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المقدمة :
احلمــد ر رب العــاملل والصــسة والســسر علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلل
نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعل أما بعد :
احلــديث عــن الســفر حــديث يلطــرب القلــوب ,ويــبهه النفــوس ,ولــه قبــول
خ ــاص ل ــدري الكا ــري م ــن الن ــاس ,وم ــا ذل ــك إال ألن الس ــفر ع ــا ملـ ـ ء
باإلثارة ,ونافذة واسعة على العـا مـن حولنـا ,ورحلـة الفتشـاف ا هـول
ع ــن بل ــدان ق ــد نس ــمع ر ــا و نس ــعد بر يته ــا .إن الس ــفر ه ــو ــة ه ــذا
العص ـ ــر ف ـ ــففوا املس ـ ــافرين ت ـ ــوحم خط ـ ــوت الس ـ ــفر ب ـ ــاختسف أنواعه ـ ــا,
وختتلـ ــف مقاصـ ــدهم وتتنـ ــوع مشـ ــاررم تلـ ــك الـ ــرحس والسـ ــفر هـ ــو
السفر؛ مبتاعبه ومتعته ,بلحظاته القاسية ومواقفه البا ة.
ه ــذا الكت ــاب س ــوف أح ــاول أن أقل ــل م ــن التع ـ وأ ي ــد م ــن املتع ــة,
وأقل ــن م ــن اأم ــور وأرس ــم البس ــمة ,وذل ــك ع ـ مسحظ ــا وتنبيه ــا
وجدهتا رحسيت اليت قمت را ملقاصد خمتلفة من مقاصد السـفر سـواءً
ل ــرحسيت الداخلي ــة أو ا ارجيـ ــة  ,وس ــوف أبس ـ ـ احلـ ــديث عنه ــا ح ـ ـ
يك ــون راس ــخاً أذه ــانكم .وأجعله ــا ش ــاملة تفي ــدفم رحستك ــم.و
أأفد على بعضها ألمهية تلك املواقف حمطا سفرفم .
بل دفيت هذا الكتاب سوف يكون حديا بشكل خاص عن سفر
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السياحة للعائس والشباب منذ أن فان فكرة ح أصبح واقعاً نتلمسه

 .أفت لكم إضاءا تبدأ مع أول خطوة من خطوا رحلة السفر
املمتعة وح آخر حلظة رحلة العودة .فضعوا أيديكم يدي لنرسم
خمططاً أذه الرحلة .

سليمان بن صقري الصقري
@al_sugair
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وقفات شرعية :
للمســلم

ســفره متطلبــا أساســية ال ــه لــه عنهــا ,وهــذه املتطلبــا

ضـرها لرتافقـه سـفره.
حيسن مبـن يريـد السـفر أن يستحضـرها ومـن ر حي ل
وفيمــا يل ـ وقفــا حتتــوي علــى بعــل التنبيهــا لعلهــا تكــون عون ـاً ملــن
عور على السفر:
 -0الصــسة عــامود الــدين ,والســيا املتــل حلفــظ املســلم مــن فــل شــر وفتنــة.
فمعرف ــة مواقيته ــا ,واالجته ــاد حتدي ــد القبل ــة فيه ــا ,وجل ـ ـ األدوا ال ــيت
تعيننا ذلك عليها؛ فذلك مطل مهم جداً رحستنا.
 -9ابدأ أول جتهيواتك حبمل مصحف فرمي ,تقض مع آياتـه أمجـل حلظـا
سفرك ,تستغل فيه وقتك فينري قلبك ,ويويد من صلتك بربك.
 -4احــرص علــى تســديد الــديون املســتحقة لسخ ـرين قبــل ســفرك ,فاملســافر
على جناح خطـر حـ يعـود .وإن تسـتطع سـدادها ,فسـ ل مجيـع الـديون
املاليــة واملتطلبــا العينيــة الــيت عليــك ورقــة ,وأحفظهــا
بار  ,ودل أهلك أومن خيلفك على مكاهنا.

بيتــك

مكــان

 -3افت ـ الوصــية ,وضــعها مكــان بــار  ,وأخ ـ أهلــك عنهــا ,واجعلهــا
مفصلة تبل فيها حقوقك وحقوق اآلخرين من حولك.
 -9امحل معك ترمجة ملعاين القرآن الكرمي بلغة البلد الذي تـووره ,فقـد حتتـا
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إليــه لتبيــل أمــر مــن أمــور دينــك .وهــو أفضــل مــا تقدمــه هديــة ملــن يتمــه أن
حيو عليه من اجلالية اإلسسمية

بعل الدول ري اإلسسمية.

