أن ال يــتم تع -79
 ذلك ح  ال يتم الداللة عليها من قبل ضعاف النفوس.و , برقم  رفتك

, قطـــار األنفـــاق هـــ  مســـكن دائـــم ألهـــل املخـــدرا و  حمطـــا  القطـــار -71
 فكن على حذر عند املرور را   أوقا  متفخرة من الليل ., السكارريو 
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ــــل  -77 قبــــل ســــفرك تففــــد مــــن تفعي
ا  الدوليــــة مــــن لــــدري مقــــدر خــــدما  اســــتقبال املكاملــــو  خاصــــية االتصــــال

 االتصال املتنقل املشرتك لديهم .

ع  جها  اجلوال ميكن حتديد أرقـار معينـة ميكـن ضـبطه عليهـا حبيـث ال  -70
 يتصل اجلوال على  ريها, فهذا مفيد   حالة فقدان اجلوال.

 –حــتفظ بــرقم هــاتف خــدما  العمــسء ملقــدر خدمــة االتصــال املتنقــل ا -75
 لتواصل معهم عند فقدان شرحيتك ليتم إيقافها.من أجل ا, -اجلوال 

ــــــة  -01 ــــــك وأرقــــــار القنصــــــلية   الدول ــــــف ســــــفارة دولت ــــــار هوات احــــــتفظ بفرق
املقصــودة, مــع أرقــار الســفارا    احطــا  الــيت ســوف اــر رــا حــ  لــو ملــدة 
قصــرية, مــع التعــرف علــى املدينــة الــيت توجــد فيهــا الســفارة واملســافة بــل تلــك 

   رحلتك. املدينة ومقر إقامتك

   سـفره,الرتتيـ  أ ـر  اً حري مبن عور على السفر أن ينظم جـدوالً  منيـ -00
يـــتمم ح و اتـــه؛ فهـــذه ا طـــوة ففيلـــة بـــفن جتعلـــك علـــى معرفـــة تامـــة مبـــا   و 

أنــــت بكامــــل و  جتعلــــك تقــــدر علــــى الســــفرو  املتبقــــ  مــــن أ راضــــك,و , إجنــــا ه
 استعدادك.
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 استخراج تأشيرة السفر :

ا طـــوة األوىل لطـــرق أبـــواب الدولـــة املقصـــودة   اســـتخرا  التفشـــرية هـــو 
السفر, والسفارا  ه  اليت تعطيك الضوء األخضر للسـفر إىل وجهتـك 

 املختارة, وفيما يل  نقات نطرحها عن هذه البداية املهمة:

ملعرفة متطلبـا  التفشـرية ميكنـك سـؤال املختصـل   السـفارة, أو  يـارة  -09
ــــــت, أو عــــــن طريــــــق  ــــــ  الســــــياحية املصــــــرح أــــــا موقعهــــــا علــــــى اإلنرتن املكات

 باستخرا  التفشريا .

ــــ  الســــياحية الســــتخرا  التفشــــرية  -04 ــــارة املكات ــــارة الســــفارة أو  ي عنــــد  ي
أفمــل مجيــع البيانــا  ا اصــة باالســتمارة, وامــأل بوضــوح مجيــع ا انــا  الــيت 
حتويهــا أوراق تقــدمي الطلــ , وبــدون أن يكــون هنــاك أي احتمــاال  متعــددة 

 لكل إجابة.

ح بعــــــل الــــــدول التفشــــــرية مــــــن ســــــفاراهتا, وبعضــــــها مينحهــــــا مــــــن اــــــن -03
املطــــارا , وبعضــــها اآلخــــر يســــمح لــــبعل الــــدول الــــدخول بــــدون تفشــــرية, 
وتتفــاو  الــدول   أنظمتهــا   مــنح تفشــرية الــدخول, واملــدة الس مــة إلهنــاء 

.  التفشرية. فكن على علم بذلك ح  تستخرجها قبل سفرك بوقت فاف 

توقع به استمارة التفشرية مطابقاً لتوقيعـك   جـوا   ليكن التوقيع الذي -09
 السفر.
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اطلــــ  التفشــــرية حبيــــث تكــــون  -01
أو دراســة, أو عــس , أو لغــر  املقصــود مــن الســفر, ســياحة, متوافقــة مــع ا

 جتارة.. أو  ريها.

تطلـــ  بعـــل الســـفارا  أن تكـــون الصـــورة ا اصـــة بالتفشـــرية حدياـــة,  -07
 قدمي للتفشرية.وبدون  طاء للرأس, فتنبه أذا عند الت

دــ  أن نتعامـــل   اســتخرا  التفشـــرية مــع مكاتـــ  ر يــة مـــرخن أـــا  -00
الســتخرا  التفشــرية, وأن يــتم تســليمهم اجلــوا  عــ  أوراق ر يــة موقعــة باســم 

 املكت  تفيد االستسر.

تسطللــــ  مكاتــــ  الســــفر والســــياحة التوقيــــع علــــى أوراق و ــــاذ  خمتلفــــة  -05
بعـــد أن تقـــرأ, وتعـــرف, وتـــتفحن مجيـــع الســـتخرا  التفشـــرية, فـــس توقـــع إال 

 الشروت ا اصة مبنح التفشرية.

تشرتت بعل السفارا  أن يتقـدر صـاح  التفشـرية حب ـو ا  للطـريان  -51
ـــــيت ختتلـــــف حبســـــ   ـــــا  ال ـــــفمل صـــــح ...و ريها مـــــن املتطلب ـــــادق, وت والفن
الدولــة, ومــن خــسل تلــك احل ــو ا  يــتم حتديــد وقــت التفشــرية ومــدهتا؛ لــذا 

 املــــدة نفســــها املــــراد أن نســــافر خسأــــا, فــــذلك دــــ  أن دــــ  أن حن ــــو  
تكـــون تلـــك احل ـــو ا  حقيقيـــة وليســـت ومهيـــة فمـــا يفعـــل بعـــل املكاتـــ ؛ 
حـــــ  ال نكـــــون   القائمـــــة املمنوعـــــة مـــــن الســـــفر إىل تلـــــك الـــــدول, فـــــبعل 
السفارا  تتففد من وجود أ ـاء طـال  التفشـرية   الفنـادق الـيت   اختيارهـا 
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 .خسل تلك املدة

مـنح تفشـرية للمتقـدر ألسـباب قـد تبـديها  أيضاً ترفل بعل السفارا  -50
الســفارة أو ختفيهــا, وأــم احلـــق   ذلــك, ولكــن لنــا حـــق التقــدمي مــرة أخـــرري 
ـنح فاسـفل  واحاولة. فإن ملنحـت التفشـرية فامحـد ار علـى التسـهيل, وإن   ال

 ار ا رية من أمره وأن يعوضك خرياً منها.

هنايــة صــسحية اجلــوا ا , ووجــود مــدة فافيــة تناســ   التففــد مــن عــدر -59
 السفر إىل الدولة املقصودة.

وســـا جتـــدر اإلشـــارة إليـــه أيضـــاً أن تـــاريخ هنايـــة اجلـــوا  ال يعـــ  الســـماح  -54
بالــدخول لصــاحبه حــ  آخــر يــور مــن صــسحيته, فــالكاري مــن الــدول تشــرتت 

شــــرية أن يكــــون متبقيــــاً علــــى صــــسحية اجلــــوا  عــــدة شــــهور حــــ  انحــــك تف
الدخول, في   أن تستفسر من سفارا  الدول املقصودة بالسفر عن املـدة 

 الكافية لصسحية اجلوا .

األوروبيـة بـدخول أصـحاب   بعل األحيـان قـد تسـمح بعـل الـدول  -53
صـــادرة مـــن أي دولـــة عضـــوة مـــن دول ال (Schengen  0نقنتفشـــرية الشـــ

ســـفارهتا, لكـــن نقن إىل أراضـــيها, ر ـــم أن التفشـــرية اســـتخرجت مـــن  ـــري الشـــ

                                                 

حرية التنقل فيما بينها بدون  اتفاقية حتققالشنقن : ه  جمموعة من دول اإلحتاد األوريب وقعت  -0
 أو التنقل بتفشرية موحدة  تستخر  من أي دولة ملن يطلبها سن هم خار  تلك الدول املوقعة. , تفشرية
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هـــــــذا الوضـــــــع لـــــــيا دائمـــــــاً فـــــــبعل 
مــوظف  املطــارا  يرفضــون أي قــادر يهــب  بتفشــرية صــادرة مــن  ــري دولــتهم؛ 
لذا اجعل التفشرية توافق وجهـة السـفر, فهـذا أفاـر اتباعـاً للنظـار, وأجـدر أن 

 ال تقع فيما ال حيمد عقباه.

 بعــل الــدول يتطلــ  العبــور مــن خــسل مطارهــا تفشــرية مســتقلة, حــ  -59
لـــو فـــان هـــذا العبـــور للحظـــا  معـــدودة؛ لـــذا تففـــد مـــن هـــذا املطلـــ  قبــــل 
ســفرك, وذلــك بســؤال ســفارة الدولــة املوجــودة   بلــدك والــيت ســوف تتوقــف 

 فيها ع  رحلتك.

؛ ألن الســفارا   تفشــرية الســفر اعمـل علــى اســتخرا  -51 قبــل وقــت فــاف 
تــــودحم مــــع اقــــرتاب مواســــم الســــفر خاصــــة   إجــــا ة الصــــيف. ففــــ  وقــــت 

لصــيف يتــفخر اســتخرا  التفشــرية أفاــر مــن  ــريه مــن أوقــا  الســنة, وهــو مــا ا
يعــر  املســافر الحتمــاال  تفجيــل, أو تــفخري ح ــو ا  الطــريان والفنــادق, 

 وهو ما قد يكلفك سفرتك بالكامل.

بعل الدول انح تفشرية متعددة السفرا  خـسل مـدة حمـددة, فـيمكن  -57
 ا  إىل تلك الدولة.االستفادة منها خسل تلك املدة لعدة سفر 

يتطلـــ  اســـتخرا  بعـــل التفشـــريا  أن تـــتم مقابلـــة شخصـــية لطالـــ   -50
التفشرية, في   أن يتحلى صاح  املقابلة باحلكمـة واملصـداقية, وأن يكـون 
واضـــح املبـــادش ومياـــل دينـــه, وشخصـــيته, ووطنـــه, وأن يصـــدر إجاباتـــه رـــدوء 
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هــــ  خطــــوة ووضــــوح, وأن ال يعــــد هــــذه املقابلــــة مســــفلة حيــــاة أو مــــو  بــــل 
حـــــرص أن تكـــــون لياعتياديــــة, تقـــــدر عليهـــــا الكاـــــري مـــــن ســـــفارا  الـــــدول. و 

واقعيـــة, وأن ال تكـــون مبهمـــة أو  ـــري واضـــحة, أو حتتمـــل أفاـــر مـــن  هإجاباتـــ
 احتمال.

عندما يكون املتقـدر لطلـ  التفشـرية مـن النسـاء, ويلطلـ  منهـا أن يـتم  -55
ل, بـل هـذا حـق مطابقة جوا ها مع صورهتا الشخصية فس ننفر مـن هـذا الفعـ

ــــدهم, فالعقــــل  ــــى أمــــن بل مــــن حقــــوقهم, ومــــن حقهــــم أيضــــاً أن حيرصــــوا عل
واملنطق يقوالن ذلك. ولكن لنطلـ  مـنهم بطريقـة مناسـبة أن تكـون املطابقـة 

 من قبل النساء العامس    السفارة.

, مـــع احلفـــاظ  -011   يـــور املقابلـــة حيســـن احلضـــور قبـــل املوعـــد بوقـــت فـــاف 
 بتسامة الصافية.على املظهر املناس  واال

مجيٌل أن يطلع طال  التفشرية علـى بعـل األسـ لة الـيت تسـفأا السـفارة  -010
لطال  التفشرية, وذلك بسؤال من مر مبال هذه الت ربـة, حـ  يكـون طالـ  
التفشــرية علــى اســتعداد لــذلك عنــد ملقابلــة, ودــ  عليــه أن ال يعــرت  عليهــا 

 ويعرف. أو يت ر منها, بل عليه أن دي  حبس  ما يعتقد

ــــى قــــدر  -019 ــــ  عل ــــك أن جتي ــــة الشخصــــية فيحســــن ب إذا تقــــدمت للمقابل
األســ لة وبوضــوح. وإذا فنــت ال تــتقن لغــة املقابلــة فعليــك أن تســتعل مبــرتجم 

 من السفارة.
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مــــــــــن املمكــــــــــن أن تواجهــــــــــك  -014
بعــل املصــاع  عنــد مــلء  ــوذ  اســتخرا  التفشــرية, فت ــد بعــل الفقــرا  

  ذهنــــــك, فعليــــــك أن تســــــفل   ــــــري معروفــــــة لــــــديك, أو حتتمــــــل احتمــــــالل
املختصـل   السـفارة عنهـا, وأن ال اليهـا حبسـ  مـا يغلـ  علـى ظنـك, وال 

 تسفل بعل  ائري السفارة عنها فليا الكل على إملار بذلك.

ـــــد قبـــــول تقـــــدمي التفشـــــرية  -013 ـــــة أنظمتهـــــا وشـــــروطها ا اصـــــة عن لكـــــل دول
تدقيق بـاألوراق, واستخراجها, فس تت ر من طول االنتظار, أو التفخري عند ال

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

توقيعــك علــى املوافقــة علــى شــروت مــنح التفشــرية دعــل مجيــع األنظمــة  -019
تنطبــق عليــك   تلــك الدولــة, لــذا فمــن املهــم أن تفهــم الشــروت الــيت ســوف 

مـــن توقــع عليهــا, ولـــيا املقصــود مـــن ذلــك أن تقلـــق مــن اســـتخرا  التفشــرية 
أجـــل هـــذه الشـــروت, ولكـــن مـــن أجـــل أن تطبقهـــا وتنتبـــه أـــا أثنـــاء تواجـــدك 
هنــاك, ولكــ  تعلــم أنــك علــى عهــد ووعــد بصــدق التعامــل مــع تلــك الدولــة 

 اليت سوف تسافر إليها.

حيســـن أن يفخـــذ املســـافر  وذجـــاً تعريفيـــاً مـــن الســـفارة بفنظمـــة الدولـــة,  -011
امها, أو االطـــــسع علـــــى واألشـــــياء املمنـــــوع دخوأـــــا, أو اريرهـــــا, أو اســـــتخد

 املواقع اإللكرتونية اليت تنبه على هذه األشياء.

ـــة  -017 ـــدول عـــن طريـــق املواقـــع اإللكرتوني ميكـــن تقـــدمي التفشـــرية   أ لـــ  ال
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بطلـــ  التفشـــرية, ومـــن ر إرســـاله  ا اصـــة بالســـفارة, وتعب ـــة النمـــوذ  ا ـــاص
طـوا   عن طريق املوقـع اإللكـرتوين, فبـذلك يسـهل األمـر عليـك, وتت ـاو  خ
 فارية يتطل  إاامها   السفارة واليت قد تكون مودمحة باملراجعل.

الكاري من السفارا  تشرتت أخذ موعـد  مسـبق لتقـدمي طلـ  التفشـرية,  -010
دد له موعد جديد.  فمن حيضر بس موعد ال حيق له التقدمي إال بعد أن حيل

  تعطـــ(  الشـــنقن  هنــاك بعـــل الســـفارا  األوروبيـــة املشــرتفة بتفشـــرية  -015
ـــيت يقضـــيها املســـافر   تلـــك الدولـــة وفـــق ح ـــو ا   التفشـــرية بعـــدد األيـــار ال
الســكن والطــريان, وبعضــها يعطــ  ثسثــة أشــهر   املــرة األوىل ر يعطــ  ســتة 
أشــهر   املــرة الاانيــة وســنة فاملــة   املــرة الاالاــة, وبعضــها يعطــ  ملــدة  ــا 

 سنوا  أو يويد حبس  جنسية طال  التفشرية.

قــة مــنح التفشــرية حبســ  جنســية املتقــدر, فليســت الشــروت ختتلــف طري -001
نفســـها لكـــل اجلنســـيا  املتقدمـــة لطلـــ  التفشـــرية, فهنـــاك بعـــل الســـفارا  

 تفر  تقسيما  وطلبا  وشروت لكل جنسية على حدة.

, عنـــد احلاجـــة لتمديـــد التفشـــرية املنتهيـــة أثنـــاء تواجـــدك   تلـــك الدولـــة -000
ختصــــة مــــع شــــرح األســــباب فــــيمكن تقــــدمي طلــــ  التمديــــد مــــن اجلهــــا  امل

 املتعلقة بظروف التمديد .

قــد توافــق بعــل الــدول علــى اديــد التفشــرية للوائــرين   بلــداهنم وبــدون  -009
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بعضــــــــها يشــــــــرتت عــــــــدر و  شــــــــروت .
 ا رو  من املنطقة املشار إليها عند إبداء األسباب .

ذلــك و  بعــل الــدول تعطــ  تفشــرية طويلــة قــد تصــل إىل عشــر ســنوا , -004
 قدر أنه قد سبق له  يارة تلك الدولة عدة مرا .بعد أن يابت املت

, عنــد انتهـــاء اجلـــوا  الـــذي حيتـــوي علـــى تفشـــرية ال الـــت ســـارية املفعـــول -003
في ــ  علــى صــاح  اجلــوا  أن يرفــق اجلــوا  املنتهــ  مــع اجلــوا  اجلديــد عنــد 
ــــا  أن فعاليــــة التفشــــرية  ــــدري جــــوا ا  املطــــار؛ وذلــــك مــــن أجــــل إثب مــــروره ل

دعلهـــــم ينقلـــــون و  ذلـــــك أن يـــــذه  للســـــفارة ال الـــــت قائمـــــة.و أفضـــــل مـــــن
 التفشرية إىل اجلوا  اجلديد .
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 حجوزات الطيران والفنادق والسيارات :

لكـــ  يســـتمتع املســـافر برحلتـــه فإنـــه حيتـــا  إىل تنظـــيم فامـــل لشـــؤون رحلتـــه, 
ومــن ضــمنها تنظــيم احل ــو ا  قبــل الســفر مبــدة فافيــة, وذلــك عــ  خطــوت 

ملكات  السياحية, أو عـ  شـبكة اإلنرتنـت, وفيمـا احل و ا  املتوفرة إما   ا
أن يـتم ح ـوه علـى  يلـ  أضـع بـل أيـديكم نقاطـاً قـد تكـون مناسـبة ملـن أراد

 أفمل وجه.

حــدد موعــد الســفر املناســ  جلميــع أعضــاء الرحلــة, ر اــم إجــراءا   -009
خطـــوت الطـــريان, فبهـــذه  ح ـــو ا  الطـــريان بوقـــت فـــاف  قبـــل أن تـــودحم

تــــار مقاعــــد مناســــبة, وأيضــــاً ختتــــار الوقــــت املناســــ  ا طــــوة تســــتطيع أن خت
 لسفرتك.

  ح ــو ا  الطــريان عــ  اإلنرتنيــت يتــوفر للمســافر إمكانيــة اختيــار  -001
لكن عند عدر القدرة على ذلـك ألي سـب  مـن األسـباب و  املقعد املناس ,

فتقـــدر بوقـــت فـــا    اســـتخرا  بطاقـــة صـــعود الطـــائرة ؛ حـــ  حتصـــل علـــى 
 مقاعدك املناسبة.

حرص على أن تكون املقاعـد متقاربـة خاصـة اند ح و ا  الطريان ع -007
  رحس  العائلة أو األصدقاء, وذلك لتوفري متعة أفاـر, ولسـهولة التواصـل 

 بينكم.
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إذا فــــــان أفــــــراد الرحلــــــة ســــــن  -000
يعشقون أن يكون أم إطسلـة عـ  نوافـذ الطـائرة, فعنـد ح ـو ا  الطـريان أو 

أمكـن أن ختتـار مقاعـد   الطـائرة حبيـث فـإن , استخر  بطاقـة صـعود الطـائرة
تكون املقاعد خلف بعضها وعلى أفار من نافذة, فذلك دعـل أفـراد الرحلـة 

 مبناظر جوية رائعة.و  يستمتعون بر ية فريدة

ــــار الكراســــ    الطــــائرة اطلــــ   -005 ملــــن يبحــــث عــــن الراحــــة فعنــــد اختي
األمـــافن الســـسمة, أو   مقدمـــة الطـــائرة, فهـــ   الكراســـ  ا ـــاورة ألبـــواب

 األوسع   الغال  واألفضل   درجة الضيافة.

لك أن ختتار وجباتك الصحية املناسبة, أو احببة لنفسك من خـسل  -091
 مكت  ح وك قبل سفرك.

تتــوفر   بعـــل خطــوت الطـــريان والقطــارا  وســـفن الــرحس   ـــرف  -090
مســتقلة بت هيــوا  متكاملــة ألصــحاب الدرجــة األوىل, فــإذا فنــت ســن حيــ  

أو ينشد مطلباً فامسً من الراحة فعليك أن تبحـث عـن ا طـوت  ا صوصية,
 اليت توفر مال هذه ا دمة ع  خطوطها.

للطـــريان, والقطـــارا , والفنـــادق قـــد يقلـــل مـــن ســـعر  احل ـــو املبكـــر -099
 التكلفة, فخط  مبكراً حل و اتك.

مبــدة  منيــة مناســبة أن ح و اتــك مؤفــدة   و  دائمــاً قبــل ســفرك تففــد -094
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 الدو , ووسائل التنقس .و  ان الداخل الفنادق, والطري 

قبــــل ا ــــرو  مــــن البيــــت إىل املطــــار تففــــد أن مجيــــع تــــذافر الطــــريان  -093
 وجوا ا  السفر وبطاقاتك   حو تك.

احــتفظ بتــذافر الطــريان لرحلــة العــودة   مكــان آمــن ضــمن حقائــ   -099
 سفرك.

امحــــل نســـــخاً مصــــورة مـــــن جـــــوا ا  الســــفر, والتـــــذافر, وح ـــــو ا   -091
 ظها   مكان آخر  ري الذي تتواجد فيه النسخ األصلية.الفنادق, واحف

 ســ ل رقــم اأــاتف  طــوت الطــريان الــيت تعاملــت معهــا   بلــدك, -097

ورقمهــا   البلــد الــذي ســوف تســافر إليــه, وحــدد عنواهنــا وموقعهــا   ذلــك 
 البلد؛ ليسهل الوصول إليها عند احلاجة.

الـــــيت احــــتفظ بــــفوراق ح ــــو ا  ســــكن الفنـــــادق مــــن وفالــــة الســــفر  -090
تعاملــت معهــا, وأيضــاً خــون رقــم احل ــو   جوالــك. أمــا إن فــان احل ــو عــن 

 ـــو الـــذي أرســـل طريـــق اإلنرتنـــت فيفضـــل أن تفخـــذ صـــورة مطبوعـــة مـــن احل
 .إليك

احرص على أن تتم ح و اتك السياحية عن طريق مكاتـ  سـياحية  -095
ر يــة موثــوق رــا, أو مواقــع إنرتنــت آمنــة ومعروفــة, وحيســن أن يكــون التففــد 
 من هذا األمر عن طريق سؤال أشخاص ذي خ ة وأم تعامل سابق معهم.
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إن أنظمـــــــة ح ـــــــو الســـــــكن  -041
ع  اإلنرتنت خمتلفة, فـبعل مواقـع اإلنرتنـت حتـدد عـدداً مـن األيـار إلمكانيـة 

القدور وبدون خصم أي مبلر من البطاقـة االئتمانيـة.  إلغاء احل و قبل تاريخ
تم خصــــم بعــــل أو فامــــل املبلــــر وعنــــد اإللغــــاء بعــــد هــــذا التــــاريخ ســــوف يــــ

اح ــو  عــن طريــق البطاقــة االئتمانيــة. أمــا بعــل املواقــع فــس حتــدد يومــاً معينــاً 
إلمكانية اإللغاء, فاملوعد مفتوح ح  آخر يـور. في ـ  أن يـتم مراعـاة ذلـك 

 والتنبه للمواقع اليت تعط  أف  عدد من األيار. 