 -1تــذفر دعــاء ا ــرو مــن املنــول ففيــه حفــظ وإتبــاع .فعــن أنــا بــن مالــك
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,
وهديت ,وتنحى عنه الشيطان ) أخرجه الرتمذي.
ووقيت ل
يقال له :لففيت ل
 -7امحــل بعــل النش ـرا اإلرشــادية التصــحيحية ,وذلــك لتوضــيح العقيــدة
اإلس ــسمية الص ــحيحة .وتوض ــح ه ــذه النشـ ـرا أم ــور ال ــدين م ــن العب ــادا
واملعامس مبا يوافق السـنة النبويـة الكرمية.وتقـدر هـذه النشـرا ملـن وصـلتهم
ي ــد التغريـ ـ  ,أوم ــن أث ــر ف ــيهم أه ــل الب ــدع سـ ـواء ف ــانوا مس ــلمل أراضـ ـ
اإلسسر أو اجلاليا اإلسسمية البسد ري إسسمية.
 -0قراءة دعاء رفوب الدابة ,فعن عل بـن الربيعـة قـال :شـهد علـ ابـن
أيب طال رض ار عنه أتى بدابة يرفبها فلمـا وضـع رجلـه الرفـاب قـال :
بسم ار ,فلما استوري على ظهرهـا قـال :احلمـد ر الـذي سـخر لنـا هـذا ومـا
فنــا لــه مق ـرنل وإنــا إىل ربنــا ملنقلبــون .ر قــال :احلمــد ر ثــس م ـرا .ر
قال :ار أف ثس مـرا  ,ر قـال :سـبحانك إين ظلمـت نفسـ فـا فر
إنه ال يغفر الذنوب إال أنت .ر قال :رأيت النـ صـلى ار عليـه وسـلم فعـل
فما فعلت ) احلديث رواه أمحد وأبو داود والرتمذي.
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 -5احلـرص علـى قـراءة دعـاء السـفر
عند ا رو من البلد ,فقد روري مسـلم الصـحيح عـن ابـن عمـر أس لن رسـول
اللـ صـه صــلى ار عليــه وســلم فــان إذا اســتوري علــى بعصــريه خارجـاً إىل ســفر ,فـ
ثسثـاً ,ر قــال :ســبحان الــذي ســخر لنــا هــذا ومــا فنــا لــه مقـرنل وإنــا إىل ربنـا

ملنقلب ــون .الله ــم إن ــا نس ــفلك س ــفرنا ه ــذا الـ ـ والتق ــوري .وم ــن العم ــل م ــا
ترضى .اللهم هون علينـا سـفرنا هـذا .واطـو عنـا بعـده .اللهـم أنـت الصـاح
السـفر .وا ليفــة األهـل .اللهــم إين أعـوذ بــك مـن وعاــاء السـفر ,وف بــة
املنظ ــر ,وس ــوء املنقل ـ  ,امل ــال واأله ــل  .وإذا رج ــع ق ــاأن .و اد ف ــيهن:
آيبون ,تائبون ,عابدون ,لربنا حامدون .

 -01وسـا دــدر باملســافر أن يتنبـه إليــه هــو اختيـار الصــحبة الطيبــة ,فالســفر ال
يلعل ـ ــم مكنون ـ ــه ,وال ميك ـ ــن أن يتنب ـ ــف املس ـ ــافر حبال ـ ــه ومص ـ ــريه ,فالرفق ـ ــة أن ـ ــا
للمســافر ,وأمــان بــإذن ار مــن نوائ ـ الــدهر ,واتبــاع للســنة النبويــة املطهــرة.
فعن عبد ار بن عمر رضـ ار عنهمـا ,عـن النـ قـال :لـو يعلـم النـاس مـا
الوحدة ما أعلم ما سار راف بليل وحده ) رواه البخاري.

 -00سس ــبح ار وفـ ـ إذا عل ــو مرتفعـ ـاً أو هبط ــت إىل م ــنخفل ,فع ــن اب ــن
عمر رض ار عنهما ,أنه قال  :وفان الن وجيوشه إذا علوا الانايـا فـ وا,
وإذا هبطـوا سـبحوا ,فوضـعت الصـسة علـى ذلـك ) رواه أبـو داود ,وصـححه
األلباين.
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 -09قـراءة دعــاء نــوول املنــول ,فمــا دلنــا علــى ذلــك الرســول الكــرمي صــلى ار
عليه وسلم ,فعن خولة بنـت حكـيم السـلمية رضـ ار عنهـا ,قالـت :عـت
رســول ار يقــول :مــن نــول من ـوالً ر قــال :أعــوذ بكلمــا ار التامــا مــن
شر ما خلق يضره ش ء ح يرحتل من منوله ذلك ) رواه مسلم.
 -04التفكــر بــالكون عبــادة ر يــؤجر املســلم عليهــا ,لــذا فحــري باملســلم أن
يكون التفكر والتدبر حاضراً أثناء سفره ,وجوءاً من برنامه رحلته.
 -03حـافظ علـى األذفـار اليوميـة سـا يقـال الليـل والنهـار ,وتـذفر املناسـ
مــن األدعيــة الــيت ختــتن بومــان أو مكــان معــل ســا دلتنــا عليــه الســنة النبويــة
املطهـ ــرة .فـ ــداور عليهـ ــا واحـ ــرص علـ ــى تـ ــذفريها ملـ ــن يرافقـ ــك ,وأن تعلمهـ ــا
أطفالك.
 -09لك ــل مس ــلم

حيات ــه خط ــوت محـ ـراء ال يت او ه ــا ,ترتك ــو عل ــى فط ــرة

لجب ــل عليه ــا ,وق ــيم ومب ــادش نش ــف رحار ــا ,فح ــري مب ــن يس ــافر أن حي ــافظ
عليهــا م ــن أن ت ــدنا ,فم ــا أم ــر ار باجتناب ــه م ــن املعاص ـ واآلث ــار ,في ـ
علينــا أن حنــذر مــن القــرب منــه ,أو أن نــدور محــاه ,أو أن تفمرنــا أنفســنا
الضــعيفة باالفتشــاف أو بالت ربــة فنقــع احظــور مــن حيــث أردنــا املعرفــة,
فالسسمة فيها ترك ما فيها.
 -01تقيلدنا ب داب السـفر ,وتعـاليم اإلسـسر
صورة اإلسسر املشرقة حياتنا.

تصـرفاتنا ,ومعامستنـا يعكـا
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 -07ال تنسـى صـسة االسـتخارة
أمرك فله فه خرية ار املبارفة.
 -00االبتســامة صــورة حيــة للقلـ تبــدو علــى حميــاك فــس تبخــل رــا علــى مــن
حولك.
 -05عينـان مجيلتـان يـفاران بـفمرك ,أنـول عليهمـا الرمـو احلسـان عنـدما تـرري
ما ال حيق لـك أن تـراه مـن منـاظر ختـد احليـاء ,أو مشـاهد قـد تـفجه الفتنـة
القل  ,أوفل أمر هنى عنه الشرع.
 -91اعتــذر ســن أخطــف معــه ,وســامح فــل مــن أخطــف معــك ,وودع اجلميــع
بقل أبيل ,فاملسافر ال يعلم هل يعود أو ال يعود.
 -90إن املسافر إذا تغرب وابتعد عن حدود وطنه فإنه يصـبح بـس قيـود ,فهـو
حـر طليـق .فكـم مـن العـادا والتقاليـد الـيت يسـتطيع املسـافر أن ينفـك منهـا
الســفر قريبــة
ويت او هــا ,و د علــى ذلــك أن أ ل ـ امللهيــا  ,واملنهيــا
ومبتنــاول اليــد ,فــس رقيـ إال الواحــد األحــد املطلــع علــى خائنــة األعــل ومــا
ختف ـ الصــدور .فيــا نعــيم مــن اشــرتري نعــيم اآلخــرة بوينــة الــدنيا الفانيــة .ويــا
سعادة من انتصر على نفسه وقيدها بضواب الدين احلنيف.
 -99أخــيت املســافرةد عنــد ســفرك فــإن ح ابــك نــور وجهــك ,ورمــو عفافــك,
فتمس ــك ب ــه بكام ــل قوت ــك ,وس ــت دين م ــن ينادي ــك قب ــل الس ــفر لع ــه,
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والتحــرر منــه ,ورفــوب مرفـ التحضــر املوعــور ,بــل قــد جت ـدينها دعــوة صــرحية
من أقرب الناس إليك بفن ختلعيه ,أو من يفمرك بالتساهل فيه وختفيفـه .لكـن
قف صامدة أمـار تلـك الريـاح العاتيـة ,وسـت دين راحـة القلـ  ,واطم نانـاً
الـنفا .واحـذري مــن وســاوس الشـيطان أن تكـون ســبيسً لصتسـلل ا ــوف

إلي ــك ,وذل ــك عن ــدما يلقـ ـ قلب ــك أن نظـ ـرا اآلخـ ـرين ح ــول احل ــاب
خميف ــة ,أو أن اإلج ـ ـراءا عل ــى دخ ــول اح ب ــا ش ــديدة ,فاق ـ ـ أن تل ــك
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.
 -94إذا فان عدد أفراد الرحلة أفار من واحد فتفمري أمـري علـى الرحلـة ,يقـور
بإدارة شؤون األعضاء ,وتنظـيم جـدول الرحلـة ,والرجـوع إليـه عنـد فاـرة اآلراء
هو من السنن املتبعة.
 -93ال تصاح من تظن أنـه صـاح معصـية ,وذلـك حـ لـو اعتقـد أو
جومــت أنــك لــن تنســاق خلفــه ,فــإن ذلــك مــدعاة للوقــوع معــه ب ـراثن
الرذيلة ,فالنفا مواقع الفنت ضعيفة ,فكما يقال  :الصاح ساح .
 -99إن رأيــت مــا ال يس ــرك م ــن صــاحبك أثن ــاء ســفرك فــس تنســى تقــدمي
النصـيحة ,وعنـدما تتقـدر بالنصـيحة فتـذفر أن تكـون باملوعظـة احلسـنة ,فـإن
تقبــل فللــه احلمــد وإال الن اة..الن ــاة ,فــس جتاملــه علــى حســاب دينــك ,بــل
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اطل ـ أن تنه ـ الرحلــة أو أن تفرتقــا
فلٌّ

سبيله.