تـــ  الســـياحية, أو لـــو ســـفلت : أيهـــم أفضـــل؛ احل ـــو عـــن طريـــق املكا -040
باأاتف املباشر للفندق, أو احل ـو عـن طريـق موقـع الفنـدق   اإلنرتنـت, أو 
بواســطة مواقــع احل ــو الشــاملة للفنــادق   اإلنرتنــت, أو احلضــور املباشــر   
ـــــادق تعطـــــ   الفنـــــدق؛ لقلـــــت لـــــك: جـــــرب فـــــل االحتمـــــاال , فـــــبعل الفن

ضها يكون احل ـو فيهـا املكات  السياحية املتعاقدة معها عروضاً خاصة, وبع
عـــ  اأـــاتف أفضـــل, وبعضـــها عـــ  موقـــع الفنـــدق أفضـــل, وبعضـــها بواســـطة 
احل ـو   شــبكة اإلنرتنـت أقــل. ففــ  ماـل هــذا املوقــف حيسـن بــك أن جتــرب  

 فل الطرائق وختتار األنس  لك واألقل تكلفة. 

ال تعتقــد أن احل ــو عــ  أي وســيلة مــن وســائل احل ــو املتقدمــة هــ   -049
اجلوانـــ , بـــل ضـــع   ذهنـــك أنـــه مـــن احتمـــل أن تـــذه  إىل  جتربـــة مفمونـــة

شــرفة تــفجري الســيارا  الــيت ح ــو  ســيارتك منهــا عــ  املكاتــ  الســياحية, 
أو عــن طريــق شــبكة اإلنرتنــت فت ــدهم   يــوفروا لــك طلبــك الــذي طلبــت, 
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وباملواصــفا  الـــيت اخــرت . أو تـــذه  إىل الفنــدق وجتـــدهم   يقومــوا حب ـــو 
 ؛ فضـع   ذهنـك ماـل هـذه احلسـابا  خاصـة   أوقـا   رفتك اليت اخرت 

املواســم؛ لــذا اخــرت وقتــاً مناســباً للســفر, ورتــ  وصــولك حبيــث يكــون هنــاك 
وقت فافياً لتدارك األمور, فتستطيع أن ختتار البديل املناس  إن حصـل لـك 

 مال هذا املوقف.

أرقــار فروعــه و  احــتفظ بفرقــار املكتــ  الســياح  الــذي اــم ح و اتــك -044
ا ار , واسم املوظف الذي قار باحل و, ورقم هاتفـه املباشـر   املكتـ ,   

 وبريده اإللكرتوين, وعنوان مكتبهم على شبكة اإلنرتنت.

بديلـــة وقريبـــة للفنـــدق الـــذي    تعـــرف علـــى عنـــاوين فنـــادق أخـــرري -043
 احل و فيه, وذلك   حالة الر بة بالتغيري, أو   حالة إلغاء احل و.

ة ســـفرك, و  املطـــار نفســـه اجتـــه إىل وفيـــل إىل وجهـــ عنـــدما تصـــل -049
 خطوت الطريان وتففد من تففيد خ  الرجعة.

ــــا  وجــــودك هنــــاك عنــــد  -041 احــــتفظ بســــندا  الســــكن, والتنقــــل؛ إلثب
 احلاجة.

 -وهــذا لــه قواعــده وطرقــه ا اصــة -انتشـر   العــا  الطــريان املخفــل -047
مـــن أمههـــا: أن مـــن حي ـــو مبكـــراً حيصـــل علـــى الســـعر األرخـــن, ولكـــن مـــن 
يتفخر عن الطريان وتفوته الرحلة فس يسرتجع تذافره. اطلع على مـواقعهم   



 

 

- 37 - 

www.travelzad.com 

واح و من هنـاك واسـتمتع  اإلنرتنت
بالتخفيضــا , ولــن حتتــا    الغالــ  إىل تــذفرة وإ ــا حتتــا  إىل رقــم احل ـــو 

 فق .

تــفخري الطــريان قــد يويــد مــن أرباحــك, فــبعل خطــوت الســفر عنــدما  -040
ا تعــر  ا طــوت أن مــن يــؤخر وقــت إقسعــه اتلــر رحلتهــا حب ــو فــوق طاقتهــ

تكــــون لــــه التــــذفرة جمانيــــة باإلضــــافة إىل مبلــــر مقابــــل التــــفخري. فــــإذا   تكــــن 
مســـتع سً فمـــن املمكـــن أن تكســـ  ماـــل هـــذا العـــر , أو أي عـــر  يقـــدر 

 من مال هذه ا طوت االقتصادية.

الكمبيـــوتر احمـــول أصـــبح اآلن مـــن ضـــروريا  الســـفر, فعـــن طريقـــه  -045
ن تبحـــث عـــن األمـــافن الســـياحية املناســـبة, أو ح ـــو الفنـــادق أو تســـتطيع أ

ــــى حســــاباتك, أو حتميــــل  الطــــريان أو اســــت  ار الســــيارا , أو اإلطــــسع عل
صـورك ولقطاتــك, أو التواصــل مـع مــن حولــك, فـاحرص علــى محلــه لتســتفيد 

 منه.

 اختيار املكان املناس    الطائرة عند احل و للسفر خاصة ملن معه -031

م, وذلـــك لطلـــ  األمــــافن الـــيت حتتـــوي علـــى ســـرير خــــاص رضـــيع؛ أمـــر مهـــ
 للطفل   الطائرة, فتنبه لذلك وال تدع الفرصة تفوتك.

عند احل و لـيكن بـل الـرحس   ـري املباشـرة وقـت فـاف  لتنتقـل بـل  -030
أو التنقـل مـن خطـوت إىل أخـرري,  ,أو إهناء إجراءا  السـفر ,صاال  املطار
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ليـك الوقـت أو تفوتـك الرحلـة عنـد أو من رحلة إىل أخـرري؛ حـ  ال يضـيق ع
 تفخري األوىل.

تففيــد ح و اتــك للفنــدق باالتصــال رــم قبــل وقــت اإلقــسع يســهل  -039
 سفرتك ودعلك مطم ن البال.

االتصـــال بالفنـــدق, وحتديـــد موعـــد وصـــولك, وطلـــ  االســـتقبال    -034
املطـــار إن فـــان ذلـــك مـــن ضـــمن خـــدماهتم؛ يرحيـــك بعـــد الوصـــول, وخيفـــف 

 عنك عناء السفر.

صــالة القــدور تتــوفر   الكاــري مــن املطــارا  فنــادق تابعــة , فهــذه    -033
هـ    و  الفنادق مناسـبة اللتقـات األنفـاس فمـا   رحـس  التوقـف الطويلـة,

 الغال  تؤجر بالساعة.

إذا فـــان التوقـــف ملـــدة طويلـــة فاحبـــث مـــع مكتبـــك الســـياح  إمكانيـــة  -039
 السكن على حساب ا طوت الناقلة.

ال تــوفر خطــوت و  الــيت تتوقــف مــدة طويلــةو  رة  الــرحس   ــري املباشــ -031
فنــــت حباجــــة إىل اســــت  ار فنــــدق فــــاخرت الفنــــادق و , الطــــريان ســــكناً لرفارــــا

أبعـد عـن  محـة و  القريبة من املطار فه  أقل فلفـة مـن الفنـادق التابعـة للمطـار
 املدينة .

تــــوفر بعــــل املكاتــــ  الســــياحية ح ــــو ا  خمفضــــة لــــبعل خطــــوت  -037
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تسـتفيد  شبكة القطـارا  فـيمكن أن
حت ــو عـن طريـق اإلنرتنيــت و  منهـا أو تسـتدل مـن املكاتــ  عـن األفضـل منهـا

. 

قــــد جتــــد عــــرو  مغريــــة تابعــــة لتــــذافر النقــــل عــــ  القطــــارا  طويلــــة  -030
الـدول با ـان بـل أو  ,ملـدنداخـل افمنها مامينحـك رفـوب احلـافس  , األمد

حس  الــر و  منهــا مــا مينحــك ختفيضــاً علــى رفــوب الســفنو , أو برســور خمفضــة
قــد حتــو  علــى فــل و , املــوارا و  ر تــذافر املتــاحفاأو يقلــل مــن أســع, البحريــة

 تلك العرو  السابقة .

لعـاب أمـدن و  احلـدائقو  املـوارا و  توفر بعل املواقع الر يـة للمتـاحف -049
 إذاألطفــــال إمكانيـــــة ح ـــــو التـــــذافر عــــ  اإلنرتنيـــــت, فهـــــذا األمـــــر أفضـــــل, 

طــــــوابري طويلــــــة   تلــــــك   عــــــاالنتظــــــار املمــــــل   يكفيــــــك إضــــــاعة الوقــــــت 
 األمافن.
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 الصرافة :و تحويل العمالت

ـــد املســـافر   حفـــظ  ـــيت تفي   هـــذه الوقفـــا  نســـتعر  بعـــل الطـــرق ال
أموالـــــه أثنـــــاء ســـــفره, وتوضـــــح لـــــه أفضـــــل الطـــــرق لسقتصـــــاد   صـــــرفها, 
وفذلك سبل حتويلها من عملـة إىل أخـرري, وهـذه الوقفـا  تبـدأ مـن قبـل 

 السفر.

آمنــة و  ف اآل  والبطاقــا  االئتمانيــة هــ  وســيلة رائعــةبطاقــا  الصــر  -091
مـــن وســـائل نقـــل األمـــوال , فلـــيكن معـــك أفاـــر مـــن بطاقـــة لتســـتخدمها   

 تستعمل األخرري عند تعطل إحداها.و  تعامستك املالية فتسد حاجتك,

إذا فنــت ســوف تقــيم ملــدة طويلــة   ا ــار  ففنــت حباجــة إىل بطاقــة  -090
 كن تففد أهنا توافق أحكار الشريعة اإلسسمية .ائتمانية من تلك الدولة, ول

احــــتفظ بصــــورة مــــن البطاقــــا  االئتمانيــــة, واحــــرص أن يكــــون رقــــم  -099
 البطاقة واضحاً.

خدمــة العمــسء الــدو  ا ــاص بالبطاقــا   ال تــناس أن تســ ل رقــم -094
االئتمانيــــة للتبليــــر عنهــــا   حالــــة فقــــداهنا, أو تعطلهــــا, أو عنــــد احلاجــــة إىل 

 خدماهتم.

ن تاريخ هناية بطاقة الصراف اآل , والبطاقـة االئتمانيـة؛ حـ  تففد م -093
 ال تقع   موقف  ري حمسوب.
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تففـــد مـــن أن مبـــالر رحلتـــك  -099
النقديــــة واملخونــــة   البنــــك تغطــــ  احتياجــــا  ســــفرتك وبقــــدر أيامــــك الــــيت 

 تقضيها هناك, بل األمجل أن تكون أفار منها احتياطاً.

شـــــبكة اإلنرتنـــــت أمـــــر  التعامـــــل مـــــع حســـــاباتك البنكيـــــة عـــــن طريـــــق -091
ضروري, واملرور عليه أثناء سفرك أفار من مرة أمـر أهـم؛ وذلـك حـ  يسـهل 
عليك متابعة حسـاباتك, ومبـالر الصـرف الـيت قمـت رـا عـ  بطاقـة الصـراف 
اآل , والبطاقا  االئتمانية, ومعرفة تفاصـيل مصـروفاتك أوالً بـفول؛ وفـذلك 

آخـر مـ  مـا احت ـت إىل  ح  يتسه لك أن حتول من حساب إىل حساب
ــــك, أيضــــاً لتــــتمكن مــــن أن تلوقــــف بطاقــــة الصــــراف اآل  عنــــد فقــــداهنا,  ذل
ومتابعـــة فـــواتري الكهربـــاء واأـــاتف   بلـــدك حـــ  ال يـــتم فصـــلها. فـــإذا فنـــت 
تتعامل عن طريـق شـبكة اإلنرتنـت مـن قبـل ف ميـل أن تسـتمر علـ  ذلـك   

ليهــا قبــل ســفرك. ولكــن ســفرك, وإذا   تكــن تتعامــل رــا مــن قبــل فتعــرف ع
عليـك أن تتنبــه بعــدر حفــظ رقمــك الســري   أجهــوة اإلنرتنــت عنــد دخولــك 

 عن طريق مقاه  اإلنرتنيت أثناء السفر.

دائمـــاً ضـــع أرقامـــك الســـرية للمواقـــع اإللكرتونيـــة املتعلقـــة حبســـاباتك  -097
املصــــرفية علــــى شــــكل أرقــــار فقــــ  وبــــدون حــــروف, وذلــــك حــــ  ال تضــــطر 

ح عربيــة إذا أرد  الــدخول إىل حســابك   الـــدول للبحــث عــن لوحــة مفــاتي
 الغري ناطقة باللغة العربية.
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إذا أرد  أن تــــدخل إىل حســــاباتك البنكيــــة عــــ  اإلنرتنــــت   دولــــة  -090
األرقـار السـرية حلسـابك عبـارة عـن حـروف عربيـة؛ فـإن بعـل مواقـع و  أجنبية,

 ة منها.اإلنرتنت توفر لوحة مفاتيح عربية عن طريق الشاشة فيمكن االستفاد

ــــل جــــوا  الســــفر, وبطاقــــة الصــــراف, و  -095 البطاقــــة األشــــياء الضــــرورية ما
, ورخصــــة القيــــادة, وأرقــــار التبليــــر ا اصــــة بالبطاقــــا  االئتمانيــــة, االئتمانيــــة

وح ــو ا  الفنــادق, والطــريان؛ حيســن بــك أن ترســل منهــا صــورة إىل بريــدك 
أي بقعــة مــن اإللكــرتوين فيكــون مبقــدورك أن تعــود إليهــا عنــد احلاجــة أــا   

 العا .

ــــدك؛ الســــتخدامها   مطــــارك  -011 امحــــل بعــــل النقــــود مــــن عمــــس  بل
ــاً  الــداخل  حــل الــذهاب والعــودة, فكاــري مــن النــاس قــد ال دــد مبلغــاً فافي

 لدفع أجرة التافس , أو فاتورة املطعم اليت سوف يتناول فيها بعل وجباته.

 امحـــــل بعـــــل النقـــــود مـــــن عمـــــس  البلـــــدان الـــــيت ســـــوف تتوقـــــف   -010
مطاراهتــا؛ حــ  ال تضـــطر إىل اســتخدار بطاقــة الصـــراف عــ  أجهــوة الصـــرافة 
والــيت   الغالــ  يــتم اســتقطاع رســور معينــة علــى فــل عمليــة يــتم التعامــل مــن 

 خسأا.

ـــــة   الغالـــــ  ال ميكـــــن حتويلهـــــا أو قبوأـــــا    ـــــري  -019 العمـــــس  املعدني
 على أن ال تكون من ضمن صرفك. بلداهنا؛ لذا احرص
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ملعدنيـــــــــة ميكـــــــــن العمـــــــــس  ا -014
االســـــتفادة منهـــــا   أجهـــــوة املبيعـــــا  املتـــــوفرة   املطـــــارا ؛ لـــــذا قـــــد يكـــــون 

 استخدامها   رحلة العودة أفضل, وذلك للتخلن من املتبق  منها.

الف ــــــا  النقديــــــة الورقيــــــة الكبــــــرية هــــــ  أفاــــــر الف ــــــا  قبــــــوالً عنــــــد  -013
يمـــة   ســـوق اســرتجاعها, وأمـــا الورقـــة النقديـــة التالفـــة أو القدميــة فهـــ  أقـــل ق

 الصرافة.

ـــــذا فاســـــتعد  -019 ـــــى   ســـــعر الصـــــرف, ل ـــــادق تعـــــد األعل املطـــــارا  والفن
 بصرف املبالر املطلوبة قبل أن تصل إىل تلك األمافن.

وجــــود بعــــل املبــــالر النقديــــة بف ــــا  متعــــددة   متنــــاول اليــــد؛ يرفــــع  -011
عنك احلر  عند حساب األجرة أو عند احلاجة أـا   احـس , وال يضـطرك 

 ختر  حمفظتك مبحتوياهتا الكاملة.إىل أن 

التحويـل النقـدي فقـد حتتاجهـا عنـد املسـاءلة عـن  للحيطـة امحـل ورقـة -017
 مصدر األموال.

حـــ  ال  احـــرص علـــى أن تكـــون نقـــودك مو عـــة   أمـــافن خمتلفـــة؛ -010
, مـع بقيـة أعضـاء الرحلـةجـوءاً آخـر و  تفقدها مـرة واحـدة؛ فضـع جـوءاً معـك,
 االئتمانية.و  الصرافة وجوءاً تستخدمه عن طريق البطاقا 

تففـد مـن أن احلـد األعلـى للبطاقـة االئتمانيـة مناسـ  لسـفرتك, وإال  -015
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 قم برفعه إىل احلد األعلى قبل السفر.

إذا فـان برفقتـك عائلتــك فمـن املستحســن أن يكـون لــدري فـل واحــد  -071
 منهم بعل األموال ا اصة بتلك البلد, فقد حيتاجوهنا وأنت بعيد عنهم.

وقوانل حول املبالر اليت حيـق للسـائح أو التـاجر لبعل الدول شروت  -070
أو العــــابر أن يــــدخلها معــــه, فــــذلك هنــــاك بعــــل الــــدول حتــــدد مبلغــــاً معينــــاً  
 ففقصى ما ميكن ا رو  به من تلك البلد, فتففد من أنظمة تلك الدولة.

حمــس  الصــرافة  ــري الر يــة   ا ــار    الســوق الســوداء  قــد تكــون  -079
 تكون حمل شبهة ومراقبة فاحذر منها فل احلذر.فخاً لعملة موورة أو 

البطاقا  االئتمانية خمتلفة ومتنوعة, وفل بلد  من بلدان العا  لـديهم  -074
قبــــول خــــاص لبعضــــها, فــــاعلم أي البطاقــــا  أفاــــر قبــــوالً مــــن قبــــل احــــس  

 الت ارية   البلدان املقصودة للويارة. 

 تســـتغرب إذا ســـعر الشـــراء   الغالـــ  أعلـــى مـــن ســـعر البيـــع؛ لـــذا ال -073
 أرد  أن حتول املتبق  من األموال بعد السفر أن جتد هناك فرقاً   السعر.

  الغال  يعد وقت اإلجا ا  من أعلى األوقا    سـعر الصـرف,  -079
فإذا عومت على السفر فاصرف املبالر اليت حتتاجهـا قبـل قـدور اإلجـا ة بفـرتة 

  فتكـــون حصـــلت فافيـــة, وتكـــون بـــذلك   الغالـــ  مســـتفيداً, فـــإن ســـافر 
على سعر أقل, وإن  ري  فكرة السفر فإعادة املبـالر تكـون مببـالر أعلـى مـن 
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 وقت الشراء.

يســـتخدر الـــبعل الشـــيكا  الســـياحية, وقـــد يكـــون هـــذا األمـــر قـــد  -071
انتهى لدري الكاري من املسافرين, ولكن إذا فنت تتعامـل رـذا الطريقـة فـاعلم 

كا  فــــاحرص علــــى أن أن البنــــوك تــــدقق وبقــــوة علــــى توقيــــع صــــاح  الشــــي
 يكون التوقيع مطابقاً لألصل.

إذا فنــــت تســــتخدر الشــــيكا  الســــياحية فتعــــرف عــــن طريــــق البنــــك  -077
 احل  إىل عناوين البنوك اليت ميكن االستفادة منها   هذه الشيكا .

يعتمـــد بعضـــهم طريقـــة التحويـــل عـــ  بنـــوك دوليـــة, وذلـــك بـــفن حيـــول  -070
ة, ر يتعامــــل مــــع ذلــــك البنــــك   مبلـــر الرحلــــة إىل بنــــك   الدولــــة املقصــــود

سفرته فيفخذ منه مصروفاته. في در باملسـافر الـذي يتخـذ ماـل هـذه الطريقـة 
أن يســفل عــن فــروع هــذا البنــك: هــل هــ  منتشــرةة وهــل يفخــذون نســبة مــن 

 املبلرة وما مدري سهولة إجراءا  الصرف لديهمة وفم سعرهة
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 قبل الخروج من المنزل :

وقفـا  قبـل ا ـرو  مـن البيـت واأـدف منهـا و ..هنا تـذفرة لكـل مسـافر
 أن تكتمل سعادتك عند العودة إليه...

التففد من فصل مجيـع األجهـوة الكهربائيـة الـيت ال حتتاجهـا أن تعمـل  -075
  فرتة  يابك مال : مراوح الشف , والسـخانا , والرائ ...و ريهـا. وذلـك 

 ح  ال تتسب  حبريق لو حصل أا أي عط .

ختـــوين مـــواد النظافـــة الكيميائيـــة   أمـــافن حـــارة, فقـــد  التنبـــه لعـــدر -001
 تلف ما حوأا.تنف ر وتل 

تســديد فــواتري اأــاتف, والكهربــاء, واملــاء حــ  ال يــتم فصــلها   فــرتة  -000
 الغياب.

التففد من إ سق منافذ أنبوبـة الغـا  قبـل السـفر, وعـدر االعتمـاد    -009
 ا در. إ سقها على

يحســـن فيـــت خـــسل رحلـــتكم, األشـــياء الامينـــة   الب عـــدر وضـــع -004
 البنوك. تسليمها لألقارب أو وضعها   صناديق األمانا   

حيســــن إفــــرات الاسجــــا  مــــن مجيــــع األطعمــــة املخونــــة فيهــــا؛ حــــ  ال  -003
ـــتس تتلـــف عنـــد تعطـــل الاسجـــا  فـس  تنتشـــر رائحتهـــا الكريهـــة   و  د األطعمـــةفسل
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 البيت.

الغيــاب, ومــن مــدهتا   فــرتة  ته الغذائيــة الــيت ســتن مسحظــة املــواد -009
 املمكن االستفادة منها, أو تو يعها قبل السفر.

فصل التيار الكهربـائ  عـن طريـق مـوود ا دمـة إن فانـت مـدة السـفر  -001
 طويلة, وذلك بعد التففد من إفرات الاسجا .

فصــل حمــرك رافــع امليــاه للخوانــا  العلويــة, وذلــك حــ  ال يســتمر    -007
فم فيتلــــف, أو يكــــون معرضــــاً العمــــل لــــو حصــــل هتريــــ    امليــــاه أثنــــاء ســــفر 

 للحريق, أو سبباً لتسرب املياه من ا وانا  العلوية.

 التففد من إ سق صنابري املياه, وعدر هتريبها. -000

إ سق املنافذ اليت حتت األبواب إما بعمـل حـواجو مناسـبة أو بـبعل  -005
األقمشة؛ ح  انـع تسـرب الغبـار, واألتربـة, أو احلشـرا  الصـغرية إىل داخـل 

 .البيت

فـــرتة الســــفر فـــرتة مناســــبة لـــر  البيــــت بالكامـــل باملبيــــدا  احلشــــرية,  -051
وخصوصاً جماري الصـرف الصـح , وذلـك حـ  يقضـ  عليهـا أثنـاء الغيـاب, 
ـــــه إل ـــــسق فتحـــــا  املـــــراحيل, وخمـــــار  الصـــــرف؛ حـــــ  ال ختـــــر   مـــــع التنب

 احلشرا  إىل البيت.



 
 

 

- 48 - 

www.travelzad.com 

ة إن أمكـــن فـــتح بعـــل النوافـــذ لتهويـــة البيـــت وذلـــك   أمـــافن حمـــدد -050
 بعيدة عن األثا  أو الغرف؛ ح  تعط  هتوية للبيت.