 -91عنــدما تســافر بــدون رفقــة الوالــدين ,فــداور علــى طمــفنتهم واإلفاــار مــن
االتصــال رــم ,وال تنســى وجتــك مــن ذلــك ,فه ـ حاملــة مهــك ,وفاقــدة
نظرتــك ,وراعيــة أبنائــك مــن بعــدك ,وال تنســى األوالد فاالتصــال رــم خيفــف
أ الفراق.
 -97امحــل معــك بوصــلة أو جهــا مسحــة لتحديــد اجتــاه القبلــة .وتففــد مــن
عملها قبل السفر ,وأن لديك خ ة فافية الستخدامها.
 -90امحــل منبــه أوقــا الصــسة الــدو  ,فهنــاك الســاعا الــيت يــتم ضــبطها
علـ ــى املـ ــدن العامليـ ــة ع ـ ـ خطـ ــوت الطـ ــول والعـ ــر  ,فتحـ ــدد أوقـ ــا مجيـ ــع
الصلوا بدقة.
 -95من املمكن أن يتم طباعة أوقا الصـسة للمـدن الـيت تنـوي يارهتـا عـ
املواقع املخصصة اإلنرتنت واالستفادة منها ألجل ذلك.
 -41جمموعـة مــن أعـواد السـواك هـ أتــن هديــة تقــدمها ملـن تتعــرف عليــه مــن
املس ــلمل ب ــسد ال تت ــوفر ل ــديهم ه ــذه اأدي ــة القيم ــة ,فف ـ ذل ــك إدخ ــال
للسرور إىل قلورم ونشر للسنة.
 -40أقــرتح أن تس ـ ل عنــاوين بعــل املواقــع اإلســسمية املوثــوق رــا والصــادرة
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باللغــة العربيــة ,والــيت تشــرح أصــول اإلســسر علــى هــدري مــن القــرآن والســنة
النبويــة ,وتبــل صــفحاهتا أخــسق املســلم احلقــة وتعامستــه مــع مــن حولــه,
والــيت قــد دــد املغــرتب صــعوبة الوصــول ملاــل هــذه املواقــع بــسد الغربــة أو
اييــو الغــث مــن الســمل منهــا ,فتكــون تلــك املواقــع منــارة هــدري تنــري عقــول
املغرتبل وتدعوهم إىل التمسـك بالـدين .فيمكنـك نصـحهم بويارهتـا ,أو طبـع
بعل صفحاهتا عند احلاجة إليها أثناء سفرك وإهدائها ملن حيتاجها.
 -49حتتــا إىل بعــل عنــاوين املواقــع اإلســسمية بلغــة البلــد املقصــود ,والــيت
هـ ــدفها ال ـ ــدعوة إىل اإلسـ ــسر عل ـ ــى أسـ ــا ص ـ ــحيحة وتكـ ــون مناس ـ ــبة لغ ـ ــري
املسلمل من أهل تلك البسد.
 -44لألخـ ـوال ,واألعم ــار ,وفب ــار الس ــن ح ــق علي ــك ,ف ــاجعلهم م ــن ض ــمن
برنامه وداعك.
 -43خذ س ادة صـغرية تكـون معـك رحستـك ,واحـرص أن تكـون عا لـة
للرطوبة ,وإن احتو على بوصلة فهذا أفضل.
اس ـتسـ ُغ صف لروا سرب لكـ ُـم لر
 -49االســتغفار يعــل علــى فاــرة األشــغال قــال تعــاىل ُ :
تلوبلوا إصلسُي صه يـلُرصس صـل الس سـماءس سعلس ُـي لك ُم صمـ ُد سراراً سويـس صوُد لف ُم قـلـوةً إص سىل قـلـوتص لك ُم ) هـود.99 :
وقـ ــال الرس ـ ــول ص ـ ــلى ار عليـ ــه وس ـ ــلم احل ـ ــديث الصـ ــحيح  :م ـ ــن ل ـ ــور
االسـتغفار جعـل ار لــه مــن فـل هـم فرجـاً ,ومـن فـل ضــيق خمرجـاً ,ور قـه مــن
حيث ال حيتس ).
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 -41خضـ ــم مشـ ــا لك ال تنسـ ــى
أداء واجباتك الدينية ,وال يكن هم سفرك هو املسـيطر علـى ذهنـك حـ
أوقا عبادتك.
 -47سفرك إىل البسد اليت حتتـوي علـى مـذاه عـدة ال جتـادل بغـري حـق,
وال تتحـ ــد بغـ ــري علـ ــم ,وال تنـ ــاق وأنـ ــت ـ ــري ملـ ــم بكامـ ــل األدلـ ــة عـ ــن
ا سفــا املذهبيــة ,واطــرح رأيــك مقرون ـاً بالــدليل ,وال تتعص ـ ملــذهبك ,أو
ختتار ما يوافق هواك.
 -40ض ــع

رفت ــك بع ــل األوراق التعريفي ــة باإلس ــسر ,فق ــد تك ــون س ــب

هداية ملن يدخل رفتك من طاقم الفندق.
 -45ق ــم بإه ــداء اس ــتقبال الفن ــدق ال ــذي تس ــكنه بع ــل الص ــور الرتاثي ــة ,أو
بعل التحف املع ة عن دولتك ومعها بطاقة تعريفية عن اإلسسر.
 -31عنــدما يتعاــر خمطـ ســفرك وتضــيق عليــك الــدنيا بســب ذلــك ,فتــذفر
أن بعد العسر يسراً ,فاسـتعن بـار علـى املتبقـ مـن أمـرك.و امحـد ار قضـاءه
وقدره.
 -30تعلــم بعــل الكلمــا البســيطة بلغــة أهــل البلــد املقصــود ,واحــرص أن
يك ــون مـ ـن ض ــمنها الكلم ــا ال ــيت تس ــتفيد منه ــا عن ــد السـ ـؤال ع ــن بع ــل
األشياء اليت لحرر أفلهـا أو شـررا أو فعلهـا ,مـن أماـال فلمـة خنويـو ودهونـه,
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وا مــر وأنواعــه ,والتــفمل وم ــا ماثلــه ,أيض ـاً تعل ــم فلمــا الرتحي ـ وبع ــل

األسـ ـ ـ لة ع ـ ــن األش ـ ــياء الض ـ ــرورية وال ـ ــيت ق ـ ــد تس ـ ــعفك
الصعبة.وتعطيك ثقة وبشاشة مع من حولك .

بع ـ ــل الظ ـ ــروف
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تنبيهات عامة :
السـفر ينفــك املسـافر مــن قيـود فاــرية ,وحيلـق حبريــة تامـة

هــذا العــا

الفسيح .ولتكتمل الفرحة هذه وقفا عامة جتعل الرحلة أفار سعادة.
 -39رحستــك الس ــياحية ال يكــن تغيــري املك ــان هــو الفــارق الوحيــد ب ــل
سفرك وإقامتك ,بل د أن يتغري الروتل بالكلية ,فاجعل حياتـك جديـدة,
لتكون أيامك سعيدة.
 -34فــن مجيــل املظهــر ,مبتســم الوجــه ,فمظهــرك هــو دليــل خم ـ ك ففظهرهــا
بالشكل الذي يليق بك.
 -33اجعل املتعة ,والرتفيه ,والتغيري أهدفاً أساسية

سفرك السياح  ,ومـن

اجلميل جداً أن يكون الرتفيه مقرتناً بالتعليم.

 -39امحــل معــك فتابـاً جديــداً ,تقضـ معــه رحلــة عــا الفكــر واملعرفــة,
مقدمته مان ومكان تلك الرحلة.
ويكون ذفرري لتلك الرحلة ,وافت
 -31انطلــق فــل األش ــياء؛ امللــبا ..املفف ــل ..املس ــكن ..حت ــرر
من مجيع القيود اليت ال ختالف الدين ,وال تتعار مع عرف البلد املقصود.
 -37إذا فــان ال يقلقــك الرتح ــال ,ومــدة ســفرتك طويلــة ,فم ــن املمكــن أن
تغري املسكن فل فرتة؛ ح تت دد الرحلة ,وتظهر بشكل آخر.
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 -30إذا أرد أن تـ ـ ــتم يارتـ ـ ــك لألمـ ـ ــافن املشـ ـ ــهورة ,واملعـ ـ ــا السـ ـ ــياحية,
واملناطق املختارة بشكل دقيق؛ في ـ أن يكـون برنـامه الرحلـة معـداً إعـداداً
مســبقاً ,ومنظم ـاً تنظيم ـاً دقيق ـاً ومتكــامسً أوقــا حمــددة معلومــة ,ح ـ ال
تضيع أوقا الرحلة بل البحث والسؤال.
 -35تففــد مــن أن أوقــا يــارة بع ــل املعــا  ,أو امل ـوارا ال يتعــار مــع
أيـ ــار الصـ ــيانة ,أو اإلجـ ــا ا الر يـ ــة ,أو املو يـ ــة ,وذلـ ــك ح ـ ـ ال يتعـ ــر
برناجمك للخلل ,ويضيع وقتك بالذهاب وا ء بس فائدة.
 -91تعــرف علــى التكلفــة النقديــة لطلبــك مــن قسبــل طلبــه أو اســتعماله .ماــال
ذل ـ ـ ـ ــك :وجب ـ ـ ـ ــا املط ـ ـ ـ ــاعم ,واملق ـ ـ ـ ــاه  ,وس ـ ـ ـ ــيارا األج ـ ـ ـ ــرة ,واملت ـ ـ ـ ــاحف
واحلــدائق..و ريها ,فــفي ش ـ ء فيــه مبلــر مــا د ـ أن تتعــرف علــى ســعره
وبدقــة مــن قبــل أن هتــم بش ـرائه أو اســتخدامه ,ح ـ ال تتعــر لسبت ـوا بعــد