احتياطيـــة مـــن مفـــاتيح البيـــت عنـــد األهـــل أو بعـــل  وضـــع نســـخة -059
األقـــــارب, وذلـــــك لويـــــارة البيـــــت فـــــل حـــــل, والتففـــــد مـــــن أن األمـــــور تســـــري 

 بشكلها الطبيع .

فصل أصابع بطارية السـيارة حـ  ال تتعـر  للعطـل, أو قـم بتكليـف  -054
 فرتة.من يقور بتشغيلها فل 

وضــــع نســــخة احتياطيــــة مــــن مفــــاتيح الســــيارة عنــــد األهــــل أو بعــــل  -053
املعــــارف وذلـــــك الســـــتخدامها عنـــــد احلاجـــــة.سا يعطـــــ  مـــــدلوالً ملـــــن يـــــرتبن 

 بالبيت أن البيت ال خيلوا من احلرفة.

إســــناد أمــــر تنظيــــف البيــــت وهتويتــــه قبــــل موعــــد الرجــــوع بيــــومل إىل  -059
 مؤسسا  النظافة حتت إشراف أحد املعارف.

 ا رو  من البيت قبل تنظيمه وترتيبه بالشكل املناس .عدر  -051

الســفرا  الطويلــة طــ  الســ اد فهــ  الطريقــة  مــن األفضــل خــسل -057
 املالى حلفظها من األتربة والغبار.

ختـــوين املفـــار  واملسبـــا والفـــوت بشـــكل مناســـ    أمـــافن مغلقـــة  -050
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 وبعيدة عن األتربة.

 التففد من  لق مجيع منافذ التهوية. -055

جهوة اإللكرتونية احلساسة بف طيتها املناسبة, وذلك خشـية تغطية األ -911
 تعرضها للغبار واألتربة.

إشـــعال بعـــل ملبـــا  اإلضـــاءة ا ارجيـــة,   باحـــا  البيـــت, وعلـــى  -910
السور, وذلك ح  ال يوح  منظره بـفن أهلـه   حـال سـفر, فيتعـر  البيـت 

 لضعاف النفوس من اللصوص.

تـــه, مـــع الطلـــ  مـــنهم أن يويلـــوا توصـــية اجلـــريان مبراقبـــة البيـــت, ومتابع -919
أوراق الدعايــة الــيت تعلــق   صــناديق ال يــد أو علــى األبــواب, والــيت يســتدل 

 .تواجدينمنها ضعاف النفوس على أن أهل البيت  ري م

إذا فنـــــت تنـــــوي الســـــفر ملـــــدة طويلـــــة جـــــداً وأنـــــت تســـــكن   منـــــول  -914
ت وختـوين مستفجر فقد يكون مناسـباً مـن حيـث التـوفري أن تقـور بتسـليم البيـ

أ راضك من قبل شرفا  التخوين, واليت تقور بتغليفها وحفظها مبسـتودعاهتا 
إىل حــل عودتــك مقابــل مبــالر معينــة, حبيــث حيفــظ مســتلوماتك مــن الضــياع 

 وجتدها  ري حال عند العودة.

ــــا ل -913 ــــة املن ــــاب و  تقــــدر بعــــل شــــرفا  األمــــن حبماي ــــاء  ي القصــــور أثن
 فقد حتتا  إليه عند ر بتك بالسفر.  أصاحبها. ضع هذا ا يار أمار عينيك
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إذا فــان املنــول حيتــوي علــى نباتــا  ظــل فيحســن أن يــتم توفيــل مــن  -919
 حفظها .و  يقور برعايتها

إذا فــــــان املنــــــول حيتــــــوي علــــــى حيوانــــــا  أليفــــــة, فــــــيمكن تســــــليمها  -911
 أو وضعها عند بعل األقارب., للشرفا  املتخصصة من أجل رعايتها

فحــري مبــن يريــد الســفر , ون ســقياحديقــة البيــت دــ  أن ال تــرتك د -917
أو إىل , متابعــــة احلــــدائقو  أن يوفــــل هــــذا األمــــر إمــــا للشــــرفا  ا اصــــة بــــري

 أو إىل من تراه مناس  ليقور بذلك., حارس املنول

 بــتكمغيلحــارس أو ســائق في ــ  تنبيهــه إذا فــان أهــل البيــت لــديهم  -910
 ائريـه  ليحـذر مـن أن خيـ و  ,و أن يفخذ احليطة واحلذر ح  موعد عـودتكم,

 عن فرتة  يابكم.
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 شحن األمتعة :

قــد يكــون شــحن األمتعــة مــن األشــياء املكلفــة إن   ننتبــه لــذلك قبــل أن 
نســـــافر, فهنـــــا نقـــــف عـــــدة وقفـــــا  لنحصـــــل علـــــى شـــــحن مناســـــ    

 رحستنا.

بعـــــل شـــــرفا  الطـــــريان تســـــمح للرافـــــ  الواحـــــد بعـــــدد حمـــــدد مـــــن  -915
احلقائـــ  اليدويـــة أيضـــاً حقائـــ  الشـــحن, فاســـفل عـــن عـــدد و  حقائـــ  اليـــد

املســـموح رـــا, واحلقائـــ  املعـــدة للشـــحن؛ حـــ  ال تضـــطر إىل إرجـــاع بعـــل 
 حقائبك أو تغيريها   املطار.

بعل شرفا  الطريان تسمح حب م معل فق  من احلقائـ , وذلـك  -901
بتمريرهــا وســ   ســري( يناســ  احل ــم الــذي يريــدون, وتلــرفل بقيــة احلقائــ  

 .اليت ال ار من خسل ذلك  السري(

مـــل -900 نفســـك أعبـــاء ماليـــة  ائـــدة قـــم بـــو ن عفشـــك قبـــل  حـــ  ال حتل
 الذهاب إىل املطار, وذلك ملعرفة مقدار الشحن الوائد.

ألصـــحاب الكيـــف خـــذ قـــدر حاجتـــك مـــن أ راضـــك ا اصـــة لعمـــل  -909
ـــادة  ـــة والشـــاي مـــع مســـتلوماهتا مـــن الـــي واأيـــل والتمـــر, دون  ي القهـــوة العربي

ك   شــحنها, وعليــك أن  ال جتعـــل جتعلــك تنــدر علــى نقلهــا, أو تـــؤثر عليــ
القهــوة واأيــل وســ  حقائــ  ثيابــك؛ ألهنــا ســوف تنشــر رائحتهــا علــى مجيــع 
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حمتويا  حقيبتك, ففحسن طريقة لذلك أن جتعلها   حقيبة مسـتقلة فـذلك 
أســـهل حـــ    عمليـــة التفتـــي  عنـــد اجلمـــارك, أو لـــك أن تغلـــف األ ـــرا  

 بواسطة التغليف ا اص باملواد السائلة.

ملــــن ســــيطيل الســــفر أوال يتقبــــل مــــففوال  املطــــاعم وير ــــ  بــــالطبخ  -904
بنفســه   ســفره؛ فقــد يكــون شــراء أدوا  الطــبخ   البلــد املقصــود أوفــر مــن 

 محلها من بلدك.

ـــة  -903 ضـــع بعـــل أ راضـــك والـــيت قـــد تســـتطيع االســـتغناء عنهـــا   حقيب
مسـتقلة, أو   مكــان سـهل الوصــول إليــه, وذلـك حــ  ختفـف مــن أ راضــك 

ن هنــاك و ن  ائــد, فقــد يكــون مبلــر الشــحن أ لــى مــن هــذه احتويــا  لــو فــا
 ـري الضـرورية, , فـإذا وضـعتها   حقيبـة خاصـة فمـن املمكـن أن تعيــدها إىل 

 بيتك عن طريق من قار بتوصيلك إىل املطار.

إذا فانــــت أ راضــــك فاــــرية حبيــــث يصــــع  محلهــــا معــــك   رحلتــــك  -909
الوســـائل, وأقلهـــا تكلفـــة, مباشــرة؛ فالشـــحن عـــ  الشــحن اجلـــوي مـــن أفضــل 

ففرسلها قبل سفرك بفرتة فافية ح  تصل وقت وصـولك. واعلـم أن الشـحن 
 اجلوي يقل سعره فلما  اد و نه وفق مراحل مقسمة.

بعــل الــدول تشـــرتت وجــود تـــاريخ اإلنتــا  وتـــاريخ انتهــاء الصـــسحية  -901
 على ظهر األطعمة إذا فانت من ضمن الشحن.
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تفر  بعـل الـدول ضـرائ   -907
 شحون من األطعمة, أو بعل األ را  املعينة.على امل

وجــــــود حقيبــــــة اإلســــــعافا  األوليــــــة معــــــك أمــــــر ضــــــروري, ف هوهــــــا  -900
 وتفقدها قبل سفرك, واحرص على أن تكون صغرية احل م وتف  بالغر .

ال تستخدر سوري احلقائ  ذا  الع س , واحرص على أن تكـون  -905
وال تتـــفثر عنـــد الع ــس  مـــن النـــوع الكبـــري بعــل الشـــ ء؛ لتتحمـــل أي و ن 

حمكمـة الصـنع, وتكـون أيـديها  سـحبها, واهـتم بـفن يكـون أـا أيـدي سـح 
 بطول يناس  طول من سيقودها.

ال حتمــل حقائبــك الاقيلــة   املطــارا  بنفســك, بــل اســتعن بالعمالــة  -991
املخصصة لـذلك   املطـارا , فرمبـا محلـك لألمتعـة الاقيلـة يفسـد عليـك فـل 

 أيامك اجلميلة.

 قيبة أفار من طاقتها فتنفـتح أثنـاء محلهـا أو نقلهـا  ال ترص   احل -990

املطــــارا , واخــــرت حقائــــ  ذا  شــــري   ســــحاب حمكــــم الصــــنع, واحكمهــــا 
بـــراب  خمصـــن يلـــف علـــى احلقيبـــة, وأرقـــار أقفـــال تســـتخدمها عنـــد احلاجـــة, 
و ــسف بسســتيك يغطيهــا فلهــا فيحفظهــا مــن التمــوق والتشــويه, وتففــد مــن 

     سري( الشحن. لقها بإحكار قبل وضعها 

ال حتمـــــــــل أي ســـــــــوائل   حقائـــــــــ  الشـــــــــحن, فتتســـــــــب  باتســـــــــاا  -999
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 مسبسك, وحمتوياتك, وحقائ  اآلخرين.

من املفيد جداً محـل جهـا  الكمبيـوتر احمـول   السـفر, ولكـن ثقـل  -994
و ن بعـــــل األجهـــــوة يســـــب  للمســـــافر متاعـــــ  عـــــدة؛ لـــــذا فاســـــتعن حبقيبـــــة 

 سح  مناسبة حلمله.

ـــــة, وأجه -993 وتـــــك احلساســـــة ال جتعلهـــــا ضـــــمن أ ـــــرا  أ راضـــــك الامين
 الشحن, بل امحلها معك يدوياً فذلك أفار ضماناً حلفظها.

التسـوق تـذفر أن تفخـذ فـاتورة اإلعفـاء اجلمرفـ  مـن    سـفرك وعنـد -999
البائع, وتففد من أن ختم احل عليها, وذلـك حـ  تسـرتد مبلـر الضـريبة مـن 

 عك.املطار عند مغادرة البلد الذي اشرتيت منه بضائ

عنــــد دخولــــك املطــــار   رحلــــة العــــودة ال تــــناس التوجــــه إىل األمــــافن  -991
التابعـــة لاعفـــاء مـــن الرســـور اجلمرفيـــة, مـــع حتضـــري األوراق فافـــة, واأل ـــرا  

 املبتاعة, وذلك للمعاينة من قبل موظف  اإلعفاء اجلمرف . 

عند العودة يفضل وضع األ را  اليت عليها إعفـاء مجرفـ    حقيبـة  -997
ك ألن احصــل   املطــار ســوف يطلــ  االطــسع عليهــا, وإن خمصصــة, وذلــ

  يكــن سكنــاً وضــعها   حقائــ  خاصــة فيحســن وضــعها   أعلــى احلقيبــة 
 ح  يسهل الوصول إليها.

قبــل العــودة يفضــل أن يــتم تنظيــف املسبــا املتســخة, وإن   يــتمكن  -990
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املسافر من ذلـك فيفضـل وضـعها   
 ية األ را  احمولة.حقيبة مستقلة ح  ال تؤثر على بق

حقائ  الظهر ا اصة بالرحس  قد تكون مناسبة حلمـل الكاـري مـن  -995
 األ را .

   محــــة الشــــحن ال تغفــــل عــــن أوراقــــك املهمــــة, وجــــوا ا  ســــفرك,  -941
 وبطاقاتك, ومجيع أمتعتك, فعٌل على الشحن وعل على مجيع أ راضك.
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 القدوم :و وقفة عند الوداع

ـــه عـــن أشـــياء مهمـــة ختـــن مـــن قبـــل الســـفر قـــد يلشـــغصللنا  هـــم التحضـــري ل
تنا فلـن للتعـ  أثـر علينـا فيـؤثر علـى نفسـي حولنا, وعند القدور قـد يكـون

مناهـا أمـار مسـتقبلينا. فهـذه وقفـا  تفيـد املسـافر تنكون بففضل صـورة ن
 حال الوداع والقدور من السفر :

إذا فـــــــان الســـــــفر بـــــــدون أســـــــرتك ..فسطـــــــف أهلـــــــك وأطفالـــــــك    -940
أهـل  بقة للسـفر, فـس يعكـر مواجـك مهـور السـفر ومشـا له عـناألسابيع السا

 بيتك, ف ميل أن نودعهم بقل  را   منهم, وبابتسامة راسخة   قلورم.

السفر قبل أسبوع من موعد السـفر؛ حـ   حيسن ترتي  مجيع أ را  -949
تتفــرت ألهلــك, ويصــفو ذهنــك أــم, فتســتعل باأليــار الــيت قبــل الســفر علــى 

 در على السفر وأنت مرتاح البال.قضاء حوائ هم, فتلق

فنــت ســن ال يفضــلون شــراء اأــدايا أثنــاء الســفر, أو أن جــدول  إذا -944
أعمالــك مــودحم   رحلتــك, أو ختشــى أن يــوداد العفــ  عــن الــو ن املســموح 

واحفظهــا  بــه أثنــاء عودتــك؛ فقــم بشــراء هــدايا تينــة قبــل الســفر مــن بلــدك,
ين أرري أن شــراء اأــدايا مــن لتقــدمها لكــل عويــو عليــك بعــد عودتــك. ر ــم أ

البلـــدان األخـــرري لــــه وقـــع خــــاص علـــى الــــنفا, وتبقـــى ذفــــرري اأـــدايا طــــول 
 العمر.
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 عند شراء اأدايا احرص أن -943

 تكون متميوة, وجديدة, وتدل على البلد الذي قدمت منه.

ألهلـك قبلــة تطبعهــا علـى رأس الوالــدين ويــديهما,  اجعـل خــري وداع -949
 -بـإذن ار  -ألطفالك الصغار, فتكـون وابتسامة رضى لووجتك, ومسطفة 

املخلصة وقت الوداع, وتكون االبتسامة آخر ما ر تـه علـى  حمفوفاً بدعواهتم
 وجوههم.

 عند العودة من السفر أخ  الووجة مبيعـاد القـدور, واحـرص علـى أن -941

تكون أنت ري ة مجيلة, وبـادر األطفـال باأـدايا عنـد اللقـاء, واجعـل أول مـن 
 لسفر الوالدين والووجة واألطفال.بعد ا تقابله

ـــــور  -947 ـــــس يكـــــون وقـــــت ن ـــــاً مناســـــباً لقـــــدومك إىل أســـــرتك, ف اخـــــرت وقت
ـــــدخل بشـــــكل مفـــــاجر فتبـــــا تهم وهـــــم   يســـــتعدوا  ـــــك, أو ت فيـــــوع هم ذل

 الستقبالك.

احرص على أن تفخـذ قسـطاً مـن الراحـة قبـل القـدور إىل بيتـك, فـفن  -940
أو جتعـــل ســـفرك ميـــر مبحطـــة  تنـــار وقتـــاً فافيـــاً   الليـــا  الـــيت تســـبق عودتـــك,

 أخرري قريبة تلتق  فيها أنفاسك ر تواصل إىل أهلك وأنت حبال أفضل.

ـــع املهـــار علـــى أعضـــاء  -945 ـــة فـــإن تو ي قبـــل الســـفر و  الـــرحس  اجلماعي
هد شخن فوق طاقته, أو تنسى بعـل  الرحلة ش ء مهم, وذلك ح  ال دل
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ن يقـــور بتنظـــيم االحتياجـــا  الضـــرورية للرحلـــة. وحيســـن أن يـــرأس اجلميـــع مـــ
 وتو يع املهار, ويتابع باستمرار أداء األعمال, ويتفقد املتطلبا  قبل السفر.

ألهــل احلــ  حــق علــى املقــيم فيحســن توديــع اجلــريان ومجاعــة املســ د  -931
 قبل السفر, وحيسن حسن االستقبال للمسافر منهم حال عودته.
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 المعابر البرية :

عــ  ســيارته, أو بواســطة النقــل يتخــذ بعــل املســافرين التنقــل بــل الــدول 
الــ ي للشــرفا  املتخصصــة   ذلــك, فيمــر حبالــة مغــايرة ملــن يســافر عــ  

هـذا النـوع  ا طوت اجلوية؛ لذا أردنا أن نضع إشارا  مبسطة ملـن يهـوري
 السياحة مبال هذا النقل.و  من السفر

ذلـــك مـــن أجـــل و  بـــذلك, وااللتـــواربدقـــة و  دــ  حتديـــد البـــدء باملســـري -930
 س  للمنفذ احلدودي .وصول  منا

لكن هناك أوقا  تعتـ  و  املنافذ احلدودية تكتظ بالغال  باملسافرين, -939
العشـــرين و    األربـــعو  أو خـــسل اليـــور, أقـــل مـــن  ريهـــا, ســـواًء خـــسل الســـنة

 وقت مرورك . فاخرت ما تتوقعه اقل ليكون هو, ساعة

فــس , قــد حتــتم إجــراءا  العبــور التــدقيق علــى حمتوياتــك بشــكل فبــري -934
 أو الظروف الطارئة اليت حتتم ذلك ., تقلق فهذا خيضع لاجراءا  األمنية

بــدون التــدقيق أن األمــر و  ال يعــ  عبــورك مــرا  عــدة مــع هــذا املنفــذ -933
 متطلباته .و , فكل وقت له ظروفه , سوف مير   فل مرة مبال تلك الطريقة

فلــك أن , عبــور الســيارة تفخــذ الكاــري مــن الوقــتو  إجــراءا  التــفمل -939
إن و  فل عن أسهل الطرق النظامية من أجل جتاو  تلك العقبا  بسـهولة,تس

رســـور العبـــور مـــن مصـــادرها قبـــل نقـــات و  أمكـــن أن تنـــال التـــفمل علـــى املرفبـــة
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 احلدود فذلك أفضل .

يســـتلور أن يكـــون معـــك بعـــل النقـــود بعملـــة البلـــد املـــراد املـــرور مـــن  -931
ناول بعل الوجبـا  خسل حدوده, فقد حتتاجه لبعل الرسور احددة, أو لت

   أمافن العبور.

 نظـم أ راضـك بشــكل يسـهل تنويلهــا, وعرضـها علــى طـاقم اجلــوا ا  -937
 اجلمارك أثناء العبور.و 

أو تت ر من اإلجـراءا  األمنيـة الـيت قـد تفـر  علـى تلـك  ال تتضايق -930
 ذلك . املنافذ ففمن بسدهم حيتم عليهم

ـــائق الســـيارة قبـــل أن تصـــل إو  تففـــد مـــن افتمـــال رخـــن -935 ىل نقطـــة وث
 العبور.

إذا فنــت حتمــل بعــل األطعمــة الطا جــة فتففــد أن طــول املســافة لــن  -991
ـــو , قـــد يكلفـــك الكاـــري افحملهـــ, يـــؤثر عليهـــا فيفســـدها د قبـــل أيضـــا قـــد تفسل

 وصولك حطتك إن فانت املسافة بعيدة.

أيهمـا و  السـيارة,و  حساب مقدار الفرق   التكلفة بل النقل بالطائرة -990
 برحلة أسهل ع  اختيار أفضل.أفضل قد دعلك تتمتع 

القدور على املدن ليسً قـد يكـون فيـه بعـل املخـاطرة مـن ناحيـة تـوفر  -999
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لـــذ ف ميـــل أن يـــتم ح ـــو , الســـكن
 ول ليلة .ألبالذا  و  السكن

الوقــوف أثنــاء شــدة و  الســرتاحة عنــد التعــ ,او  تقســيم مســافة الســري, -994
أنــت و  حلتــكقــدر علــى ر دعلــك تل و  احلــر, فهــذا أمــر يرحيــك مــن عنــاء الســفر,

 قوتك.و  بكامل نشاطك

فهـــم اقـــل منـــا , النســـاء أثنـــاء املســـريو  حيســـن بنـــا أن نراعـــ  األطفـــال -993
 حتمًس للمشاقة.

 سارســــة الرياضــــة أمــــر يعيــــد لــــك النشــــاتو  الوقــــوف فــــل فــــرتة  منيــــة, -999
 يكفيك من املشافل الصحية للقيادة املستمرة.و  احليوية,و 

 كـــنفاملـــة, فـــس يمتعـــة  و  اجعـــل وقـــت الطريـــق بذاتـــه رحلـــة ســـياحية, -991
بفســرع وقــت سكــن, بــل إن التمتــع مبــا حيتويــه و  مهــك أن تصــل البلــد املقصــود
 الطريق هو أمر    اية الروعة.

, يتخذ بعـل أصـحاب السـفر وسـيلة اقـل تكلفـة مـن الطـريان املباشـر -997
ذلـــــك بـــــفن يســـــتخدر النقـــــل الـــــ ي لســـــيارته عـــــ  أســـــاطيل النقـــــل ا اصـــــة و 

فهــــذه , عائلتــــه الطــــائرة حــــ  منفــــذ العبــــورإفــــراد و  يســــتقل هــــوو , بالســــيارا 
تتـــيح لــه هـــذه و , الطريقــة تعتــ  مـــن البــدائل الرائعــة ملـــن أراد أن يقلــل التكلفــة
 جتهيواهتا.و  الطريقة أن يستخدر سيارته من بعد املنفذ بكامل حمتوياهتا
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ــــفن تويــــد مــــن ســــرعة و  قــــد يــــدفعك التعــــ , -990 طــــول الطريــــق للتفكــــري ب
ـــــار املـــــدم علـــــى مـــــن يصـــــحبك   و  رة للســـــرعة, عليـــــكالســـــيارة, فتـــــذفر اآلث

 رحلتك.

جلـــ  مـــا حتتاجـــه   رحلتـــك مـــن األ ـــرا  الـــيت ال تتـــوفر   الدولـــة  -995
 املقصودة قد يوفر عليك الكاري.

 علـــى قـــدرهتا مـــن والتففـــد ضـــروري أمـــر الســـفر قبـــل الســـيارة فحـــن -911
 . املقصودة الوجهة إىل الوصول

 الســفر قبـل وريضـر  أمـر, املـ د ومـاء, احـرك  يـتو  اإلطـارا  فحـن -910
 السري وأثناء

 قائــد عـن الر يــة حت ـ  ال الـيت النوافــذ   الشـما عــن حـاجو وضـع -919
 .الشما حرارة األسرة أفراد يق  فهو رائع أمر املرفبة

 اجلميــع يســري أن فاألفضــل ســيارة مــن أفاــر تشــمل الرحلــة فنــت إذا -914
 . بعضهم مع

 أن  ـ في, األمـان حـوار لبا من األطفال يت ر قد الطريق طول مع -913
 . األمر هذا ألمهية نوجههم

 . الطريق عناء عنهم تقطع اليتو  األطفال ألعاب بعل جل  -919
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 داخل بالفائدة الوقت تنظيم -911
 دعل أمر, فكاهةو  قراءةو , حكايا و  قصنو , مسابقا  من السيارة
 . فائدةو  بسرعة مير الطريق

 أن علينا لذا, الطويلة الطرق يستحملون ال قد الرضع األطفال -917
 . عليهم األمر يكلف ال حبيث الطريق نقسم أن و, حاجياهتم نتفهم

 الطرق خسل من السيارة   السفر   خاصة وضعية احلامل للمرأة -910
 .أا ذلك مناسبة عن السفر قبل ا اص الطبي  فاستشر, الطويلة

 األشياء من  ريه أو, اجلوال أو, الطريق خارطة أو, املسحة أجهوة -915
 األشياء هذه ريستخد من هم مرافقيك اجعل بل الطريق عن تلهيك ال

 . ملساعدتك

 مستوري إىل ا وان يصل عندما بالوقود السيارة توويد تؤجل ال -971
 حمطة بعدها جتد هل تعلم فس, ذلك إىل بادر حمطة أول فف , منخفل
 . ال أر أخرري

 مناسبة تكون حبيث, الوقود تعب ةو  ,االسرتاحا  وقفا  رت  -970
 ذلك فف , بعضها مع جتمع اليت الصلوا  مجعفا, الصسة أوقا  لدخول
 .للوقت واستغسل, تسهيل

 املرء دعل أمر للرحس  املبكر ا رو و , السري   الدائم التبكري -979
 . الشرع توافق سنةو , النهار خسل وقته بكامل يتحكم
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 صالة المغادرة : 

الــيت  املطــار هــو الفاصــل األخــري بــل مكــان إقامتنــا وســفرنا, وهــو املرحلــة
تســـبق االنطـــسق, فكيـــف ننهـــ  هـــذه املرحلـــة بيســـر وســـهولة وابتســـامة. 

 إليكم هذه الوقفا :

974-  . مــن األفضــل أن نـــذه  إىل املطــار قبــل موعـــد الرحلــة بوقــت فـــاف 
مـــع العلـــم أن الـــرحس  الدوليـــة تشـــرتت احلضـــور إىل املطـــار بفوقـــا  حمـــددة 

واجلــوا ا  بيســر مبينــة   التــذفرة؛ وذلــك حــ  يــتم إهنــاء إجــراءا  الشــحن 
 وسهولة. فاسفل وفيل سفرك عند احل و عن وقت احلضور املطلوب.

تســـتغرب أن تتـــفخر  إذا فنـــت ســـن يـــذه  مبكـــراً إىل املطـــار فـــس -973
أمتعتــك علــى  الســري( ا ــاص باألمتعــة أثنــاء وصــولك إىل حمطــة الســفر؛ ألن 

  الباً ما تكون آخر ما خير  من السري. األمتعة اليت تشحن أوالً 

ــــى أن يكــــون  ال -979 ــــك إىل  ــــريك, واحــــرص عل توفــــل أمــــر شــــحن أمتعت
 تسليمها بنفسك.

قــــارن بــــل و ن أمتعتــــك والــــو ن ا ــــاين املســــموح حبملــــه, فــــإذا فنــــت  -971
حتمل أمتعة أفار من الو ن املسموح را وسوف تكلفـك مبـالر إضـافية عاليـة 

 وخدمة أفضل. ففكر بدرجا  الطريان األعلى؛ ألهنا تعطيك و ناً أفار
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الو ن الوائد خيتلف بـل  سعر -977
خطوت الطريان ؛ لذا د  التنبه لـذلك عنـد االنتقـال مـن خطـوت طـريان إىل 

 أخرري.

احذر مـن أن يتسـب  أطفالـك بإ عـا  املسـافرين   صـاال  املطـار,  -970
فمن املسافرين املريل ومنهم املرهـق. فتعويـد األبنـاء علـى احـرتار اآلخـرين   

 األمافن العامة أمر مهم.

توفر شـرفة الطـريان سـكناً أثنـاء و   ري مباشرة, نت رحلة الطريانإذا فا -975
فرتة التوقف؛ فاحرص على أن تستلم أوراق تابت ذلـك للفنـدق مـن املكتـ  
الســياح  أو خطــوت الطــريان, مبينــاً فيهــا أن شــرفة الطــريان هــ  املســؤولة عــن 

 السكن خسل هذه الفرتة .

علـى الدوار.فضـعاف    صالة املطار, فـن متابعـاً ألمتعتـك وبنفسـك -901
 النفوس أم تواجد   مال هذا املكان.

احفظ األوراق ا اصة برقم األمتعة, وعنـد اسـتسر األمتعـة تففـد مـن  -900
أن رقـــم احلقائـــ  الـــيت    الســـري( مطـــابق للـــرقم الـــذي حتملـــه معـــك قبـــل أن 

أمكـن أن ايـو حقائبـك  تفخذها من  السري( فاحلقائ   الباً ما تتشـابه, وإن
ســفر بشــ ء معــل فــذلك أفضــل حــ  تــتمكن مــن التعــرف عليهــا مــن قبــل ال

 بعد, بدون أن تضطر إىل مراجعة األرقار امللصقة فل مرة.
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 بوضــوح بــاللغتل العربيــةو    مكــان بــار  علــى ســطح األمتعــة, افتــ  -909
عنوانـــه و  الفنـــدق اســـمو  رقـــم هاتفـــك   بلـــدك,و  عنوانـــكو  اإلجنليويـــة ا ـــكو 

 وهاتفه   البلد املقصود.

حـــــرص علـــــى أن تكـــــون األجـــــرة املســـــتخدمة للنقـــــل مـــــن املطـــــار إىل ا -904
الســيارا  التابعــة للشــرفا  املعروفــة أو ا اصــة باملطــار أو  الفنــدق هــ  مــن

 الفندق.

الدولـة الـيت قـدمت إليهـا لتت نـ  احلـر  لنفسـك  فـن حمرتمـاً ألنظمـة -903
 .ولدولتك, فس حتمل ما مينع محله, وال ختالف أنظمة الطائرة أو املطارا 

الــــــذهاب مبكــــــراً إىل املطــــــار دنبــــــك اإلحــــــرا  خاصــــــة   املطــــــارا   -909
 الكبرية, فتباعد الصاال  واال دحار قد يكون ضريبته فوا  الرحلة.

  املطــارا  الكبــرية تتــوفر ســيارة صــغرية داخــل صــاال  املطــار لنقــل  -901
العـــائس  واحتـــاجل إليهـــا, فاســـفل عنهـــا لتـــوفر الوقـــت وحـــ  ال تشـــق علـــى 

 معك. املسافرين

  الرحس   ري املباشرة قد يتطلـ  منـك األمـر أن تنتقـل مـن مطـار  -907
إىل مطــار آخـــر   موقــع آخـــر لتتـــابع رحستــك, فتففـــد مــن ذلـــك, علمـــاً أن 

 بعل املطارا  توفر وسائل نقل خاصة أذا األمر.

ـــه علـــى ســـائق األجـــرة بالـــذهاب إىل املطـــار احـــدد, وذلـــك ألن  -900 التنبي



 

 

- 67 - 

www.travelzad.com 

د فيهــا عــدة بعــل املــدن العامليــة يوجــ
 مطارا .

  بعـــل املـــدن يوجـــد أفاـــر مـــن مطـــار, ولكـــل مطـــار لـــه رمـــو حـــر   -905
معل موجود   التذفرة, وهذا الرمو ميكن االستدالل من خسلـه علـى املطـار 
ـــــه  املقصـــــود, فتففـــــد مـــــن أي املطـــــارا  ســـــوف تقلـــــع رحلتـــــك, ر توجـــــه إلي

و  عليـــك مباشـــرة, وتـــذفر أن التـــفخري والتنقـــل مـــن مطـــار إىل مطـــار قـــد يفـــ
 الرحلة.

الـنفا   صـاال   اخرت بعل الكت  الصغرية وا فيفـة للـرتويح عـن -951
 االنتظار   املطارا , أو الطائرة أثناء انتظار إقسع الرحلة.

قد جتد من املسافرين   صالة املغادرة من يريد منك أن حتمـل بعـل  -950
ل   أن لـديك أنـت جمـاو  ذلـك حب ـة أن لديـه و ن  ائـدو , أمتعته مع أمتعتـك

فــس تقــدر علــى هــذه ا طــوة ا طــرة , الشــحن فــيمكن إضــافتها مــع أمتعتــك
ألنك قد تتحمل تبعاهتا إذا فانت تلك األمتعة حتمل أشياء سنوعة. ح  لـو 
طل  منك   املطار توصيل أوراق إىل مطار هبوطك فس توافق حـ  تتففـد 

 محله.أهنا ال حتمل   طياهتا ما خيشى و  تقرأهاو  من تلك األوراق

ال تغفـــــل عـــــن و , فـــــن قريبـــــاً لبوابـــــة ا ـــــرو  ا اصـــــة برفـــــوب الطـــــائرة -959
تففـد أنـك جتلـا أمــار و , فـرر النظـر إىل سـاعتك فــل فـرتةو , النـداءا  املعلنـة
ال تــــنا أن حتــــافظ و , فــــن أول املبــــادرين برفــــوب الطــــائرةو , البوابــــة املقصــــودة
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 خسل هذه املدة على فر  صعود الطائرة .

ة والـــيت حتتـــوي علـــى خـــ  الرجعـــة, وذلـــك عنـــد احـــتفظ ببقيـــة التـــذفر  -954
 استخرا  بطاقة صعود الطائرة   رحلة الذهاب.

  الكاري من املطارا  توجد صاال  انتظـار خاصـة لرفـاب درجـا   -953
األفق, فإذا فنت من رفاب تلك الدرجا , وحـ  تسـتفيد و  األوىلو  األعمال

من رفـاب تلـك  من العرو  املقدمة ددر بك أن تقدر أم مايابت أم أنك
 الدرجة.

فرصـــة الـــدخول للصـــاال  ا اصـــة  االئتمانيـــةتتـــيح بعـــل البطاقـــا   -959
 بالدرجا  ا اصة إما بشكل جماين أو خمفل فيمكن االستفادة منها.

رجـال األعمـال أو  درجـةن الدخول إىل صالة و   بعل املطارا  يك -951
 .لغري احلاجوين عليهاالصاال  املشارة ع  سور معينة 

مـــن بـــاب خدمـــة رفـــاب الـــدرجا  و  - خطـــوت الطـــريان تـــوفر بعـــل -957
 الطائرة. إىلو  خدمة النقل بالسيارة من -ا اصة 
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 : في األجواء

نســـــتعد للســـــفر مـــــن مجيـــــع جوانبـــــه, ولكـــــن قـــــد نغفـــــل عـــــن االســـــتعداد 
واالســــــتمتاع بــــــفول حلظــــــا  الســــــفر اجلميلــــــة, وهــــــو وقــــــت التحليــــــق   

 ا الوقت أفار متعة:السماء؛ لذا فهنا نشري إىل وقفا  جتعل من هذ

خـون و  ,ددبعد رفوبك الطائرة تففـد مـن أنـك جتلـا   مكانـك احـ  -950
 .أمتعتك اليدوية   مكان مناس    أعلى أو أسفل مقعدك

  الطـــائرة احـــرص علـــى أن تكـــون مسبســـك فضفاضـــة, وجتنـــ  أن  -955
  أمــافن االنانــاءا , حــ  ال تلســب  لــك الضــيق أو احلــر ,  تكــون ضــيقة
  بالضغ  على الشرايل سا يؤدي إىل التـفثري علـى دورة الـدر ولك  ال تتسب

 الطبيعية.

ــــــى مــــــنت  -411 ــــــيت تعــــــر  عل ــــــبعل التمــــــارين الرياضــــــية البســــــيطة ال قــــــم ب
الصــحية للقــدمل والظهــر  الــرحس ؛ حــ  حتقــق القــدر الكــا  مــن الســسمة

ومجيـع اجلسـم. وهـ  تقلـل التعـ , وحتمـ  العضـس  مـن الشـد وترحيـك بعـد 
 السفر.

احلفـــاظ علـــى املشـــ    الطـــائرة فـــل فـــرتة حيـــرك   و  ك األطـــرافحتريـــ -410
ــــة, وهــــو ضــــروري ملــــن لــــديهم مشــــافل   القلــــ , أو  ــــدورة الدموي اجلســــم ال

بلـــــبا اجلـــــوارب ا اصـــــة  نصـــــحيل ضـــــغ  الـــــدر, أو العظـــــار واملفاصـــــل. فمـــــا 
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 للمصابل بضغ  الدر .

ـــــري مـــــن خطـــــوت الطـــــريان وجبـــــا  ال تناســـــ  املســـــلمل  -419 تقـــــدر الكا
هتــا, فإمــا أهنــا حتتــوي علــى حلــور ا نويــر ومشــتقاته, أو علــى إضــافا   مبحتويا

 فحولية. في در التنبه أذا األمر.

  هتيف الطائرا    مقاعد الضيافة بالشكل املناسـ  للنـور؛ لـذا فـإن  -414
حــ  ال  لوضـعيا  الـرأس, واألقــدار, والظهـر الســليمة لـور األمـر للنــور فتنبـه

 ل أيار السفر.تتسب  ب الر صحية عديدة   أو 

خيتار البعل ح ماً مناسباً للبنطال حبيث يستغ  عـن احـور, وذلـك  -413
من أجـل أن يت نـ  خلـع احـور إذا فـان و  ليت ن  الشد من منطقة الوس ,

حيتــوي علــى جــوء معــدين يصــدر صــوتاً عنــد املــرور علــى أجهــوة التفتــي , وإن  
الطــائرة حــ   فنـت تفضــل لــبا احـور فــيمكن إرخــاءه عنــد اجللـوس   مقعــد

 ال يؤثر على دوران الدورة الدموية.

 دويــةحقيبــة صــغرية حتتــوي علــى مصــحف, وبعــل األ اجعــل معــك -419
للحــاال  الطارئـــة, وفتيـــ  مســـل , ومشـــغل أقـــراص, وعطـــر صـــغري, ومناديـــل 

   معطـرة, وبعـل اأـدايا الصـغرية الـيت قــد تقـدمها إلنسـان قـد تتعـرف عليــه
 الطائرة.

من األشياء املهمة, والـيت دـ  احلـرص عليـه. حفظ اجلوا , والتذافر  -411
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فيوجد حمافظ خاصة تعلـق   داخـل 
 القمين فه  آمنة ومرحية.

الرحلـــة, والتنبـــه لعـــدر  احلـــرص علـــى الـــذهاب إىل دورة امليـــاه خـــسل -417
 استخدار األشياء امللوثة بدورة املياه.

احرص على أن ال تكون  يارتك لدورا  املياه   آخر الرحلـة, ففـ   -410
وأيضـــــاً تكـــــون أفاـــــر  هـــــذا الوقـــــت تكـــــون مودمحـــــة, ومـــــواد النظافـــــة منتهيـــــة,

 استخداماً.

عليـــك باســـتخدار الورقيـــا  , خدار دورا  امليـــاه   الطـــائرةاســـت عنـــد -415
ا اصـــة لتلبـــيا فرســـ  املرحـــا , حـــ  ال يكـــون هنـــاك انتقـــال لألمـــرا  أو 

 األوب ة. وإن   تكن موجودة فاطلبها من املضيفل.

طــاقم املضــيفل   الطــائرة فــذلك يعطــيهم شــعوراً  فــن مبتســماً مــع -401
 باالرتياح لك.

 االحـرتار   اجللسـة, وتبسـ  معـه   احلـديث. أع ص جـارك حقـه مـن -400
 ليكن فل ذلك بالقدر املعقول فس إفاار ميل أو جفاء خيل.و 

 فة من أمافن حفظ أموالك.و ع نقودك   أمافن خمتل -409

إذا فنت تستخدر أدويـة طبيـة معينـة فـس تنسـى أن تتناوأـا   أوقاهتـا  -404
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 د يعكــر صــفواحــددة   رحستــك, وذلــك حــ  ال تتســب  لــك بــفي أثــر قــ
 حلتك.ر 

تفقـد حــال أطفالــك املــرافقل أثنــاء الرحلــة, واطلــ  أــم وجبــاهتم الــيت  -403
ماـــل مـــع طـــاقم ا دمـــة   الطـــائرة, وجهـــم بطريقـــة لبقـــة للتعامـــل األو  حيبوهنـــا,

وا ــــاورين أــــم   املقاعــــد, وتفقــــد جلســــتهم   املقاعــــد, وهــــل هــــ  جلســــة 
 مناسبة صحيةة 

الـدفاتر, واألقـسر, واأللـوان, و  األلعاب اإللكرتونيـة, واأللعـاب املسـلية -409
والقصــن الصــغرية ا اصــة باألطفــال, و ــاع القصــن مــن الوالــدين, وقضــاء 

ور هـــــ  بعـــــل أفضـــــل مـــــا ميكـــــن أن يعملـــــه الطفـــــل   بعـــــل الوقـــــت   النـــــ
ميكـن طلـ  و  الطائرة, حـ  ال تضـيق نفسـه ويتضـ ر إذا فـان السـفر طـويًس,

 تلك األلعاب من طاقم ا دمة بالطائرة.

  الطــــائرة قــــد تكــــون عسقتــــك مــــع مــــن  انبــــك هــــ  بدايــــة عسقــــة  -401
اسـ  دائمة, فاستخدر فراسـتك مبعرفـة الشـخن الـذي دـاورك, فهـل مـن املن

 أن ترتب  معه بعسقة وثيقة, أو أن تبقى هذه العسقة عسقة عابرة.

رفــاب الطــائرة بشــكل عــار هــم ففســرة واحــدة, ابتســم   وجــوههم,  -407
وســـاعدهم علـــى قضـــاء حـــوائ هم, واجعـــل شـــعارك التعـــاون مـــن أجـــل رحلـــة 

 هادئة ومرحية.
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املضـــيفون   الطـــائرة هـــم    -400
هم بشـكل سـير, فقـدلر عملهـم , خدمة الرفاب, ولكن ال يعـ  هـذا اسـتغس

وال تاقــل علــيهم بالطلبــا  خاصــة   الــرحس  الطويلــة, فهــم يتحملــون مــن 
 أجلك الش ء الكاري فتحمل أنت بعل الش ء عنهم.

اســتغل وقتــك   الطــريان بــالقراءة املفيــدة, أو مبمارســة أي هوايــة مــن  -405
 اجل  معك ما حتتاجه لقطع تلك املسافة.و  هواياتك؛

عك  وجتك وه  حامـل أو   شـهورها األخـرية؛ في ـ  إذا فانت م -491
أن تنــبههم أــذا األمــر عنــد ح ــوك علــى الطــريان, ففــ  بعــل شــهور احلمــل 

 يكون الطريان خطراً على اجلنل.

ـــــالطريان في ـــــ  أن  -490 إذا فانـــــت الووجـــــة حـــــامسً وســـــن يســـــمح أـــــن ب
تســــاعدها   رحلتهــــا, وتســــاعدها علــــى املشــــ  فــــل فــــرتة. حــــ  ال يتســــب  

 وس ملدة طويلة ب الر تؤثر عليها .اجلل

مضر اللبـان أو حتريـك الفـك يفـتح األذنـل, نبـه أطفالـك لـذلك فقـد  -499
 يوع هم انسداد آذاهنم أثناء إقسع الطائرة.

قـــد يصـــي  بعـــل الرفـــاب الغايـــان   حـــال إقـــسع الطـــائرة, فيفضـــل  -494
و التنبـــه لـــذلك وأخـــذ االســـتعداد املناســـ  أـــا؛ إمـــا بففـــل األقـــراص املانعـــة, أ

 استخدار األفياس ا اصة لذلك.
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ـــيت يشـــرحها طـــاقم الطـــائرة,  -493 علـــم أطفالـــك بعـــل وســـائل الســـسمة ال
ونبهم لألجراس ا اصـة بـالرجوع إىل مقاعـدهم عنـد طلـ  طـاقم الطـائرة مـن 

 الرفاب ذلك عند وجود مطبا  هوائية.

ربـــــ  األحومـــــة   حـــــال إقـــــسع الطـــــائرة وهبوطهـــــا ضـــــرورة قصـــــوري,  -499
ه أمــر مهــم جــداً. فــس نرضــخ لر بــاهتم إن رفضــوا ذلــك, وتعويــد األطفــال عليــ

بـــــل نســـــتعل بطـــــاقم ا دمـــــة لكـــــ  يســـــاعدونا علـــــى أن يتقيـــــدوا بتعليمـــــا  
 السسمة.

ترتي  جدول أعمالك وتنظيم رحلتك قد يكون خطـوة إدابيـة تـتمم  -491
 خسل مكوثك   الطائرة.

انـــع الكاـــري مـــن شـــرفا  الطـــريان التـــدخل   رحسهتـــا, فمـــن أبتلـــ   -497
رـذه اآلفـة فـس يتحايـل علـى القـوانل بالتـدخل   دورا  امليـاه, فهـ  مـوودة 

  رس إنذار ضد الدخان.

فــس تقلــق , قــد تتعــر  الطــائرة الهتــوا ا  هوائيــة أو أي عــار  فــ  -490
ـــاد   رحـــ ـــة مـــن فـــن مصـــدراً لطمفو , س  الطـــريانأـــذا األمـــر فهـــو أمـــر معت ن

 أفار من ذفر ار.و   لك,اعلم أنه لن يصيبك إال ما فتبه ارو  حولك .

يتخــــذ  أنفعليــــه  –فوبيــــا الطــــريان  –ملــــن لديــــه ا ــــوف مــــن الطــــريان  -495
أصــحاب   ــريه ســا ينصــح بــهو  اإلجــراءا  الطبيعــة الس مــة مــن أخــذ العــس 
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 . األطباء النفسيل االختصاص من

الــــــذين لــــــديهم خــــــوف مــــــن الطــــــريان أو األمــــــافن املرتفعــــــة يكونــــــون  -441
لـــذا فحـــري بـــاملرء أن ال , ثنـــاء اإلقـــسع أو اأبـــوتبالغالـــ    نفســـية ســـي ة أ

يكاـــر احلـــديث مـــع مـــن حولـــه ملـــن هـــم مباـــل هـــذه احلالـــة, إال إذا وجـــد مـــنهم 
 نفساً متقبله أذا األمر .
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 صالة القدوم :

أر  القـــدور هـــ  خطوتنـــا األوىل حنـــو هـــدفنا, وهـــ  ا طـــوة الـــيت تبـــدو 
لـــذي أصـــابنا أثنـــاء ملنهكـــة بعـــل الشـــ ء ومـــا ذلـــك إال نتي ـــة التعـــ  ا

حتضـــرينا لســـفرتنا, واألثـــر الـــذي أصـــابنا مـــن التحليـــق   األجـــواء خـــسل 
 رحلتنا. فكيف جنعل هذه ا طوة ار بيسر وسهولة.

حيســـن باملســـافر أن يـــتمم تعب ـــة  ـــاذ  الـــدخول الـــيت تـــو ع   الطـــائرة  -440
ــــة بصــــورة واضــــحة وصــــرحية, وأن  ــــا  احــــددة, وأن تكــــون التعب  وفــــق املتطلب

 سر املسافر عن فل نقطة  امضة.يستف

حيســـن بـــك فتابـــة املبـــالر الـــيت حتملهـــا وتريـــد أن تـــدخل رـــا إىل تلـــك  -449
 الدولة.

إذا فنــت حتمــل جهــا  فمبيــوتر حممــول فــاعلم أن لل مــارك احلــق    -444
 تفتيشه ومطالعة حمتوياته.