االستخدار وتدفع رسوماً تفوق أجره وسعره ,وفذلك حـ ال تتعـر للحـر
عندما تريد دفع قيمته ,فقد يكون السعر أعلى من املتوقع ,أو أنك ال حتمـل
املبلر املطلوب.
 -90بعل أمافن الويارة من املتاحف ومدن األلعاب تتطل وقتاً طويسً مـن
االنتظار ,أو تكـون الغالـ مكتظـة بـالووار ,فيحسـن أن ال توورهـا يـور
واحـد ,ولكــن اجعــل أــا أفاــر مــن يــور ,ويفضــل أن تكــون أيــار الويــارة متفرقــة
وليست متتابعة ح ال تلصاب بامللل ,وفذلك حيسن أن ختتار أوقاتاً مناسـبة
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وليس ـ ــت مودمح ـ ــة ففي ـ ــار اإلج ـ ــا ا
الر يــة واملو يــة واألســبوعية ه ـ أيــار ــري مناســبة
يكون الوحار فيها أفار من ريها.

الغال ـ للويــارة حيــث

 -99بعــل أمــافن الويــارة ومــدن األلعــاب الكبــرية حتتــوي علــى فنــادق تابعــة,
فمــن املمكــن أن يســكن الســائح هنــاك بعــل األيــار ح ـ ينه ـ برناجمــه ,أو
ميكن السكن بالقرب منها ح يسهل الرتدد عليها.
 -94اعـرف ميولــك ,واخــرت مــا يناســبك مــن الــرحس وأمــافن الويــارة ,فلــيا
فــل مــا تقدمــه مكات ـ الســفر والســياحة أو يكتبــه الرحالــة يناســبك ,فلهــم
ذوقهم ولك ذوقك ا اص.
 -93لك ــل بل ــد ع ــادا  ,وتقالي ــد ,ونظ ــار ,في ـ ـ عل ــى الوائ ــر أن حيرتمه ــا,
ويتقيد را ح لو يقتنع را.
 -99أنت صورة عن بلدك فكن فما حت أن يروك را.
 -91السفر قد يكون وقتاً مناسباً لعمـل احلميـة الصـحية ,فـإن رأيـت أن هـذه
الفقــرة تناس ــبك فضــع برناجم ـاً مناســباً ل ــذلك ,ونظــم وجباتــك ,وقل ــل م ــن
املواصس  ,ح يكون املش هو رياضتك اليومية.
 -97التصوير لدري البعل متعة ,ولكـن هنـاك أمـافن حيسـن أن تسـتفذن قبـل
أن تشــرع بالتقــات الصــور أــا ,خصوصـاً إذا فــان التصــوير ألمــافن خاصــة أو
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س ـا يعت ونــه تعــد علــى املمتلكــا ا اصــة أو احلريــا

الشخصــية فتصــوير

األطف ــال ,أو املن ــا ل...أو ريه ــا .أم ــا املراف ــق احلكومي ــة وال ــيت وض ــع عليه ــا
عسمة سنـوع التصـوير فـس حتـاول أن تتحايـل علـى القـانون مـن أجـل تصـويرها
فتلك األمافن موودة بكامريا مراقبة.
 -90استخدر املعلوما والتوجيها اليت حتويها املواقع السياحية ,فذلك سـا
يويد من مجال رحلتك ,وخيتصر عليك البحث عن املعلوما  ,ودعلها مرتبـة
منظمــة وبعيــدة عــن العش ـوائية ,فتلــك املواقــع تتحــد مــن واقــع رحالــة قــاموا
برحس مشارة لرحلتك إىل تلك البقاع.
 -95عن ـوان الفنــدق وبطاقتــه اجعلهمــا دائم ـاً معــك
صحبك الرحلة.

تنقستــك ,و ود رمــا

 -11الســفر رحلــة معلوماتيــة؛ ل ــذا س ـ ل ف ــل املعلومــا الس ــياحية الــيت اــر
عليك فقد حتتاجها

يور من األيار ,أو حيتاجها من حولك.