انـــع دخـــول الـــ امه و  حتـــارب الكاـــري مـــن الـــدول القرصـــنة احلاســـوبية, -443
بعـل الـدول تسـفل القـادر عـن الـ امه الـيت حيملهـا معــه   ـد أنناملنسـوخة. ف

التففــد مــن أهنــا نســخة أصــلية مرخصــة و  يــتم اختبــارهو  ,اأو حمملــة   جها هــ
 برقم خاص من الشرفة املصنعة .
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فــذلك   بعــل الــدول يــتم  -449
يـــتم و  التحقـــق مـــن حمتويـــا  مقـــاطع الصـــو  والصـــورة املوجـــودة   اجلهـــا ,

ى مقاطع اا بسياسة دولتهم, فـإذا فـان لـديك التففد من أهنا ال حتتوي عل
مقـــاطع خاصــــة ال تريــــد أن يطلـــع عليهــــا أفــــراد اجلمـــارك فيحســــن بــــك أن ال 

 تضعها ضمن حمتويا  سفرك.

سا مينع فذلك ويلستحق العقاب عليه إدخال اللقطـا  اإلباحيـة  ـري  -441
, وأنبــه هنـا أــذا -حفـظ اجلميــع مـن فــل سـوء -املرخصـة أو ا اصـة بالقلصــر 

مر ألنك قد تلسفل عن ذلـك أثنـاء الـدخول, فـس تسـتغرب أن يوجـه إليـك األ
 مال هذه األس لة. 

انع بعل الدول الـدخول باألطعمـة, أو إدخـال بعـل األجهـوة؛ لـذا  -447
 د  معرفة املمنوع واملسموح به لدري تلك الدول.

دــــ  أن يتقيــــد القــــادر باألنظمــــة املتبعــــة, واألســــالي , واإلجــــراءا   -440
 ملستخدمة   مطارا  تلك الدول.والتنظيما  ا

وتعريـــــف باأـــــدف مـــــن  إثبـــــا حيســـــن أن يكـــــون مـــــع املســـــافر أوراق  -445
الويــارة. مــاسً : قبــول مــن اجلامعــة للدراســة   حالــة الدراســة, أو ورقــة موعــد 
عـــس    حالـــة الـــرحس  العسجيـــة, أو ح ـــو ا  فنـــادق إذا فانـــت الويـــارة 

 للسياحة.
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تفتــــــي  الكامــــــل ملســــــتلوما  يتطلــــــ  الــــــدخول إىل بعــــــل الــــــدول ال -431
القـــادر, والتففـــد مـــن خلـــو أ راضـــه مـــن املمنوعـــا ؛ لـــذا فـــن علـــى اســـتعداد 

 لذلك وتقبل هذا األمر بصدر رح .

ـــــدول التبـــــر واملســـــكرا   -430 ـــــوع دخوأـــــا   بعـــــل ال مـــــن األشـــــياء املمن
تسـفل فقد تسفل عن محلهـا؛ لـذا ال تسـتغرب أن  -أعوفم ار  -واملخدرا  

 .عن تلك األشياء

حتمل بعل األ را  اليت ه    عرفك أشـياء مفلوفـة, ومعروفـة,  قد -439
ولكــن هــ    عــرف تلــك الــدول مــن األشــياء املســتغربة, أو ا هولــة لــذا قــدر 

 إجاباتك إليهم ووضح املقصود من محلها أو نوعها.

إن إتبـــاع النظـــار أثنـــاء التقـــدر لل ـــوا ا  واجلمـــارك   املطـــار, وعـــدر  -434
شــــغال باملكاملـــــا , والتــــور اأــــدوء , هــــ  أفضـــــل إحــــدا  أي بلبلــــة, أو االن

 وسيلة إلهناء اإلجراءا  بيسر وسهولة.

تو يـــــع النظــــــرا , وفاـــــرة االلتفــــــا , وعــــــدر االســـــتقرار علــــــى مســــــار  -433
 االنتظار؛ قد ياري حولك الشكوك, فكن هادش الطبع مطم ن النفا.

اجلمــارك لــتكن إجاباتنــا و  لــدري مــوظف  اجلــوا ا و    معــابر الــدخول -439
 بدقة.و  تف  بالغر  من السؤالو  واضحة ألس لة,بقدر ا

إن استخدار املبـالر املاليـة أو اأـدايا مـن أجـل تسـيري املعـامس  لـدري  -431
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اجلــــــوا ا  أو اجلمــــــارك   املطــــــارا  
أشـد مـن ذلـك أهنـا رشـوة بعينهـا وفيهـا و  تفر  عليها الدول عقوبا  قاسية,

 هن  شرع .

, فبهــــذه احلالــــة هــــ  احــــذر أن تــــرتك أمتعتــــك   املطــــار بــــدون رقابــــة -437
معرضة للسرقة, أو تكون أنت معر  للمساءلة عن سب  ترفهـا لـو تسـببت 

 بفي مشكلة.

توقف عن التصوير   األمافن اليت يوجد فيها عسمـة سنـوع التصـوير  -430
 داخل املطار.

صـاال  املطــار   الغالــ  مراقبــة بالكـامريا  الظــاهرة أو ا فيــة؛ لــذا  -435
 تتصرف بشكل يدعو إىل الريبة.حترك بقدر من االتوان, وال 

إذا أرد  أن تستفســـر عـــن مكـــان داخـــل املطـــار أو خارجـــه فعليـــك  -491
بــــدوائر االســــتعسما , أو املختصــــل عــــن ذلــــك؛ حــــ  حتصــــل علــــى إجابــــة 

 شافية وتسلم من االستغسل.

بعــــد اإلرهــــاق قــــد يكــــون املــــرء مرتبكــــاً أو متعبــــاً, فكــــن فطنــــاً وانتبــــه  -490
 ألموالك ومقتنياتك الامينة.

اســـتخدر ســــيارا  األجــــرة املرخصــــة للنـــوول إىل البلــــد, فهــــ  أضــــمن  -499
 ا داع.و  وسيلة, وأجنح طريقة ح  ال يقع املسافر حتت طائلة الغ 
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بعل الدول توج  أن يتقدر صاح  اجلوا  بنفسه للتفشري على  -494
دخوله, فيمنع األب أن يتقدر مع أبنائه, أو الوو  مع  وجته؛ لذا ال تقلق, 

 سوف يسري بشكل طبيع . واعلم أن األمر

  بعل الدول قد يلستغرب احل اب اإلسسم , فيطلبون أن يتم   -493
فشف احل اب. ال اانع   ذلك, وإ ا اطل  منهم بلباقة أن تقور بذلك 

 اجلمارك.و  مسؤوال  األمن   اجلوا ا 

بعد االنتهاء من التفشري لدخول الدولة املقصودة؛ فإذا فنت قد  -499
ل فاتصل بالفندق وأخ هم بقدومك, واسفأم هل ح و    فندق من قب

ميتلك الفندق سيارة نقل من املطار إىل الفندقة أو استفسر من الفندق 
عن مقدار تكلفة األجرة املتوقعة, واملدة املستغرقة للوصول من املطار إىل 

 الفندق.

ه  معفية من التعريفة و  تتوفر   الكاري من املطارا  أسواق حرة -491
 فهذه فرصة أن تستمتع بفسعار حمفظة.اجلمرفية؛ 

السوق احلرة   املطار حتتوي على الكاري من املتاجر املتخصصة  -497
 بفمتعة السفر, تفقد أمتعتك واشرت ماينقصك, أو اخرت اجلديد املفيد لك.

أمافن و    صاال  القدور يتواجد الكاري من املكات  السياحية -490
د من العرو  املقدمة إذ   تفجري السيارا  والفنادق. فيمكن أن تستفي

 تكن قد امت ح و اتك من قبل.
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 السكن : 

حلســـن اختيـــار مكـــان اإلقامـــة يويـــد البه ـــة وينشـــر   الـــنفا الســـعادة, 
 فكيف نلكون نظرة صائبة ليكون اختيارنا للسكن موفقاً.

ــــــى األهنــــــر, أو  -495 ــــــة عل ــــــادق أفضــــــل الغــــــرف هــــــ  الغــــــرف املطل   الفن
مســـبح الفنـــدق, خاصـــة إذا فانـــت ال تـــؤدي إىل البحـــريا , أو احلـــدائق, أو 

منـــاظر مؤذيـــة. وأســـو ها هـــ  الـــيت تطـــل علـــى منـــاظر ف يبـــة, أو علـــى شـــوارع 
 مودمحة, أو سرا  موع ة من ض يه السيارا  أو حرفة الناس.

احــرص علــى أن حيتــوي الفنــدق علــى أجهــوة التكييــف, فهــذا الشــرت  -411
كـن   فصـول معينـة, ضروري ر م فون بعل الدول ذا  أجواء معتدلـة, ول

أو أيار معينة من السـنة قـد ترتفـع درجـة احلـرارة فـس طاقـة للمـرء بتحمـل تلـك 
 األجواء.

  الدول ذا  األجواء املشمسـة ,مـن األفضـل اسـت  ار الغـرف الـيت  -410
ال تتعــــر  ألشــــعة الشــــما بكاــــرة؛ خاصــــة إذا فانــــت حتتــــوي علــــى واجهــــة 

  جاجية فبرية .

ور ذلــك أثنــاء املــرور بــاملمرا  املوصــلة لــو و  ا ــرو  رــدوء مــن الغرفــة, -419
 فيه مراعاة لسخرين. إىل االستقبال,

إذا فنت تر ـ  باسـت  ار سـيارة تقودهـا بنفسـك, فـاحرص علـى أن  -414
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يكــــون الفنــــدق مشــــتمسً علــــى مواقــــف خاصــــة بــــالنوالء, وتففــــد أن املواقــــف 
جمانيــــة, أو ذا  أســـــعار معقولـــــة.فبعل الـــــدول يفــــوق أجـــــار املواقـــــف ســـــعر 

 .الغرفة

ينظــر   الغالــ  إىل مواصــفا  الفنــدق مــن نــواح  عــدة منهــا: قربــه  -413
مــن مرفــو البلــد, إطسلتــه علــى حبــر أو حبــرية أو هنــر أو معلــم ســياح , ومــدري 
تــوفر مســبح, أو محــار  ــار, أو صــالة للتمــارين الرياضــية, فــذلك هــل حيتــوي 
 على مواقف للسيارا , أو مكات  طريان, أو تفجري سيارا . ونقطـة أخـرري
ختن  رف الفندق وه  مدري اتساع الغرف, وفخامة األثـا , والت هيـوا  
اإللكرتونية املرافقة, وعدد القنوا , ونوعية الشاشـة املسـتخدمة, ووجـود بـث 
لانرتنــــت   الفنــــدق, واتســــاع صــــالة االســــتقبال ووجــــود جلســــا  متنوعــــة, 

انيـــــة اســـــتخدار املرافـــــق, تقـــــدمي وجبـــــا  جم وجمانيـــــة وتعـــــدد املطـــــاعم التابعـــــة,
للنــوالء, ومــرور شــبكة القطــارا  بــالقرب منــه,وتوفري مواصــس  إىل املعــا  أو 

 املطار, وتنظيم رحس  خاصة..وهكذا.

إذا أرد  أن يــتم تنظيــف الغرفــة علــق اللوحــة ا اصــة بطلــ  تنظيــف  -419
 الغرفة على باب  رفتك أثناء خروجك.

لتحــــتفظ  صوصــــيتك ضــــع لوحــــة سنــــوع اإل عــــا  أثنــــاء وجــــودك    -411
 لغرفة.ا

ـــــع  -417 ـــــوان الفنـــــدق مـــــع خارطـــــة بســـــيطة توضـــــح موق احـــــتفظ بـــــرقم وعن
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الفنــدق؛ حــ  يســهل علــى ســيارا  
األجـــرة الوصـــول إليـــه إن أرد  العـــودة, ويستحســـن تو يـــع بطاقـــا  العنـــاوين 

 على أفراد الرحلة وذلك حتسباً ألي ظرف طارش.

أوقــا  اإلفطــار   الفنــادق حمــددة, فــالتور رــا إذا أرد  أن تســتمتع  -410
تلـــك الوجبـــة. و  بعـــل الفنـــادق عليـــك أن تنتظـــر لفـــرتة حـــ  تفـــرت بعـــل ب

 األمافن   املطعم.

خذ بقدر حاجتك وما يوافق شهيتك من املففـل مـن خـسل عـرو   -415
 الوجبا  ا انية, أو الوجبا  ذا  األسعار احددة.

تقيــد مبــا يوافــق عــرف البلــد أو األعــراف املتعــارف عليهــا   األمــافن  -471
, تفر  ر بتك أو أسـلوبك الـذي تعتقـدقة األفل, وال حتاول أن العامة بطري

فــبعل رواد املطــاعم يتقــو ون مــن , فهــذا ال ميــت إىل حلريــة الشخصــية بصــلة
 بعل طرق األفل املتعارف عليها لدري بعل الشعوب.

احـرص علـى أن تفخــذ نسـخة مــن فـواتري الوجبــا  والطلبـا  املقدمــة  -470
 ورة النهائية عند تسليم الغرفة.من مطاعم الفندق, وقارهنا مع الفات

هنـــاك بعـــل الفنـــادق تقـــدر خـــدماهتا جمانيـــة وبعضـــها برســـور معينـــة,  -479
 تففد من ذلك من مقدر ا دمة   الفندق قبل أن تطل  أي خدمة.

هنـــاك بعـــل القنـــوا  التلفويونيـــة املدفوعـــة, احـــذر منهـــا, واعلـــم أهنـــا  -474
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 سوف تنول   حسابك النهائ .

للتمـــارين وبعـــل املرافـــق التابعـــة بوصـــفها بعـــل الفنـــادق يقـــدر صـــالة  -473
 خدمة جمانية , اسفل االستقبال عن ذلك ح  تستمتع بوقتك أفار.

ميكـــن أن تســـتغل و  فـــرتة اجللـــوس   الفنـــدق فـــرتة اللتقـــات األنفـــاس, -479
 هذا الوقت فت عله وقتاً للتخطي  ل ناجمك لأليار املقبلة.

 ــرف بفســـرلة  أنظمــة بعــل الـــدول تغــرر بغرامـــا  عاليــة ملــن يســـتفجر -471
ـــد عـــدد النـــوالء. فـــإذا فـــان معـــك أطفـــال, أو فنـــتم أســـرة فبـــرية  حمـــددة ر يوي

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

انـــع بعـــل الفنـــادق إدخـــال املـــففوال  مـــن خـــار  مطـــاعم الفنـــدق,  -477
 تعرف على أنظمة الفندق, وتفهم ذلك.

ملصـــاعد   حالـــة احلرائـــق. استحضـــر التحـــذير الـــدائم مـــن اســـتخدار ا -470
هذا التحذير دوماً وعلمه أطفالك, واعرف خمـار  الطـوارش أول أيـار سـكنك 

   الفندق.

يوجــــد   بعــــل الفنــــادق بطاقــــا  ســــياحية جمانيــــة أو خمفضــــة عــــن  -475
طريقهــا حيــق للســـائح أن يســتمتع بويـــارة املتــاحف, والقصـــور األثريــة, واملعـــا  

 , والتنقــــل بقطــــار األنفــــاق ا ــــاص بالبلــــد, الســــياحية, واســــتخدار احلــــافس
والقطـــارا  الـــيت تصـــل بـــل املـــدن. وميكـــن أن تســـفل الفنـــدق عـــن ماـــل هـــذه 
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 العرو .

   الفندق اسفل عن أعمال النظافة هل ه  جمانية أر ال. -401

  الفنــادق الــيت تســكنها اســفل عــن اجلــوال  والــرحس  ا انيــة الــيت  -400
 جتد أهنا تلقدر بفسعار مغرية. ينظمها, فقد تكتشف أشياء جديدة أو

لـــتعكا صـــورة طيبـــة عنـــك وعـــن بلـــدك, ســـلم الغرفـــة   هنايـــة مـــدة  -409
 بشكل الئق. ه  بصورة أفضل, ومنظمةو  اإلقامة

يتغري من دولـة إىل الـدول. تففـد  وقت ا رو  ونظامه   الفنادق قد -404
 من ذلك ح  ال حتس  عليك أيار أفار.

ـتفظ رـا العليـا مـن الفنـادق, ف اخرت الطوابـق -403 هـ   البـاً الطوابـق الـيت حيل
  ريها. لكبار الشخصيا , وتكون أنظف من

إيــداع األمـــوال واألشــياء الامينـــة لــدري صـــندوق األمانــا    الفنـــدق  -409
 أمر ضروري ويرحيك من عناء نقلها ومتابعتها واحلفاظ عليها.

 التبكري إىل الوجبا  ا انية يعطيك خيارا  أفضل. -401

تقــدر   املطعــم ا ــاص بالفنــدق ميكــن حتتــوي  الوجبــا  ا انيــة الــيت -407
علـــــى عـــــرو  أفاـــــر ســـــا يلعـــــر  أمـــــار رواد املطعـــــم, فلـــــك أن تســـــفل طـــــاقم 
االســتقبال   املطعــم عمــا ميكــن تناولــه مــن وجبــا  تقــدر طا جــة مــن مطــبخ 
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 املطعم.

تســــــــرب  بعــــــــل الفنــــــــادق ثسجــــــــا  الغــــــــرف بشــــــــبكة إلكرتونيــــــــة    -400
 تويا  قد حيس  على النويل.االستقبال؛ لذا ففي تغيري بفمافن اح

لــــك أن تتقـــــدر إىل إدارة الغـــــرف بتفريـــــر الاسجـــــة, ويستحســـــن هـــــذا  -405
األمر إذا فانت حتتوي على معروضا  فحوليـة, ولـديك أطفـال   الغرفـة ال 

 مييووهنا عن  ريها.
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 لرحلة :ا األيام األولى من

فيـف   األيار األوىل   أر  السفر قـد حنتـا  إىل وقفـا  عديـدة لنتعـرف
ـــا نســـري أول   ضـــ  تلـــك اللحظـــا  بطريقـــة انحنـــا الراحـــة والاقـــة وجتعلن

 أيامنا  طوا  توافق خمططنا الذي ر ناها قبل سفرنا.

عنــد القــدور إىل املدينــة يستحســن افتشــاف املنــاطق القريبــة, ومعرفــة  -451
املواقــع احيطــة, والتعــرف علــى أمــافن التســوق, ومواقــف احلــافس , وحمطــا  

 وقع السكن بالنسبة للبلد.القطار, وم

اســــتخدر بطاقــــة املواصــــس  األســــبوعية أو الشــــهرية أو الربــــع ســــنوية  -450
وذلـك مـن أجــل التـوفري, أو حـ  تــتمكن مـن اسـت  ار ســيارة مناسـبة أو شــراء 

 سيارة إذا فنت ستطيل املدة.

بــادر باســتخرا  بطاقــة اتصــال مــن أول أيــار القــدور, وذلــك حــ  ال  -459
عـــ  جوالـــك الـــدو    اتصـــاالتك احليـــة   الدولـــة تتكبـــد تكـــاليف االتصـــال 

 املقصودة.

إذا فنت سن ير   بالسكن بالشقق فاحبث عـن الشـقة املناسـبة عـن  -454
طريق املكات  العقارية, واملسارعة حب وها إذا فانـت مسئمـة, وذلـك بالتنسـيق 
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 ع  اإلنرتنت. را السفر مع املواقع املوثوقموعد من قبل 

ن األخــرري ختتلــف عــن الشــقق   بلــداننا, فــس جمــال الشــقق   البلــدا -453
 للمقارنة من حيث السعة والسعر فكن على علم بذلك.

التعرف على موقع املرفو اإلسسم    البلد, والتعرف علـى مـن يقـور  -459
عليهــا وذلــك بالســؤال عــنهم جيــداً, مــع العلــم أن املرافــو اإلســسمية   ا ــار  

تدعة, ومنهم من هم   ضـسل مبـل, في ـ  متنوعة امللل والنحل؛ فمنهم املب
التعرف علـى مـنه هم, وهـل هـ  موافقـة ملـنهه أهـل السـنة واجلماعـة, ومـن ر 

 التواصل معهم أو احلذر منهم.

طرقاهتــا, ووســائل النقــل فيهــا. مــع العلــم و  تعــرف علــى أنظمــة املدينــة, -451
 أنه قد يكون لكل والية أنظمة قد ختصها بدون  ريها.

وتســـــــ يل فامـــــــل البيانـــــــا  ا اصـــــــة أو املؤقتـــــــة     يـــــــارة الســـــــفارة, -457
اطلــ  دلــيلهم و  ســفرتك, والســؤال عمــا خفــ  عنــك مــن أنظمــة تلــك الدولــة,

 اأاتف , وذلك لطل  مساعدهتم عند احلاجة إليهم.

التعــرف علــى اجتــاه القبلــة, وأوقــا  الصــسة لتلــك البلــدة, وذلــك مــن  -450
 جتاه الصحيح أا.أول حلظة؛ ح  يقيم املرء صسته   وقتها و  اال

إن اسـتغسل أول األيـار بتنظـيم مجيـع األمـور احلياتيـة هنـاك يسـهل مـا  -455
بعــدها, ويســاعد علــى الســري بــا ط  املرتبــة, والتفــرت للغــر  الــذي مــن أجلــه  
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فـــــــــان قـــــــــدومك, وســـــــــوف يعطيـــــــــك 
 مساحة واسعة أيار انشغالك. 

ســـؤال املســـؤولل عـــن الفنـــدق عـــن أول األمـــافن الـــيت تنـــوي  يارهتـــا,  -311
واستشــارهتم عــن املخطــ  املرســور مــن أجــل رحلتــك هــل هــو مناســ  بتوقيتــه 

 وترتيبه, فهم أهل خ ة ودراية   شؤون السياحة.

تففيد ح و العودة, والرحس  الداخلية, إذا فانـت خطـوت الطـريان  -310
ـــاك  ـــادق لأليـــار القادمـــة إذا فانـــت هن ـــد علـــى الفن تســـتلور ذلك.فـــذلك التففي

 تنقس  أخرري بل املدن.

سن ضب  ساعة اليد على ساعة الدولة املقصـودة؛ حـ  ال يسـب  حي -319
 فارق التوقيت بالتفخر أو التقدر على مواعيدك احددة.

 االطسع على النشرا  اجلوية ومناسبة األجواء لرحستك املرتبة. -314

 سبا   الدوالي  املخصصة, وف  ما حتتاجه منها.املتنظيم  -313

عـــل برناجمـــك يســـري وفـــق ا طـــة بـــدء ال نـــامه املـــنظم مـــن أول يـــور د -319
 املرسومة من أول حلظة, فاحرص على أن تبدأ بقوة.
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 لسيارة :ااستئجار 

قد يكون خيار استخدار السيارة مفضًس لدري البعل أثنـاء السـفر, فـإذا  
فنـــــت مـــــنهم, فهنـــــا وقفـــــا  تفيـــــد مـــــن حيـــــ  هـــــذا النـــــوع مـــــن وســـــائل 

سع علــى حمتــوري التنقــل.وإن فنــت ال تســتخدر الســيارة   ســفرك فــاالط
 هذه الوقفا  قد يغري رأيك أو تفيد من خسله من حولك:

اعلم أن ح و السيارة عن طريـق اإلنرتنـت ومبواصـفا  خاصـة قـد ال  -311
يكون بنفا املواصفا  الـيت قـد طلبتهـا عنـدما تريـد أن اسـتسمها علـى أر  

 الواقع.

اخــــرت مــــا يناســــبك مــــن املرفبــــا  الــــيت حتتــــوي علــــى عــــدد معــــل مــــن  -317
عـــد بعـــدد أفـــراد األســـرة, فاألنظمـــة حتـــدد لكـــل ســـيارة عـــدداً حمـــدداً مـــن املقا

 الرفاب مينع جتاو ه, ويغرر صاحبه.