 -10اطلع علـى منـاا البلـد املقصـود قبـل السـفر بفـرتة فافيـة ,وتتبـع أحـدا
الطقا ع املواقع اليت تتبع حالة األجواء خسل أشهر السنة.
 -19تعــرف قبــل الســفر علــى الوضــع السياس ـ للبلــد املقصــود ,فقــد يكــون
الوقت ري مناس للسفر.
 -14تعمق بقراءة ومعرفة احظورا

واملمنوعا

نظار الدولة املقصودة
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للسفر ,ح ال تقع

مشكس

خمالفة األنظمة.
 -13ال تتوتر أثناء سفرك فيؤثر على نفسيتك ويتفثر من حولك.
 -19قد يتعر

املسافر لظرف طارش

سفره ,فعار

صح أو ريه,

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.
 -11تففد من سعر تكلفة املكاملا الدولية على جها جوالك ,وذلك
ح ال تقع ضحية لفاتورة باهظة عند عودتك.أو فصل ا دمة عنك بعد
جتاو ك احلد املسموح به للمكاملا .
 -17بعل مقدم خدمة االتصال املتنقل – اجلوال  -يضعون رسوماً عالية
على الرسائل املستقبلة واليت تبلر عن مكاملا مفقودة ,أو اليت ترسل عند
ل
وضع اجلها مال هذه ا دمة فتنبه أذا األمر.
 -10خون األرقار اليت تكرر االتصال عليها مع رقم مفتاحها الدو  ,وذلك
أسهل عند اتصاالتك.
 -15قد يكون من املفيد للمسافر أن حيمل شرحية جديدة من بلده ,خي
را من يعو عليه من والديه و وجته ,وأوالده ,ومن يهمهم أمره ,ومن ر
يغلق جواله األساس  ,وذلك ح ال يتعر ملكاملا باهظة حتتس
عليه.
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 -71بع ــل مق ــدم خدم ــة االتص ــال املتنق ــل – اجل ـ ـوال – يض ــعون رس ــوماً
ص
املتص ــل علي ــه ,فتع ــرف عل ــى ذل ــك ولس ــت ملوم ـاً
للمكامل ــا عل ــى املتص ــل و س
باستقبال أي مكاملة ال تعرف صاحبها.
 -70م ــن أج ــل تقلي ــل تكلف ــة االتص ــال ق ــد يك ــون اس ــتخدار الرس ــائل ب ــديسً
ناجحاً ملن حت أن تتواصل معهم بلدك.
 -79عنــد اســت ار ســيارة األجــرة ,فيحســن أن ترفـ خلــف قائــدها ,وذلــك
ألن النظــار املتبــع الكاــري مــن الــدول يفــر وجــود معلومــا فاملــة خلــف
مقعد قائد األجرة ,وفذلك من أجل أن تتمتع با صوصية أنت ومن معك.
 -74عند الوصول للمحطة املقصودة مع سيارة األجرة ,فس تنول بعـد توقفهـا
مباشــرة ,بــل اجعــل قائــد األج ــرة يق ــور ب ــإنوال مجيــع أ راض ــك ,ر ان ــول بعــد
ذلك ,فهذا أفار أماناً للحفاظ على ستلكاتك.
 -73من املستحسن أن تس ل مجيع املعلومـا ا اصـة بسـيارة األجـرة ,فقـد
حتتا إىل ش ء منها .
 -79عنــد الوصــول للفنــدق في ــدر أن ال يــتم تعريــف صــاح ســيارة األجــرة
برقم رفتك ,وذلك ح ال يتم الداللة عليها من قبل ضعاف النفوس.
 -71حمط ــا القط ــار وقط ــار األنف ــاق ه ـ مس ــكن دائ ــم أله ــل املخ ــدرا ,
والسكارري ,فكن على حذر عند املرور را أوقا متفخرة من الليل .
 - 22www.travelzad.com

 -77قب ــل س ــفرك تفف ــد م ــن تفعي ــل
خاصـ ــية االتصـ ــال واسـ ــتقبال املكامل ـ ـا الدوليـ ــة مـ ــن لـ ــدري مقـ ــدر خـ ــدما
االتصال املتنقل املشرتك لديهم .
 -70ع جها اجلوال ميكن حتديد أرقـار معينـة ميكـن ضـبطه عليهـا حبيـث ال
يتصل اجلوال على ريها ,فهذا مفيد

حالة فقدان اجلوال.

 -75احــتفظ بــرقم هــاتف خــدما العمــسء ملقــدر خدمــة االتصــال املتنقــل –
اجلوال  ,-من أجل التواصل معهم عند فقدان شرحيتك ليتم إيقافها.
 -01اح ـ ــتفظ بفرق ـ ــار هوات ـ ــف س ـ ــفارة دولت ـ ــك وأرق ـ ــار القنص ـ ــلية

الدول ـ ــة

احطــا الــيت ســوف اــر رــا حـ لــو ملــدة
املقصــودة ,مــع أرقــار الســفارا
قصــرية ,مــع التعــرف علــى املدينــة الــيت توجــد فيهــا الســفارة واملســافة بــل تلــك
املدينة ومقر إقامتك رحلتك.
 -00حري مبن عور على السفر أن ينظم جـدوالً منيـاً لرتتيـ أ ـرا سـفره,
وي ــتمم ح و ات ــه؛ فه ــذه ا ط ــوة ففيل ــة ب ــفن جتعل ــك عل ــى معرف ــة تام ــة مب ــا
إجن ــا ه ,واملتبقـ ـ م ــن أ راض ــك ,وجتعل ــك تق ــدر عل ــى الس ــفر وأن ــت بكام ــل
استعدادك.
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استخراج تأشيرة السفر :
اســتخرا التفشــرية هــو ا ط ــوة األوىل لط ــرق أب ـواب الدولــة املقص ــودة
السفر ,والسفارا ه اليت تعطيك الضوء األخضر للسـفر إىل وجهتـك
املختارة ,وفيما يل نقات نطرحها عن هذه البداية املهمة:
 -09ملعرفة متطلبـا التفشـرية ميكنـك سـؤال املختصـل