إذا فــان برفقتــك طفــل صــغري فاشــرتت أن حتتــوي الســيارة علــى مقعــد  -310
دـ ك علـى و  هناك يهتم بسسمة أطفالك السسمة ا اصة باألطفال, فالنظار

 استخدار مقاعد السسمة.

ن السيارة الـيت تعمـل بــ  الـديول( هـ  املفضـلة, وذلـك   الغال  تكو  -315
 ألهنا أقل فلفة   صرف الوقود.
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أيضــاً يفضـــل أن يـــتم اختيـــار  -301
 السيارة اليت تعمل بناقل حرفة أوتوماتيك  فه  بالتففيد أفار راحة.

احــرص علــى أن حتتــوي الســيارة املســتفجرة علــى جهــا  املسحــة, وأن  -300
نفســها والــدول الــيت تريــد  يارهتــا, واطلــ  حيتــوي اجلهــا  علــى خــرائ  للدولــة 

 من مكت  التفجري أن ي جمه على اللغة املناسبة لك.

أجهــوة املسحــة تعطيــك خيــارا  عــدة للوصــول إىل املــدن املقصــودة,  -309
ـــــارا  أخـــــرري حبســـــ   ـــــة, أو الطـــــرق الســـــريعة, أو خي فمنهـــــا: الطـــــرق الوراعي

اــر بقــرري وأريــاف إمكانيــا  ذلــك اجلهــا . ففــ  الغالــ  أن الطــرق الوراعيــة 
 تلك الدولة وه  أطول مدة  منية للوصول إىل املدن املقصودة.

إذا   تكن السيارة جمهـوة  هـا  مسحـة فـيمكن أن يـتم طلـ  جهـا   -304
 مسحة خارج .

إذا فانـت رحلتـك شـتوية وفـان البلــد مـن البلـدان الـيت تتسـاق  عليهــا  -303
 .بكارة؛ فاطل  سيارة بإطارا  سانعة لسنوالقو  الالو 

قـد تكـون صــور السـيارة عــ  اإلنرتنـت ال تعطـ  الصــورة احلقيقيـة أــا؛  -309
لذا عندما تستفجر سيارة عـن طريـق اإلنرتنـت خـذ ا هـا ر احبـث عنهـا علـى 

 واحكم عليها بنفسك. الواقعأر  

بعل السيارا  املؤجرة ال حتمل إطاراً احتياطياً للسيارة, وعنـد عطبـه  -301
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يـري اإلطـار, أو اسـتبدال السـيارة؛ لـذا اسـفل يتم االتصـال بـرقم جمـاين يقـور بتغ
 عن رقم الن دة ا اص بالشرفة.

تطلــ  بعــل الــدول ضــريبة علــى اســتخدار الطــرق الســريعة, وتكــون  -307
هــــذه الضــــريبة عبــــارة عــــن الصــــق يوضــــع علــــى  جاجــــة الســــيارة جتــــده لــــدري 

 مكات  التفجري أو حمطا  الوقود.

قــور بتعب تهــا الســائق ختتلــف طريقــة تعب ــة الوقــود   الــدول؛ فبعضــها ي -300
 بنفسه, وبعضها اآلخر يقدمه صاح  احطة؛ فتنبه لذلك.

السرعة الوائدة قد تعرضك لعواق  وخيمـة, فاحـذر مـن ذلـك, وتتبـع  -305
 إشارا  السرعة املوضوعة على الطرقا  السريعة.

  فـــل وقـــت  ةبعـــل الـــدول تشـــرتت أن تكـــون أنـــوار الســـيارة مضـــاء -391
 تحق املخالفة.ح    وضح النهار, وإال قد تس

خسل األنفاق أسـاس مـن أسـا القيـادة هنـاك, فـاهتم  راألنواإضاءة  -390
 لذلك.

   الضباب أيضاً يستلور إضاءة األنوار. -399

احـــــــــــذر مـــــــــــن الســـــــــــرعة    وقـــــــــــت األمطـــــــــــار أو تســـــــــــاق  اجلليـــــــــــد -394
 الوائدة.فالسيارة معرضة لسنوالق.
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ــــال انتبــــه مــــن  -393   ســــفوح اجلب
 األح ار املتساقطة.

ملســارا  املخصصــة للقطــارا  داخــل املــدن أو أحــذر مــن اســتخدار ا -399
 املواقف املخصصة للحافس .

بعل الدول تستخدر اجلهة اليمه من فبينـة للقيـادة وهـذه اجلهـة قـد  -391
تكون  ريبة على البعل؛ لذا فاحلذر مطلـوب   األيـار األوىل والرتفيـو دـ  

 أن يضاعف ح  تعتاد على هذه الطريقة.

فــاً مناســباً بعيــداً عــن األشــ ار, أو مــا   أوقــا  العواصــف اخــرت موق -397
قـــد يضــــر بســــيارتك, مــــع العلــــم أن بعــــل الشــــرفا  تــــوفر تفمينــــاً ضــــد هــــذه 

 احلواد .

احذر من تقاطعا  القطارا , وأع ص األولوية   امليـادين والـدوارا   -390
 ألصحارا.

 فه   الباً مرتبـة رـذا الشـكل أوالً , نتبه لألولويا    الطرقاو  أحذر -395
صـــــــاح  ألمـــــــن ر للدراجـــــــة الناريـــــــة , ر و  للدراجـــــــة العاديـــــــة,للمشـــــــاة, ر 

 السيارا  الصغرية فالشاحنا  .

طفاية احلريق مهمـة   رحلتـك, فتففـد مـن وجودهـا أثنـاء اسـت  ارك  -341
 لسيارة.ل
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ـــــة عنـــــد تعطـــــل  -340 مالـــــث التحـــــذير أيضـــــاً مـــــن الوســـــائل املهمـــــة, واملعين
 حدو  عطل. السيارة. تفقده قبل أن ختر    رحلتك.و استخدمه أثناء

 ارب  حوار األمان, فذلك مطل  مهم من اجلميع ح  األطفال. -349

  بعـــل املنـــاطق الال يـــة قـــد ال تعمـــل الســـيارة بســـهولة فاســـفل عـــن  -344
 الطريقة املالى لذلك.

 تتغــري قــوانل قيــادة املرفبــا  مــن بلــد إىل بلــد؛ لــذا دــ  أن تتعــرف -343

 على لوائح وأنظمة املرور   البلد الذي تووره.

   املويل للضباب مطل    أجواء بعل الدول.الوجا  -349

رخصـــــة القيـــــادة الدوليـــــة شـــــرت أساســـــ  للموافقـــــة مـــــن أجـــــل تـــــفجري  -341
 السيارة. 

ـــفجري  -347 ـــة لـــدري بعـــل مكاتـــ  ت رخصـــة القيـــادة احليـــة لـــدولتك مطلوب
 السيارا  من أجل مطابقتها مع الرخصة الدولية.

ملوافقـة علـى البطاقة االئتمانية أيضاً مهمة لشرفا  التفجري من أجـل ا -340
 منحك السيارة.

اجلـــوا  األصـــل  هـــو مصـــدر تفحـــن بيانـــا  املســـتفجر؛ لـــذا أحضـــره  -345
 عند استسر السيارة.
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ـــــــفن فـــــــامريا   -331 قـــــــد تفاجـــــــف ب
التصــوير املنتشــرة قــد رصــد  لــك خمالفــة؛ لــذا فســوف تصــلك علــى صــندوق 

 ال يد   بلدك, وحتسم من بطاقتك االئتمانية.

فبعضـــها بعملـــة معدنيـــة, وبعضـــها للمواقـــف ا اصـــة بالســـيارة أنـــواع,  -330
 جمانية, وبعضها جمانية بفوقا  حمددة, فقبل أن تستخدمها تففد من ذلك.

 امحل معك دائماً أوراق تابت است  ارك للسيارة. -339

انع بعل الـدول أن ختـر  السـيارة املسـتفجرة مـن حـدودها إىل بعـل  -334
 الدول ا اورة, فتففد من ذلك قبل سفرك.

ياتـــــك الامينـــــة   داخـــــل الســـــيارة, فـــــذلك احـــــذر مـــــن أن تضـــــع مقتن -333
 يعر  السيارة ألعل اللصوص.

 و الفنادق الـيت حتتـوي علـى مواقـف جمانيـة, حب تقوراحرص على أن  -339
وذلـك مــن أجــل احلفــاظ علــى الســيارة, ولكــن دــ  التنبــه ألن تكــون جمانيــة, 
أو بفســـعار خمفضـــة, فـــبعل املواقـــف تكـــون بتســـعرية مرتفعـــة قـــد تفـــوق ســـعر 

 الفندق.

يلســـتخدر   بعـــل الـــدول ســـاعة تبـــل بدايـــة وقـــت الوقـــوف, وذلـــك  -331
 ألن بعل املواقف مينع الوقوف فيها لفرتة طويلة.
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تطلـــــ  بعـــــل حمـــــس  تـــــفجري الســـــيارا  أن تلســـــلم الســـــيارة ملي ـــــة  -337
بالوقود, وإال سوف يتم حسـاب خمالفـة ختصـم مـن البطاقـة االئتمانيـة. أو أن 

 خيصم ما يعادل قيمته.

ــــــرية يكــــــون   اســــــت  ار الســــــيارة شــــــ ء مــــــن   بعــــــل املــــــدن ا -330 لكب
 الصعوبة, فيكون التنقل بالقطارا  وقطارا  األنفاق أسهل وأفضل. 

دــ  الســـري   املســـارا  احـــددة   الطـــرق الســـريعة, حبســـ  ســـرعة  -335
 السيارة.

احذر من احليوانا  السـائبة, وانتبـه للحيوانـا  األليفـة, فلهـا حقـوق  -391
 وقوانل د  احرتامها.

ار اإلشــارة   املنعطفــا  أو الت ــاو  لــه أمهيــة بالغــة   نظــار اســتخد -390
 القيادة هناك.

اســـتخدار إشـــارا  اليـــد مـــن قبـــل مســـتخدم  الـــدراجا  الناريـــة, أو  -399
بكاــرة, فكــن علــى يقظــة لتلــك و  العاديــة مــن أجــل االنعطــاف؛ أمــر مســتخدر

 اإلشارا .

 إن أخطف    حق مستخدم  السري فاالعتـذار مـع ابتسـامة أقـل مـا -394
 ميكن أن تفعله.
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لـــذوي االحتياجـــا  ا اصـــة  -393
 احرتار من قبل مستخدم  السري, وحنن أوىل بذلك فكن قدوة.

هنــاك مســافا  حمــددة قانونيــة ملومــة بــل املرفبــا    الطــرق؛ لــذا ال  -399
 حتاول أن تقرتب من السيارا  أو الشاحنا  بشكل مبالر فيه.

 دة.تعاق  بعل الدول على التحد  باجلوال أثناء القيا -391

 تعاق  بعل الدول على األفل أو التدخل أثناء القيادة. -397

 تعاق  بعل الدول على رم  املخلفا  أثناء القيادة. -390

ملســـــار املشـــــاة حـــــق خـــــاص   الكاـــــري مـــــن الـــــدول, واحـــــرتار املشـــــاة  -395
وإعطــا هم األولويــة أمــر هــار   أنظمــة الســري   الكاــري مــن الــدول فــس تــناس 

 ذلك.
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 الرحالت العائلية :

لـرحس  العائليـة ختتلـف عـن  ريهــا مـن الـرحس ؛ لـذا يسـتلور األمــر أن ا
نقــف عنــدها عــدة وقفــا  لنــتلما النقــات املفيــدة مــن أجــل رحلــة عائلــة 

 سعيدة.

  أول أيـــار احليـــاة الووجيـــة نســـافر مـــن أجـــل ســـعادة الـــووجل فقـــ ؛  -311
ومـع ننعم بتلك األيار فما ينبغ  أا أن تكون وردية.. عسلية... هني ـة,  لك 

ذلـك مـن أجـل أن نفهـم و  نسافر من أجل أبنائنا بشكل أف , الوقت جند أننا
طبائعهم, ونقف على طرق تعـاملهم   احليـاة, وأن نسحـظ أسـالي  تصـرفهم 
  املواقـــف املختلفـــة الـــيت اـــر علـــيهم, فلـــيكن هنـــاك أهـــداف ضـــمنية   ثنايـــا 

 الرحلة العائلية.

أسـرتك عنـوان الفنـدق, ورقـم من باب احلذر واحليطـة و ع علـى أفـراد  -310
املســكن, وهويــة تعريفيــة رــم, ورقــم هاتفــك   البلــد نفســه وبلــدهم األصــل , 

   بلدك أو البلد الذي تووره. ورقم صديق  تعرفه

إذا فنت    رفة الفندق ضع على باب  رفتك لوحـة   الرجـاء عـدر  -319
جـودك للحر  بـدخول بعـل عمـال النظافـة أثنـاء و  اإل عا   ؛ ح  ال تتعر 

   الغرفة.

منـه    , تسـتفيد -فـر  شخصـ    –امحـل بطاقـة تعريفيـة شخصـية  -314



 

 

- 99 - 

www.travelzad.com 

لقاءاتـــــــــــك, وتو عهـــــــــــا علـــــــــــى أفــــــــــــراد 
 عائلتك, لتدل على عنوانك إن احتاجوا إىل ذلك.

العـــائس , ففيهـــا خـــد   هنـــاك أمـــافن دـــ  أن ال تـــوار مـــن قبـــل -313
 للحياء, ويصع  فيها  ل البصر, فاحذر من تلك األمافن ما أمكن.

حتـاول فقـ  أن  موجهـاً ألبنائـك عنـدما تـرري أشـياء ال تليـق, والفـن  -319
تبعــدهم عنهــا, بــل اجعــل هنــاك مقارنــة بــل احلــق والباطــل, والصــواب وا طــف, 
واســتمع لــرأيهم واهــتم ملناقشــتهم, فــإن فــانوا علــى صــواب وافقهــم الــرأي؛ ألن 

 باب احلوار مفتوحاً دائماً بينك وبينهم. ذلك سي عل

حيمـد عقبـاه,  ففيهـا مـا ال مـن القنـوا  الفضـائية, أحـذر   الفنـادق -311
وخاصــة القنــوا  الــيت اــا العقيــدة, أو مــا يهــدر الفطــرة الســوية مــن القنــوا  
اإلباحيــة, ولــيكن العمــل علــى أربعــة حمــاور: دعــاء بــاحلفظ الــدائم, والتحصــل 

مفـــاتيح  -بـــإذن ار  -الـــداخل , والتوعيـــة املســـبقة, واملتابعـــة املســـتمرة, فهـــ  
 ن اة من هذه القنوا .لل

قــــــد تكــــــون  يــــــارة الشــــــواطر, والــــــرحس  عــــــ  الســــــفن, واســــــتخدار  -317
عظيمـة  املسابح؛ فيها متعـة فبـرية, ولكـن عنـدما نتـذفر مـا قـد يشـورا مـن آثـار

 فالن اة ه  املطل .

احل ـــاب  ينـــة املـــرأة املســـلمة, فـــاحرص علـــى تشـــ يع فتيـــا  العائلـــة  -310
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مــن أســباب هــدر لبنــة مــن  ن ســبباً تكــ علــى لبســه, وعــدر التســاهل  لعــه, وال
عفـــاف بنـــت مســـلمة, وذلـــك عـــ  املطالبـــة بـــالتخل  عنـــه, أو بالتســـاهل بعـــدر 
لبسه. اجعلها ختتار احل ـاب الـذي يسـرت ويفـ  بـالغر  منـه, مهمـا فـان لـون 

تذفر أن ما يناس  من احل اب   بلدك لـيا مـن و  احل اب أو شكله, هذا
  الشرت أن يناس  لبسه   بسد أخرري.

رحــس  األصــدقاء ختتلــف عــن الــرحس  العائليــة, فــس جتهــد نفســك  -315
, يكون هدفه أن ار على الكاري من احطـا   وجتهد من معك   برنامه قاس 

الســياحية واملعـــا    وقــت قياســـ , بـــل اجعــل ال نـــامه يناســ  قـــدرة اجلميـــع 
 وظروفهم.

واألبنــاء,   الــرحس  العائليــة انظــر مــاذا يريــد مرافقــوك؛ مــن الووجــة,  -371
ح  الصغار من األطفال, فقف عند طلباهتم, ونفذ ال نـامه الـذي يناسـبهم, 

 بالنهاية ه  مطلبك.و  فسعادهتم ه  سعادتك

فــــن بشوشــــاً مــــع أبنائــــك معطاًء..ســــخياً.. فــــن صــــورة أخــــرري بكــــل  -370
شــ ء, شــارفهم متعــتهم وســامرهم, دعهــم يــرون أبــاهم بشــكل جديــد, دعهــم 

 يشيدها روتل احلياة اليوم .يكسرون فل احلواجو اليت قد 

  الســـفر  ـــريل ال نـــامه العـــائل , قـــم أنـــت بفعمـــال الطـــبخ إذا فـــان  -379
هنـــاك حاجـــة إىل الطـــبخ, امحـــل أطفالـــك   النوهـــا  ا ارجيـــة أثنـــاء الرحلـــة, 

الطعـار املفضـلة, تسعللـم فيـف هـ  تتعـ   قاطبـأاجعـل  وجتـك هـ  الـيت ختتـار 
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طــــوال عمرهــــا لكــــ  يســــتقر حبهــــا   
 قلبك.

ـــــل أوقاهتـــــا, وإذا  -374 ـــــة األساســـــية, أو تباعـــــد ب ـــــا  الغذائي ال تلـــــرص الوجب
اضــــطرر  إىل ذلــــك فاجعــــل بــــل فــــل وجبــــة ووجبــــة وجبــــا  خفيفــــة, تنشــــ  
البدن, وترسم السعادة عليـك, وعلـى أطفالـك. وال تعمـد إىل تـفخري الوجبـا  
عن وقتها وتقـارن صـ هم بصـ ك؛ فقـد ميـنعهم احليـاء مـن إظهـار حـاجتهم إىل 

 عار.الط

 علـــم أطفالـــك فيـــف يســـتخدمون أجهـــوة التـــذافر, فيـــف يشـــرتون -373

 األ ـرا , فيــف حياسـبون الفنــادق, ا ـرس   نفوســهم الاقـة مبكــراً, الحظهــم
 وجلهم من بعيد, وقبل ذلك ش لعهم على فل ذلك.و 

ــــة التعامــــل مــــع ستلكــــا   -379 ــــى فيفي ــــه األطفــــال عل ــــى توجي لنحــــرص عل
مــــافن العامــــة..و ريها, وفيفيــــة اآلخــــر, مــــن أماــــال ستلكــــا  الفنــــادق, أو األ

احلفاظ عليهـا؛ حـ  نغـرس   نفوسـهم حفـظ حقـوق اآلخـر وستلكاتـه, وحـ  
 ننم    أنفسهم الرقابة الذاتية.

فللرســار لوحتــه  ال تــناس بعــل حاجيــا  أطفالــك املتعلقــة روايــاهتم, -371
فهم وألوانه, وللقارش والكات  فتابه وقلمه, واجعل فسً   فنله ينعم, بل وشـار 

 هواياهتم, وتعرف على إبداعاهتم.
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األعمـــال الـــيت تناســـ   نظــم ألفـــراد أســـرتك جولـــة خاصـــة ملشـــاهدة -377
ــاً فــإىل  هوايــا  األبنــاء, فــإذا فــان رســاماً فــإىل حمــس  الرســم, وإذا فــان قارئ

فــان  املكتبــا , وإذا فــان مهتمــاً بشــؤون الرياضــة فــإىل أمــافن الرياضــة, وإذا
 هكذا...و  مصوراً فإىل حمس  التصوير,

عمليــاً ينمــ    نفوســهم الاقــة وحســن اإلدارة, وذلــك  اعمــل برناجمــاً  -370
بــفن تــو ع األيــار حبيــث يقــور أحــد األبنــاء مبهــار إدارة الرحلــة, فيــنظم ال نــامه  
فـــامًس؛ مـــن شـــراء احلاجيـــا , وتـــذافر الرحلـــة, وهـــو املرشـــد واملوجـــه   ذلـــك 

يلـــة, وأعمـــال رائعـــة اليـــور, جرلرـــا فلـــن تنـــدر وســـوف حتصـــل علـــى لقطـــا  مج
تنتقد, أو توجه بشكل مباشر, وقبل ذلك فقـد حتتـا  إىل  فريدة. وتذفر أن ال

 ضب  أعصابك بشكل أف .

الرحلـــة؛  متاعـــ تســـد اجلــوع, وجتعلكـــم تتحملـــون  وجبــا  خفيفـــة -375
 حقيبة معلقة على الظهر. اجعلها ه  وبقية حاجياتك  

دما  لكــــــامريا  التصــــــوير حافظــــــا  خاصــــــة انــــــع تعرضــــــها للصـــــــ -301
 فاحرص على اقتنائها, ومحلها معك   رحستك.

للقطـــا  بـــدون اهتـــوا  ينصـــح أن تســـتخدر حامـــل ثسثـــ , واحـــرص  -300
علـــى أن يكـــون هـــذا احلامـــل خفيـــف الـــو ن, وفـــذلك حيســـن أن حتمـــل عدســـة 
مقربــة مناســبة, وشــاحناً وذافــرة احتياطيــة, وأن تتــوود بغطــاء للكــامريا ليحميهــا 

 ذاذ أو تساق  الاله.عند هطول املطر أو نوول الر 
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ال تكــــــــــــــــــــــــن   رحلتــــــــــــــــــــــــك  -309
 متفائًس ناشراً السرور   قلوب عائلتك. مضطرباً فيضطرب من حولك, فن

االجتــاه الــذي ر تــه؛ فقـــل :  عنــدما حتونــك األمــور, وتســري    ـــري -304
 اللهم أج ين   مصيبيت وأبدل  خرياً منها.

ن علــــم أبنــــاءك حســــن التنظــــيم, واالعتمــــاد علــــى الــــنفا, وذلــــك بــــف -303
ينظمــوا مجيــع أ راضــهم    ــرفهم, وأن يفخــذوا فــل احتياجــاهتم لكــل يــور مــن 

 رحسهتم.

خسفـــا  األطفـــال وإ عـــاجهم أمـــر متوقـــع, ضـــع لـــذلك حلـــوالً أوليـــة  -309
قبــــل أن تقــــع, وذلــــك بــــفن تضــــع جــــوائو مشــــ عة لألطفــــال انــــع ماــــل هـــــذه 

  األحدا .

أن  ال توجه أو تريب أبناءك أمـار النـاس وبصـو  مرتفـع, فـذلك حـري -301
 يفسد عليهم فامل رحلتهم.

أن يكــون األمــر شــورري بــل و  مجيــل أن نعــود أبناءنــا علــى حريــة الــرأي -307
لنتــذفر خــسل تطبيــق هــذا األمــر أهنــم يفتقــدون ا ــ ة الكافيــة, و  أفــراد العائلــة,

  النهايـــة لـــتكن أنـــت مـــن يـــرجح القـــرار النهـــائ  و  لـــذا فلـــيكن األمـــر شـــورري,
 م للخطــر, أو تفســد الرحلــة بشــكل عــار,خاصــة   احلــاال  الــيت قــد تعرضــه

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

قــد تضــطر إن فانــت أســرتك فبــرية إىل أن تســكن    ــرف متعــددة,  -300
فيحســن بــك أن تقــيم أنـــت مــع بعضــهم, وأن تقـــيم األر مــع بعضــهم اآلخـــر, 

ى أن تكــون الغــرف مت ــاورة يلفــتح بينهمــا ببــاب, وال تغفــل عــنهم واحــرص علــ
 فكرر أم الويارة.

  بعـــــل الفنـــــادق يـــــتم تـــــوفري  رفـــــة ألعـــــاب لألطفـــــال, أو ينظمـــــون  -305
مسابقا  ومهرجانا , فف  وقت بقائك   الفندق استفد مـن هـذه الغـرف, 

 وذلك بفن تفخذ أطفالك إليها, وأن تشارفهم ألعارم.

ســراف وال تقتــري, ولكــن ميوانيــة حمــددة حمســوبة, فــس   رحستــك ال إ -351
ـــــالر  نكاـــــر مـــــن الكماليـــــا  ونفاجـــــف   وقـــــت األساســـــيا  أننـــــا ال  لـــــك املب

 املطلوبة.
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 رحالت شهر العسل 

هنــا وقفــا  عــن أول , توينــت بــالورودو  هنــا صــفحة تفــوح برائحــة األريــه
نتحــد   ل,أيـار الــووا , بـل عــن أمجـل أيــار احلياة..إهنـا رحلــة شـهر العســ

نســـعى أن نوصـــل إليهمـــا حـــديانا عـــن  و  وهنمـــا   أذن الـــوو  والووجـــة,
فيف التعامل بل الووجل أثنـاء السـفر   شـهر العسـل, وفيفيـة التعامـل 
األماـــل بـــل أطـــراف العـــ  الووجيـــة, فلعلهـــا تكـــون دلـــيسً لكـــل  وجـــل, 
ولعلهـــا تكـــون توجيهـــاً لكـــل حبيبـــل, ولعلهـــا تكـــون بـــذرة   بنـــاء بيـــت 

حل  بل أسعد اثنـل. إىل فـل شـاب وإىل فـل فتـاة يرتقبـان ذلـك اليـور, ا
وينتظـــــــران ذلـــــــك الشـــــــهر, ويســـــــتعدان ألول ســـــــنة  وا ؛ نكتـــــــ  هـــــــذه 

 الوقفا .

ال تفخـــذ  ال تكـــن نســـخة طبـــق األصـــل لسخـــرين   شـــؤون حياتـــك, -350
جتــارب اآلخــرين وتنفــذها حبــذافريها, فــن صــورة أصــلية  ــري قابلــة للنســخ, وفــن 

تفيد مــــن جتــــارب اآلخــــرين بإصــــدار جديــــد, وأســــلوب متــــفقلم مــــع إنســــاناً يســــ
 شخصيته, أنت د  أن تكون أنت..وليا  ريك.

 دع األحوان وابدأ احلياة, اجعلها شعارك   شهر العسل. -359

حتـــد  مـــع ســـاحرة أيامـــك, تكلـــم مـــع فتـــاة أحسمـــك, عـــن فـــل مـــا  -354
 يوضح شخصيتك, تكلم معها بصدق وشفافية.
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تك, أيــار طفولتــك, شــقاوتك, أهلــك, جمــال الــذفريا  واســع: دراســ -353
أهلهــا, أصــدقا ك, مواقفــك احرجــة, مواقفــك املضــحكة, قصــة معرفتــك مبلكــة 
مجال الكون, وفيفية خطوا  دخولك إىل القفن الذه  بـإرادة إنسـان حيمـل 

   رأسه أفمل عقل و  جسمه أرق قل .

لكل إنسان أخطاء   هذه احليـاة, ال تـتكلم عـن أخطائـك, وجتعلهـا  -359
 حمور حدياك, بل افتمها واستفد منها, وحاول تصحيحها.

ــــور فــــن فالبلبــــل  -351   رحــــس  شــــهر العســــل..عندما اــــر حبديقــــة الطي
الصداح ففنشد أا أنشودة, وعندما تت ول   حديقة الوهور اقطـف أـا وردة, 
 وإذا مـرر  بــفجواء الضــباب راقبهـا بقلبــك, و  أعــا  اجلبـال أمســكها حببــك,

بــــاردة أحطهــــا بــــدفء عطفــــك, و  األجــــواء املشمســــة أظلهــــا   األجــــواء الو 
بنفســـك, و  الريـــاح لفهـــا حبنانـــك أن اســـها نســـمة. فـــن رذاذ حـــ    فـــل 

 فن أا فوق فل أر  وحتت فل  اء. حل,

فــــاملسبا ا فيفــــة للمنــــاطق  خــــذ املسبــــا املناســــبة لألجــــواء هنــــاك, -357
لبــاردة, هــذه الت هيــوا  احلــارة, وبعــل القطــع الــيت تقــ  مــن الــ د   املنــاطق ا

و ريها اعمل را وأخ  شريكة حياتك عنها, حـ  ال يبـا تكم الـ د بلسـعاته, 
 أو احلر بسمومه فينغن عليكما أيامكما اجلميلة.

احلفــــاظ علــــى األذفــــار اليوميــــة هــــ  خــــري حــــافظ بعــــد ار, فاســــتعن  -350
 .جل أن تواظ  على قراءة األوراد املخصصة   وقتهاأبكت  األذفار من 



 

 

- 017 - 

www.travelzad.com 

ــــــــــة إ -355 جعــــــــــل ســــــــــعادتك دنيوي
وذلـــك بفخـــذ مصـــحف تقضـــ  معـــه بعـــل أوقاتـــك, وتـــنعم بـــتسوة  وأخرويـــة,

 آيا  الذفر احلكيم   فل حل.

الدعاء بكل وقت بالتوفيق والتسهيل, فإن للمسافر دعـوة مسـت ابة,  -911
 فاطل  من ار التوفيق وأن يتم عليك السعادة   الدارين.

أسفل أهـل ا ـ ة و  ت  السياح استعلم من املكو    اإلنرتنت, احبث -910
لتتعـــــرف علـــــى فافـــــة ا يـــــارا  مـــــن الفنـــــادق والســـــائقل واألمـــــافن الســـــياحية 

املناسبة؛ فل ذلك من أجل أن يكتمل برناجمك بدون أي نقـن قـد و  املشهورة
 يشو  مجال رحلتكم.

تـــذفر أن تتصــــل بفهلـــك   فــــل يــــور, فالوالـــدان ينتظــــران اتصــــالكما  -919
يريـدان أن يطم نـا و , يعرفان أنكما   حياة جديدةعلى أحر من اجلمر, فهما 

 على سعادتكم   بداية مشوار احلياة .

ال جتعــل رحلـــة شـــهر العســـل فـــالرحس  الشـــبابية, في ـــ  أن تراعـــ   -914
ظروف الووجة, وأن تعلم أن وجودك   هذا اجلو الذي ترفرف حولـه السـعادة  

 فاف  عن فارة التنقس .

ن الوقـت ال يكفـ , فحـاول أن تكـون علم أن األمافن ال تنتهـ , وأإ -913
رحستــك منظمــة, فــس تكــرر الويــارة إىل املكــان أفاــر مــن مــرة, وال تــرتدد علــى 
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 أمافن متشارة.

قــــد يع بــــك مــــا ال يع بهــــا, وقــــد يع بهــــا مــــا ال يع بــــك, فاجعــــل  -919
مســـاحة فافيـــة إلبـــداء الـــرأي, ر ـــم أن هـــذه املرحلـــة قـــد تكـــون حرجـــة إلبـــداء 

 استشف ذلك من حدياها. الرأي بشكل واضح ,و لكن 

فمـــن معـــك قـــد تكـــون  ال تســـابق الـــريح وأنـــت تتمشـــى   رحستـــك, -911
امرأة   تتعود على سرعة املسري. ضع يدك بيدها, وام ص اأوينة معها, وانطـق 

 حبروف احل  أا.

عندما تريد التنقل بوساطة سـيارا  األجـرة فـن أنـت أول مـن يرفـ ,  -917
 حلذر مطلوب   بعل الدول.وعند النوول فن أنت آخر من ينول, فا

رحلــــة بــــس قيــــود, فــــن  انبهــــا مــــن أول يــــور مــــن أيــــار شــــهر  اجعلهــــا -910
ففـ  سـيارة األجـرة فـن  انبهـا   املرتبـة ا لفيـة, فـس تتحـر  مـن هـذا  العسـل,

 الوضع أو  ريه إذا   خيالف الشرع واألعراف هناك.

 يكــن التصـوير   ماـل هـذه األيـار فيـه ذفـرري أليـار السـعادة, لكـن ال -915
التصـــوير هـــو فـــل مهـــك وديـــدنك, ففنـــت مســـافر   رحلـــة عســـل فهـــل تضـــيع 
الوقــــت   التقــــات الصــــور لألمــــافن اجلميلــــة, وتغفــــل عــــن فــــل اجلمــــال الــــذي 

  انبكة التق  لفتاتك صورة طبيعية من أعماق قلبك.

ـــــة ال تقـــــرت علـــــى نفســـــك باملصـــــروف, -901 ـــــذر, وال    هـــــذه املرحل وال تب
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ملصــاريف, جتعلهــا تنفــر مــن التــدقيق با
وال جتعلهــا تفخــذ عنــك صــورة أنــك إنســان مســرف, أو ترســم لنفســك أمامهــا 
أنك إنسان  ري مبال  مبا يصرف, عُ  بـاتوان, وتففـد أننـا ال نشـرتي السـعادة 

 لتستمر حياتنا سعيدة. أننا قد حنتا  األموال   يور من األيار أيضاو  باملال,

عليـــه, وال تكـــن  احل ـــاب هـــو  ينـــة املســـلمة, فشـــ عها علـــى احلفـــاظ -900
 أنت أول أداة هدر   جدار أسرتك املسلمة.

  حيــاة الووجـــة عـــادا  مجيلــة تعلمتهـــا مـــن أهلهــا, شـــ عها عليهـــا,  -909
وأبـدص إع ابــك رـذه الرتبيــة, ومـدري احرتامــك لوالـديها اللــذين  رسـا فيهــا تلــك 

 العادا  احلسنة.

بـــادل  وجتـــك االحـــرتار, وقـــدر أهلهـــا, وحـــادثهم عـــ  االتصـــال رـــم  -904
 أثناء سفرك فذلك تقدير لووجتك.

ضـــع دائمـــاً مـــع  وجتـــك مبلغـــاً معـــل مـــن املـــال قـــد حتتاجـــه   بعـــل  -903
الظــروف, وال تنتظرهــا أن تطلبــه, فحــ  لــو فانــت حباجتــه فهــ  ســوف خت ــل 

 من طلبه.

ـــادق, فهـــو حفـــظ ملالـــك  -909 اســـتخدر صـــندوق حفـــظ األمانـــا    الفن
 وأمان لك بإذن ار.

ـــادق الـــيت تكـــون   -901 أواســـ  أمـــافن التســـوق, والت معـــا   اخـــرت الفن
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احليوية, ح  تستمتع بتلـك املنـاطق, وحـ  ال يهـدر وقتـك عنـدما تريـد جلـ  
 بعل احتياجاتك اليومية.

 دع أــــــا بعــــــل فــــــرص ا لــــــوة, وذلــــــك ملكاملــــــة أهلهــــــا علــــــى راحتهــــــا -907
 لوحدها, فتفض  إليهم بفمورها, وأفراحها, ومهومها.و 

عونـــــاً لـــــك   أوقـــــا   وثلـــــق صـــــلتك بفحـــــد أعـــــو أصـــــدقائك ليكـــــون -900
 امللما  أثناء السفر.

تعرف على من تاق به   تلك الـبسد, فرمبـا قـد حتتـا  إليـه   أوقـا   -905
 النائبا , أو عند حلول بعل الظروف.

  طــرق األفــل النــاس م فــل ومشــارب, دع أــا فرصــة االختيــار, وال  -991
 تلومها مبا تريده أنت.

اختيارهــا, فقــد تــفلف ال تكاــر مسحظاتــك   طــرق أفلهــا أو نوعيــة  -990
هــــ  طريقــــة أنــــت ال تفلفهــــا, وقــــد يكــــون العكــــا أيضــــاً, فــــدع األيــــار جتمــــع 

 بينكما.

ال تكار من ا صار   تعامستك مع من حولـك   رحلتـك, فـذلك  -999
 على نفسيتها.و  حري أن يؤثر على مواجك

ففيهــــا تكليــــف الــــنفا مــــا ال  ال حتمـــل الكاــــري مــــن األمتعــــة اليدويــــة, -994
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 ري الوو  والووجة.تطيق, وإتسف لقو 

الســفر قــد تغــري مــن  ةقفمشــ نســاء أقــل حتمــسً مــن الرجــال,اعلــم أن ال -993
 نفسيتها, أومن مظهرها, فس تربكها مبسحظاتك أو انتقاداتك.

النســاء أــن الرتفيبــة الفســيولوجية الــيت قــد تــؤثر علــى نفســيتهن ســواء   -999
عونــاً أــا ال فــان ذلــك شــهرياً أو يوميــاً, فقــف معهــا   مواقفهــا املتغــرية, وفــن 

 عليها.

ووجهــا, فــن ل  أول أيــار الــووا  ال تســتطيع الووجــة توجيــه الطلبــا   -991
أنــت املبــادر   ذلــك, واســفأا   فــل حــل عــن فــل مــا ميكــن أن خيطــر ببالــك 

 من األشياء واحلاجيا  الضرورية.

ال حتمل الكاري مـن ا ـوهرا  واألشـياء الامينـة, وال تـدعها مـع أمتعـة  -997
 ا مع األمتعة احمولة باليد.الشحن, واجعله

دفــــرت للــــذفريا  وللخــــواطر اجعلــــه صــــاحبك   الســــفر, افتــــ  فيــــه  -990
مــواقفكم الطريفــة, وأمــافنكم اجلميلــة, فســوف يكــون واحــة تتــنقسن فيــه بعــد 

 العودة من السفر, بل سوف يطلع على شهر عسلكم أبنا فم من بعدفم.

 ا   فــل يــور,ال تكــرر فلمــا  احلــ  نفســه نــولع   أســالي  الغــول, -995
 فاألصوا  املكررة تصي  النفا بامللل.
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أبــدص إع ابــك بكــل مــا تسحظــه عينيــك, وتففــد بــفن بعــل األشــياء  -941
هـ  فـل شـ ء مبقيـاس فتـاة أحسمـك,  اليت لـيا أـا ميـوان   مقـدار إع ابـك

 فليست األناى فالذفر.

تفحـن فتـاة األحـسر يوميـاً, مــن أعلـى الـرأس إىل أسـفل القـدر, وأبــدص  -940
ـــــد تلبســـــه,إع ا ـــــك بكـــــل جدي أو تلحظـــــه:   فسمهـــــا,    أو تســـــتخدمه, ب

 باختصار: فن أنت ومشاعرك أا. مظهرها,   أفعاأا,

ال تقارن بالاناء  وجتك مع أقاربك, فس تقل أنـت مجيلـة ماـل أخـيت,  -949
أو واثقــــة ماــــل عمــــيت, بــــل اجعــــل الانــــاء أــــا دون مقارنــــة, أنــــت أمجــــل مــــا   

 رأة.الكون, أنت اجلمال باسم ام

أمجل ما الك, وتعطر بففضل العطـور, وتكلـم بـفحلى الكـسر,  البا -944
 ففنت تريد أمجل ش ء منها, فه  فذلك تريد الش ء نفسه.

 أرسل إليها رسالة  رار والحظها من بعيد. -943

اتفــــق مــــع املطعــــم بتقــــدمي هديــــة لووجتــــك مكتــــوب عليهــــا ا هــــا, أو  -949
 بعل فلما  احل  أا.

حامل على نفسك, واقضيا أياماً النساء مغرما  باألسواق, فت -941
نووالً و  سعيدًا بل ردها  األسواق, فف  ذلك متعة أا وقضاء حلاجياهتا,

 عند ر بتها.
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هدايا األهل واألصدقاء,  -947
انتقياها بعناية,وتذفرا أن أمجل اأدايا املع  منها, وأفضل اأدايا   السفر ما 

 خف و نه وفان جديداً   نوعه.

 بفي , وال جترحهابفي فلمة , وال تنتقصها رةنضال تودريها بفي  -940
, فالفتاة أمجل أيار عمرها تلك األيار, وتنش  أحاسيسها   تلك فعل 

األيار, فالكلما  اجلميلة تع  را حبر احلياة إىل جويرة السعادة, والكلما  
 اجلارحة خن ر   أول سطر من أسطر دفرت احلياة.

لف, أو تصنع, ففنت سوف تكلم, حتد , افعل, تفاعل, بدون تك -945
تعي  معها العمر فله, ومن أسوأ األشياء أن يكتشف أقرب الناس إليك 

 أنك فنت ساسً بارعاً   أفضل األوقا  لديهم.

حافظا على صسة الوتر, وفيها ارفعا أيديكما وادعوا ار لكما  -931
 بالتوفيق   احلياة, والشكر له بفن بلغكما هذه األيار السعيدة.

ببعل األدوية الضرورية لبعل العوار  الصحية اليت قد  احتفظ -930
 تداهم املسافر.

صدق الرسول الكرمي و  خريفم ألهله, ...  النهاية تذفر أن خريفم -939
 صلى ار عليه وسلم.
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 رحالت الشباب :

ــــــل  قــــــد يكــــــون احلــــــديث عــــــن رحــــــس  الشــــــباب هــــــو األســــــهل مــــــن ب
باب علـى اسـتعداد املوضوعا  املدرجة   هذا الكتاب, وذلـك ألن الشـ

ألن يواجهــوا فــل املتغــريا  احتملــة, وأن يتحــدوا فــل الظــروف املفاج ــة؛ 
لــــذا فســــوف نشــــري بإشــــارا  عــــ  وقفــــا  عــــدة ليســــهل أــــم أن يعــــ وا 

 الطريق من أجل رحلة ستعة مرحية.

قد يكون وضع ميوانية حمددة تدار من قبـل أحـد    رحس  الشباب -934
حـ   يـتم تقسـيمها علـى اجلميـع, وذلـكو  فضـلة,الطريقـة امل  أفراد ا موعـة هـ

مــن و  ال يكــون هنــاك جمــال لتحمــل بعضــهم دون الــبعل اآلخــر أعبــاء الرحلــة,
 لبعل الر با  بسب  عدر وضوح الر ية. ال يكون هناك ح  جل أأ

سـوف تصـاح  أناسـاً  ال تغض , اجعلها دائماً أمار عينيك؛ ألنك -933
تــوور دوالً أــم أســلوب معــل باملعيشــة,  أــم طريقــة اعتــادوا عليهــا   احليــاة, أو

 حليماً   سفرك ومع رفقتك. فكن

لــيا مـــن الضــروري أن تع بـــك مجيــع الـــرحس  املنظمــة   ال نـــامه  -939
الذي قرره األصدقاء, فيكفـ  أن تسسـعد بسـعادهتم فهـذه منولـة عاليـة  السياح 

ل فـل السـعادة, وال يعـ  هـذا أن ال تبـدي رأيـك, ولكـن قدلمـه بصـورة جتعـ مـن
 ا يارا  سكنة.
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يفضـــل أن يكـــون هنـــاك يـــور  -931
ينطلـق فـل  مفتوح لشراء احلاجيا  ا اصة, واأـدايا لألهـل واألحبـاب, حبيـث

بــــــدون أن يــــــرتب  الــــــيت يريــــــدها,  دايااأــــــشــــــاب لوحــــــده ليشــــــرتي حاجياتــــــه, و 
 با موعة.

يكـــون الســـكن   شـــقة لكـــل شـــخن فيهـــا  رفـــة  مـــن األفضـــل أن -937
الناس   طرق املعيشة والنور دعل من األنسـ   مستقلة, وذلك ألن اختسف

 أن تكون هناك حرية واستقسلية   السكن.

الفرصــة مواتيــة للتعــرف علــى طبــاع أصــدقائك    الــرحس  الشــبابية -930
بشكل أف , بل ه  فرصة للتعرف على مهـومهم ومشـافلهم, فاجعلهـا فرصـة 

 تقارب بينك وبينهم.

 فذلك مع أصدقائك.    سفرك تذفر اإلياار والتضحية, فن -935

الســـفر  ســـافر مـــع مـــن حتـــ  ويتوافـــق مـــع طباعـــك, وإال فلتتحمـــل -991
 مبفاجفته.

 فكر باآلخرين عندما تتخذ قراراً يتعلق با موعة فاملة. -990

للنـــاس طبـــاع   املففـــل, واملشـــرب, والنـــور؛ ال تنتقـــدهم عليهـــا, فقـــد  -999
علهـم خسل حياهتم, وإن فنت حتمـل ماـل هـذه الصـفا  فـس جت اعتادوا عليها
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دلـ  مسحظـاهتم, أو خيـالف عـاداهتم أو  يلحظـون ذلـك عليـك, فت نـ  مـا
 ياري االمش وا    نفوسهم.

 الـذي ال يع بـك مـن املففـل ال تسـبه, والـذي يع بـك وال يع ـ  -994

 اآلخرين اطلبه بطريقة ال تلومهم را.

أن حتتاطوا للفارق املادي بـل  عند عمل امليوانية ا اصة بالسفر د  -993
 فس تكون حمرجة ملن ال يستطيع أن يصل إليها. األعضاء,

أفضل الرحس  ه  الرحس  اليت تنقض  و  تنقطع السعادة معهـا,  -999
هنــاك مو ونــة حبيــث ال تصــلوا إىل حــد امللــل ر تغــادروا, فــاقلص  لــتكن األيــار

.  أيامك والسعادة   تنقلص

ك   ائــدة, فــذل تقبلــل املــواح مــن اآلخــرين, وال تفخــذ األمــور حبساســية -991
 فن حذراً باملواح مع اآلخرين فقد ال يتقبلون ذلك منك.

األهــل   الســـفر مــن أســباب ســعادتكم, فمــع فــل اتصـــال  طمفنــة -997
 على ذلك. واتصلكم دعواهتم بالتوفيق والسداد فاحرص

الكارة   عدد أعضاء الرحلة مدعاة لفشل الرحلة, واختسف الـرأي,  -990
   ثسثة.فاخرت العدد املناس  للرحلة, وتذفر أن الرف

شـوارع املـدن مـن املستحسـن أن ال يكـون  عنـد التسـوق أو التنقـل   -995



 

 

007 

www.travelzad.com 

التنقــــــل بشــــــكل ملفــــــت مــــــن خــــــسل 
املمكـــن أن يكـــون املشـــ   أعـــداد فبـــرية, أو بشـــكل يـــوحم الطريـــق. بـــل مـــن
 والتنقس  بشكل جمموعتل مصغرتل أفضل.

حتلـــو األوقـــا , ولكـــن اجعلـــوا أوقـــاتكم احللـــوة    األمـــافن العامـــة -911
 ال يوعه اآلخرين.بشكل 

فن دقيقاً   أوقاتك, حاضراً   الوقت احـدد   فـل بـرامه السـفر,  -910
 فس تكن سبباً إلرباك برامه أصدقاءك.

  الطــــــائرة عنــــــدما تكونــــــوا   فــــــراس  متفرقــــــة ال يكــــــون هــــــذا ســــــبباً  -919
 إلحدا  إ عا  أو بلبلة ألصحاب الكراس  ا اورة.

ن   خصوصــياته, أو ال بعــل األصــدقاء ال حيــ  أن يتــدخل اآلخــرو  -914
 حي  أن يطلع على مقتنياته ا اصة, فاحذر من ا طوت احلمراء لألصدقاء.

بعـــل األصـــدقاء قــــد تكـــون علــــيهم مسحظـــا  معينــــة, فـــإذا فانــــت  -913
جوهريــة فــاعر  رأيــك بصــورة حضــارية, أمــا إذا فانــت تلــك املسحظــا   ــري 

 .مؤثرة بالرحلة فرتفها أوىل وأسلم الفتمال السعادة بينكم

  سفرك ال تكن ذا ذافرة قوية للمواقـف السـلبية, وذا ذافـرة ضـعيفة  -919
 للمواقف اإلدابية, ع  أيامك بتوا ن.
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  رحس  األصدقاء قـد يكاـر احلـوار, تـذفر واستحضـر طـرق احلـوار  -911
 البناء .

  الـــرحس  اجلماعيـــة تـــذفر أن فـــل إنســـان حيمـــل جوانـــ  إدابيـــة,  -917
علــــم أن لــــديك أيضــــاً جوانــــ  ساثلــــة حــــاول أن تكتشــــفها وتســــتفيد منهــــا, وا

 حاول أن توصلها إليهم. 



 

 

009 

www.travelzad.com 

مواقععععععععن إلكترو يععععععععة 

 تهم المسافر :

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

 منتديات :و مدو ات

910- www.naseemnajd.com 

دونــة شخصــية هتــتم بــفمور الســفر وهــ  مدونــة صــاح  هــذا الكتــاب, وهــ  م
والسياحة احلية والعاملية, مع بعل املوضوعا  العامة وما تلتقطه عدسـته مـن 

 الصور   املناسبا  املتعددة.

915- www.travelzad.com 

منتــدري ســياح  يعــر  فيــه جمموعــة مــن الكتــاب جتــاررم   الســفر والرتحــال 
عـــا  بـــاحلرف والصـــورة, ويتميـــو هـــذا املنتـــدري بوجـــود طيـــف منـــوع مـــن حـــول ال

 أشهر فتاب السياحة وخ ائها ع  اإلنرتنيت.

971- www.travel.maktoob.com 

منتدري سياح  دمع   طياتـه الكاـري مـن املعلومـا  السـياحية, وهـو مـن أول 

http://www.travelzad.com/
http://www.travelzad.com/
http://www.travel.maktoob.com/
http://www.travel.maktoob.com/
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 املنتديا  السياحية.

970- www.sfari.com 

 منتدري سياح  يسطر فيه األعضاء جتاررم السياحة.فمايسته السابقة .
 مواقع للمعلوما  وا رائ  والطقا :

979- www.wikimapia.org 
, لصناعيةهو موقع يعر  للمتصفح خريطة الكرة األرضية ع  األقمار ا

يتميو بعدر احلاجة إىل حتميله على جها  الكمبيوتر فهو يتعامل مع شبكة و 
اإلنرتنيت مباشرة, وتستطيع من خسله فتابة األ اء على األمافن اليت 
تريدها, وعند البحث عنها ع  حمرفا  البحث يظهر موقعها   ا ارطة ع  

 هذا ال نامه فما فتبت عليها.

974- www.ar.wikipedia.org 
ه  املوسوعة العاملية احلرة, تقدر معلوما  شاملة بفقسر متطوعل من رواد 
اإلنرتنيت, وميكن االستفادة منها ملن أراد أن يستويد من املعلوما  عن 

 الدول أو املدن وتارخيها.
973- wwww.underground.com 

وهو خاص مبتابعة األجواء   العا  ويعطيك تصورًا الحتماال  الطقا 
 املتوقعة بإذن ار تعاىل   مقبل 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

979-www.mail.google.com 

و اتـك هو موقع ال يد اإللكرتوين الشهري, فيمكن أن تستفيد منه بتخـوين ح 
للفنـادق والسـيارا  والطـريان, أو أي رقـم مـن أرقـار احل ـو الضـرورية لرحلتـك, 
ومـــن املمكـــن أن تقـــور بإرســـال رســـالة إىل نفســـك  طـــة الســـفر والـــرواب  الـــيت 

 حتتاجها ع  اإلنرتنت ح  يسهل الوصول إليها.

971-www.picasaweb.google.com 

موقـــع مـــن املمكـــن أن يكـــون مرفـــواً خاصـــاً لتحميـــل الصـــور ا اصـــة برحلتـــك, 
 وميكن من خسأا أن يشارفك اآلخرون   تلك اللقطا .

977-www.blogger.com 

هــو موقـــع يســـمح لــك إنشـــاء موقـــع خــاص بـــك علـــى اإلنرتنيــت تســـتطيع مـــن 
حة خاصــــة تعــــر  فيهــــا رحستــــك, خسلــــه و طــــوا  بســــيطة أن تنشــــر صــــف

وســـيلة و  وتصـــف فيهـــا األمـــافن الـــيت  رهتـــا.فتكون ذفـــرري مجيلـــة لتلـــك الرحلـــة
 إلفادة من حولك .

970-www.maps.google.com 

هــذا املوقـــع لــن تســـتغ  عنــه إذا فنـــت تفكــر بقيـــادة الســيارة, فعـــن طريــق هـــذا 

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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  لرحلتـــــك, وتنظـــــر املســـــافة الـــــيت ســـــوف تقطعهـــــا, املوقـــــع تســـــتطيع أن ختطـــــ
ويعطيــــك وصــــفاً فــــامسً جلميــــع مراحــــل الطريــــق والقــــرري الــــيت ســــوف اــــر رــــا, 

 واملسافا  بينها. 

975-www.translate.google.com 

 للرتمجة إىل عدة لغا . googleموقع تابع لـــ 

 ت :خدمات فنادق وسيارا

901-www.accor.com 

ه  جمموعة حتتوي على سلسلة من الفنادق خمتلفة الف ـا , تبـدأ مـن الفنـادق 
ــــادق ذا  الن ــــور ا مســــة, وهــــ  مــــن أفضــــل شــــبكا   املتواضــــعة حــــ  الفن
الفنادق برأي , حيث حتتوي على عدة فنادق   املدينـة الواحـدة وحتتـوي علـى 

عـــدة ملســـتويا  خمتلفـــة مـــن حيـــث األســـعار وا ـــدما , ومـــن ضـــمن خيـــارا  
 ,Sofitel, Pullman : MGallery, Novotelفنــادقهم 

Mercure, Suitehotel, Ibis . 

900-www.booking.com 

وهــو املوقــع الشــهري للح ــو ا , ويعــر  فنــادق عــدة وبفســعار تدرديــة, علــى 
ــــادق املطلوبــــة.حســــ  توقيــــت ا بالغالــــ  يعطــــ  األســــعار و  لســــفر وتــــوفر الفن

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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منخفضــة عنــد احل ــو   وقــت مبكــر 
. 

909-www.tripadvisor.com 

   تقيـــيم الفنـــادق حـــول العـــا .فع ه ميكـــن أن تقـــرأ آراء مـــن يفيـــد هـــذا املوقـــع
رأيهــم و  تفخــذ تصــوراهتمو  عــ  عدســاهتم اتشــاهد صــورهو  ســكنوا تلــك الفنــادق

 فيه.

904-www.europcar.com 

وهـــ  شـــرفة تـــفجري الســـيارا  الشـــهرية, ومـــن خـــسل جتربـــة شخصـــية تعـــد مـــن 
 أفضل شرفا  التفجري.

903-www.hertz.com 

 يها عرو  سيوة.شرفة تفجري سيارا  منتشرة وبكارة ولد ه  فذلك

909-www.sixt.com 

 شرفة أخرري لتفجري السيارا . أيضاً حتمل الكاري من املميوا  .

 مواقن إسالمية :

901-www.islamicfinder.org 

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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ت الصـــسة الباحـــث اإلســـسم  هـــو موقـــع إســـسم  عـــامل , حيتـــوي علـــى مواقيـــ
 حول العا , ومواقع وعناوين املرافو اإلسسمية   مدن العا  فافة .

907-www.islam-qa.com 

موقــع فضــيلة الشــيخ حممــد صــاي املن ــد, فيــه آالف الفتــاوري, وفــل مــا يشــكل 
 على املسافر من مسائل السفر سوف دد جوابه   هذا املوقع.

900-www.zabihah.com 

 املطاعم اإلسسمية حول العا  .جمموعة من يقدر هذا املوقع 

905-www.islam-guide.com 

موقــع رائــع لكتــاب حقــق انتشــاراً واســعاً حــول العــا , وهــذا الكتــاب مناســ  
اإلســـسر لغـــري املســـلمل, وهـــو متـــوفر بعـــدة لغـــا  ألن يقـــدر فهديـــة تعريفيـــة ب

 أجنبية.

951- www.islamhous.com 

وهــو موقــع توعيــة اجلاليــا  بــالربوة وحيتــوي علــى الكاــري مــن النشــرا  التعريفيــة 
 باإلسسر واملرتمجة إىل أ ل  لغا  العا .

950- www.qiblalocator.com 

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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ـــــــة ـــــــد القبل ـــــــع لتحدي ـــــــع رائ , هـــــــذا املوق
تكتبهـا   خانـة البحـث    العـا  عنـدما ي بقعـةألفيعطيك االجتاه إىل مكـة. 

 . املخصصة

 

 مواقن أخرى :

959- www.ar.wordpress.com 

فافية إلنشاء موقعـك   موقع آخر جماين يعطيك مساحة wardpress موقع
ا ــــاص, ومبواصــــفا  رائعــــة وإمكانيــــا  مت ــــددة. وهــــو مــــن مواقــــع املصــــادر 

 املفتوحة.

954- www.photobucket.com 

ـــــى  ـــــع صـــــورة عل ـــــة ملـــــن أراد أن يرف ـــــة عالي ـــــك مســـــاحة ختويني ـــــع آخـــــر يعطي موق
ـــة رفـــع الصـــور مجلـــة واحـــدة حـــ  م ـــة  اإلنرتنـــت, وســـا مييـــو هـــذا املوقـــع إمكاني

 صورة.

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 املســتلوما 
فيبـــــدأ  مـــــع , يســـــتفيد مـــــن حمتويـــــا  هـــــذه الصـــــفحة دليـــــل ملـــــن أراد أن

أ راضه قبـل سـفره بفـرتة فافيـة , أو أراد أن يتـذفرها أثنـاء سـفره فيشـرتيها 
 هناك.من 

ذلـــك مـــن بـــاب التـــذفري رـــا و  ملحوظـــة :   ذفـــر الكاـــري مـــن املتطلبـــا 
ــــك إليهــــا مجيعــــاً . فلــــك أن تنتقــــ  مــــا و  فقــــ , ال يعــــ  بالتففيــــد حاجت

 يناسبك فتحمله معك   سفرك .

 حجوزات :و أوراق

 قرآن فرمي. -953

 بلغة البلد املقصود.ترمجة معاين القرآن  -959

 جوا  السفر. -951

 تذافر الطريان. -957

 تي  صغري ح  القراءة.فتاب أو ف -950
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 خرائ  للدولة املقصودة. -955

 دفرت مذفرا . -111

 قلم. -110

 عمس . -119

 صور تذفارية لدولتك. -114

 بعل العمس  احلية. -113

 قاموس أو مرتجم. -119

 بطاقات :و تذاكر -606

 بطاقة ائتمانية. -117

 بطاقة صراف آ . -110

 الرخصة الدولية للقيادة. -115

 بطاقة تعريف شخص .  فرو  شخصية ( -101

 فرو  للمكت  (.  بطاقا  املكت  السياح    -100
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 احلية . رخصة القيادة -109

 فتي  أو مطوية سياحية عن البلد الذي تنوي  يارته . -104

 تذافر القطارا  اح و ة . -103

 املوارا  .و  تذافر املتاحف -109

 عاب .لمدن األو  تذافر احلدائق -101

 تذافر الفنادق . -107

 تذافر ح و السيارة . -100

 حقائب : -616

 حمفظة خاصة للبطاقا . -191

اجلســـــــــم حلمـــــــــل األوراق واجلـــــــــوا ا  حقيبـــــــــة بـــــــــاحور تشـــــــــد وســـــــــ   -190
 أثناء التنقس .و  ذلك الستخدامها   املطارو , والبطاقا 

 حقيبة ظهر . -199

 نوعية السفر .و  حقائ  تناس  التنقس  -194
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 للكامريا  . حافظةحقيبة  -193

 أدوا  :و  أجهوة -199

 جوال. -191

 فامريا رقمية. -197

 شاحن جوال. -190

 شاحن فامريا. -195

 بطارية احتياطية للكامريا. -141

 فامريا فيديو. -140

 اء فامريا ضد املطر. ط -149

 عدسا  للكامريا . -144

 حامل فامريا. -143

 منبه خاص ألوقا  الصلوا  العاملية. -149

 فمبيوتر حممول. -141
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 شاحن الكمبيوتر. -147

 ذافرا  احتياطية لل وال  -140

 ذافرا  احتياطية للكامريا  -145

 ذافرا  احتياطية للكمبيوتر احمول. -131

 مقبا متعدد األ را . -130

 مكواة. -139

 جمفف شعر. -134

/ أو برنــــــامه عــــــ  اجلــــــوال / أو الكمبيــــــوتر  بوصــــــلة لتحديــــــد القبلــــــة -133
 احمول.

 حمول فولتية خاص بالسيارة. -139

 الفنـادقو  املتـاجرو  املسافا  بينهـاو  جها  مسحة لتحديد موقع املدن -131
  ريها.و 

 الكتيبا  ا اصة بطرق تشغيل األجهوة اليت حتملها . -137

 أسطوانا  للكمبيوتر. -130
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ألعـــــــــاب إلكرتونيـــــــــة لتســـــــــلية  -135
 األطفال .

 صوتيا  .و  ا مشغل مرئي -191

 أو اسطوانا  مناسبة للرحلة ., أشرطة -190

 أدوات طبية : -656

 جها  قياس الضغ  للمصابل مبر  ضغ  الدر . -194

 جها  قياس السكري للمصابل مبر  السكري . -193

 جها  قياس للحرارة. -199

 حقيبة إسعافا  أولية. -191

 ثناء رفوب وسائل النقل املتنوعة للنور أ خمصصةوسادة هوائية  -197

 للمحتاجل .النظارا  الطبية  -190

 مرطبا  للبشرة . -195

 واق  مشس  . -111
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 النظافة :و  أدوا  الطبخ

  سية خاصة بالشاي والقهوة. -110

 حلي  الطفل ملن معه رضع . -119

 ار ملن ال يستغ  عنها .و  أدوا  القهوة والشاي -114

 تراما شاي وقهوة. -113

 سكل متعددة األ را . -119

 شوك بسستيكية .و  سكافلو  مسعق -111

 شرائح صابون. -117

 .مناديل معطرة -110

 أ طية صحية للمراحيل. -115

 مقن أظافر. -171

 توابعها :و مالبس

 نظارا  مشسية. -170
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 حذاء رياض . -179

 حمور قابل للتوسعة. -174

 .أعواد سواك -173

 فرشاة ومع ون. -179

 أدوا  احلسقة. -171

 عسقة للمسبا.و  حافظة -177

 معطف واق  من املطر. -170

 جوارب. -175

 مسبا سباحة. -101

 دفرت التليفونا  ا اص. -100

 س ادة. -109

 عطور مناسبة. -104

 قبعة. -103
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 شال. -109

 طو.بال -101

 فرشاة للشعر . -107

 حذاء خاص بدورا  املياه . -100

 حذاء صندل . -105

 عربية تنقل لألطفال . -151

 مضلة عن املطر . -150

 مفار  صغرية لتغطية األسرة . -159
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عمععععععععل مععععععععذكرة خاصععععععععة 

 بالسفر :

عنــدما تســافر حيســن بــك أن تكتــ  فــل مــا ميــر عليــك   رحلتــك, ومــع 
ـــيسً ســـياحياً قيمـــاً لن ـــار ســـوف جتـــد أنـــك صـــنعت دل فســـك, ومفيـــداً األي

لغــريك. فــس تتــوانس   فتابــة فــل مــا ميــر بــك, ومجــع فــل مــا مــن شــفنه أن 
يفيــدك   ســفرك, وابــدأ مــن الفقــرا  التاليــة لتســاعدك   تكــوين دليــل 

 سياح : 

 اسم الدولة أو املدينة املقصودة. .159

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

 ينة.راب  إلكرتوين سياح  للدولة أو املد .154

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

 خريطة ورقية لتلك الدولة. .153

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

 راب  إلكرتوين  ارطة الدولة. .159
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........................................... 

 دراسة.…عمل…عس …نوع الويارة: سياحة .151

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

 الدول ا اورة لتلك الدولة فقد حتتا  إىل  يارة دول أخرري. .157

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

 هل حتتا  الدول ا اورة إىل تفشرية مستقلةة .150

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

 عدد األشخاص املرافقل. .155

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

 عدد األيار اليت قضيتها هناك. .711

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

 هل عدد أيار الرحلة فاف  لتلك الدولةة .710

........................................... 
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 التكلفة الكاملة للرحلة. .719

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

 معدل الصرف اليوم . .714

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

 فيفية استخرا  التفشرية. .713

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

 األوراق ومتطلبا  التفشرية. .719

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

 الوقت الذي قضيته من أجل استخرا  التفشرية. .711

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

 نوعية التفشرية. .717

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

 التكلفة املادية للتفشرية. .710
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........................................... 

 هل هناك ما يضايق املرأة اح بة   البلد الذي  رتهة .715

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

 .أهم ما محلته حقيبتك .701

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

 أ را  شحنتها و  تستفد منها. .700

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

 سعر الشحن اجلوي الوائد. .709

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

 نوعية وسائل املتعة اليت محلتها معك. .704

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

 طريق االتصال املفضلة ببلدك. .703

........................................... 
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ســـــعر االتصـــــال بالدقيقـــــة  .709
 باأاتف الاابت…باجلوال…من هناك إىل دولتك

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

 سعر بطاقة اجلوال هناك. .701

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

 سعر إعادة الشحن. .707

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

 العملة املستخدمة. .700

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

 سعر الصرف. .705

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

 أفضل طرق الدفع املا  هناك. .791

........................................... 
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 الر ية.اللغة  .790

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

 هل ميكن التحد  بلغة أخررية .799

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

 خ  سري الرحلة. .794

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

 اسم خطوت الطريان . .793

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

 ين  طوت الطريان.راب  إلكرتو  .799

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

 رقم هاتف خطوت الطريان. .791

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

 درجة التذفرة. .797
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............................
............... 

 مستوري ا دما    الطائرة. .790

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

 سعر التذافر. .795

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

 حالة الطقا هناك. .741

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

 راب  إلكرتوين لتتبع حالة الطقا. .740

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

 نوعية املسبا اليت حتتا  إليها هناك. .749

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

 املدن اليت قمت بويارهتا. .744
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........................................... 

 اسم املدينة األوىل. .743

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

 راب  إلكرتوين للمدينة. .749

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

 خارطة للمدينة. .741

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

 راب  إلكرتوين  ارطة املدينة. .747

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

 اسم الفندق. .740

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

 طريقة احل و. .745

........................................... 
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 درجة الفندق. .731

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

 مستوري ا دما  والغرف. .730

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

 راب  إلكرتوين للفندق. .739

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

 عدد األيار. .734

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

 سعر الغرفة. .733

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

 سائل الرتفيه   الفندق.و  .739

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

 عنوان الفندق. .731
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........................................... 

 هاتف الفندق. .737

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

 هل يوجد   الفندق حضانة أطفالة .730

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

 هل توجد خدمة اإلنرتنت   الفندقة .735

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

 دفوعةمر هل اإلنرتنت جماين أ .791

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

 هل الفندق قري  من ا دما  العامة واألمافن السياحيةة .790

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

 نرتنت   املطارا ةة اإلدمهل توجد خ .799

........................................... 
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 ةسـياحي حافلـةهل يوجد  .794
 للمدينةة

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

   املدينة.األمافن السياحية و  أهم املعا  .793

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

 أهم الشوارع   املدينة. .799

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

 أسعار األمافن السياحية   املدينة. .791

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

 أهم أمافن ترفيه األطفال. .797

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

 أسعار أمافن الرتفيه. .790

........................................... 
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 وعية وسائل النقل اليت استخدمتها   تلك املدينة.ن .795

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

 أسعار وسائل النقل. .711

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

 رواب  إلكرتونية لوسائل النقل. .710

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

 أفضل وسائل النقل. .719

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

 أ اء املطاعم اليت تعاملت معها. .714

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

 عناوين املطاعم. .713

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

 هل يوجد مطاعم إسسمية أو عربيةة .719
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............................
............... 

 طاعم.مستوري امل .711

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

 أسعار املطاعم. .717

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

 أفضل األفس  هناك. .710

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

 أشهر أمافن التسوق. .715

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

 ن التسوق.رواب  إلكرتونية ألماف .771

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

 عناوين أمافن التسوق. .770
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........................................... 

 أمافن الرتفيه ا اصة بالكبار. .779

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

 أسعار أمافن الرتفيه. .774

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

 أفضل ما تقتنيه من هناك. .773

779. ........................................... 

مسحظــة: إذا فـــان هنـــاك أفاــر مـــن مدينـــة افتــ  اإلجابـــا  لكـــل مدينـــة 
 ( 01 -39بشكل مستقل   من الفقرا  

 أفضل املدن اليت  رهتا. .771

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

 املسافا  بل املدن. .777

........................................... 
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 املدة الومنية بل املدن. .770

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

 وسائل النقل اليت استخدمتها بل املدن. .775

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

 أسعار التنقل بل املدن. .701

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

 مواقع إلكرتونية استفد  منها. .700

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

 أفضل ما شاهد  هناك. .709

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

 هل تنصح بويارة تلك الدولةة .704

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

 .تلك الدولة شع التعامل مع  فيفية .703
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........................................... 

 ما الش ء اجلديد عليك هناكة .709

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

 أو للشبابة لعائس هل تنصح بويارة تلك الدولة ل .701

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

 عوائق   السفر. .707

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

 ونصائح طبية استفد  منها هناك.أدوية  .700

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

 هل هناك من أخطاء   سفرتك تريد تسفيها   املرا  القادمةة .705

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

 ما اإلدابيا  اليت وجدهتا هناكة .751

........................................... 
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لسلبيا  الـيت وجـدهتا ما ا .750
 هناكة

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

 أمافن  رهتا وندمت على  يارهتا. .759

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

 أمافن  عت عنها و  تورها. .754

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

 أشياء اشرتيتها وندمت عليها. .753

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

 ة هناكةيدعو  هود هل من املمكن أن يقور املرء  .759

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

 عناوين املساجد وامللتقيا  واملرافو اإلسسمية. .751

........................................... 
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 هل استفجر  سيارة هناكة .757
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 سعرها. .755
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 قيادة السيارة هناك وفهم نظار املرور هل فيهما صعوبةة .011
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.............................
.............. 

 هل االست  ار أفضل أر التنقل بوسائل النقل العارة .013

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

 أفار ما يكهل امليوانية   السفر. .019

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

 ملحوظة :

إذا عومت على السفر, وأع بتك هذه الفكرة؛ فخذ نسخة من هذه 
تك القادمة أو تفيد را من حولك, وتذفر امرجع لسفر  األس لة لعمل

الرحلة وذفراها اليت ال تنسى, فالتق   أن الصور الفوتو رافية ه  مجال
 صوراً لتكون رمواً لرحلتك.

 في الختام...

أرجو أن أفون قد وفقت   خدمة املسافر العريب, فيكون هذا الكتاب 
إن  و  معينًا له   ترتي  سفره, وتسهيل خطواته مهما فان نوع السفر ,

حلة بر  يريد أن يستمتع مبنالكتاب قد اعته بشكل خاص هذا فان 
أو رحلة ترفيهية ستعة مع , سياحة رائعة فريدة أو, شهر عسل سعيدة

 صحبة ...البعل 
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مـا يوخـر بـه حبـر السـفر املرتامـ  سـا  أحس  أن  قد مـرر  علـى بعـلو 
حيتاجــه املســافر   رحستــه, وذفــر  مجلــة مــن األمــور الــيت ســوف جتعــل 

 سفره. القارش يفكر بتطبيقها أو االستفادة منها   إحدري مراحل
  هــذا الكتــاب قــد تقــرأ وتســتفيد الشــ ء الكاــري, وقــد تكــون صــاح  
خـــ ة أفاـــر مـــن صـــاح  الكتـــاب, فـــنحن ال نســـتغ  عـــن خ تـــك؛ إمـــا 

 تسطري خ اتك ع  فتاب مستقل يكون دليسً للمسافر.ب, أو مبراسلتنا
 ر . سليمان بن صقري الصقري
@al_sugair     
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