السـفارة ,أو يـارة

موقعه ـ ــا عل ـ ــى اإلنرتن ـ ــت ,أو ع ـ ــن طري ـ ــق املكات ـ ـ ـ الس ـ ــياحية املص ـ ــرح أ ـ ــا
باستخرا التفشريا .
 -04عن ــد ي ــارة الس ــفارة أو ي ــارة املكات ـ ـ الس ــياحية الس ــتخرا التفش ــرية
أفمــل مجيــع البيانــا ا اصــة باالســتمارة ,وامــأل بوضــوح مجيــع ا انــا الــيت
حتويهــا أوراق تقــدمي الطلـ  ,وبــدون أن يكــون هنــاك أي احتمــاال متعــددة
لكل إجابة.
 -03ا ـ ــنح بع ـ ــل ال ـ ــدول التفش ـ ــرية م ـ ــن س ـ ــفاراهتا ,وبعض ـ ــها مينحه ـ ــا م ـ ــن
املط ــارا  ,وبعض ــها اآلخ ــر يس ــمح ل ــبعل ال ــدول ال ــدخول ب ــدون تفش ــرية,
وتتفــاو الــدول أنظمتهــا مــنح تفشــرية الــدخول ,واملــدة الس مــة إلهنــاء
التفشرية .فكن على علم بذلك ح تستخرجها قبل سفرك بوقت فاف.
 -09ليكن التوقيع الذي توقع به استمارة التفشرية مطابقاً لتوقيعـك

جـوا

السفر.
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 -01اطلـ ـ التفش ــرية حبي ــث تك ــون
متوافقــة مــع الغــر املقصــود مــن الســفر ,ســياحة ,أو عــس  ,أو دراســة ,أو
جتارة ..أو ريها.
 -07تطل ـ بعــل الســفارا أن تكــون الصــورة ا اصــة بالتفشــرية حدياــة,
وبدون طاء للرأس ,فتنبه أذا عند التقدمي للتفشرية.
 -00د ـ أن نتعامــل اســتخرا التفشــرية مــع مكات ـ ر يــة مــرخن أــا
الســتخرا التفشــرية ,وأن يــتم تســليمهم اجلـوا ع ـ أوراق ر يــة موقعــة باســم
املكت تفيد االستسر.
 -05تسطلـ ـ مكاتـ ـ الس ــفر والس ــياحة التوقي ــع عل ــى أوراق و ــاذ خمتلف ــة
الس ــتخرا التفش ــرية ,ف ــس توق ــع إال بع ــد أن تقـ ـرأ ,وتع ــرف ,وت ــتفحن مجي ــع
الشروت ا اصة مبنح التفشرية.
 -51تشرتت بعل السفارا أن يتقـدر صـاح التفشـرية حب ـو ا للطـريان
والفن ـ ــادق ,وت ـ ــفمل ص ـ ــح ...و ريها م ـ ــن املتطلب ـ ــا ال ـ ــيت ختتل ـ ــف حبس ـ ـ
الدولــة ,ومــن خــسل تلــك احل ــو ا يــتم حتديــد وقــت التفشــرية ومــدهتا؛ لــذا
دـ ـ أن حن ــو امل ــدة نفس ــها املـ ـراد أن نس ــافر خسأ ــا ,ف ــذلك دـ ـ أن
تكــون تلــك احل ــو ا حقيقيــة وليســت ومهيــة فمــا يفعــل بعــل املكات ـ ؛
ح ـ ـ ال نكـ ــون القائمـ ــة املمنوعـ ــة مـ ــن السـ ــفر إىل تلـ ــك الـ ــدول ,فـ ــبعل
السفارا تتففد من وجود أ ـاء طـال التفشـرية الفنـادق الـيت اختيارهـا
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خسل تلك املدة.
 -50أيضاً ترفل بعل السفارا مـنح تفشـرية للمتقـدر ألسـباب قـد تبـديها
الســفارة أو ختفيهــا ,وأــم احلــق ذلــك ,ولكــن لنــا حــق التقــدمي مــرة أخــرري
واحاولة .فإن لمنحـت التفشـرية فامحـد ار علـى التسـهيل ,وإن لاـنح فاسـفل
ار ا رية من أمره وأن يعوضك خرياً منها.

 -59التففــد مــن عــدر هنايــة صــسحية اجل ـوا ا  ,ووجــود مــدة فافيــة تناسـ
السفر إىل الدولة املقصودة.
 -54وســا جتــدر اإلشــارة إليــه أيض ـاً أن تــاريخ هنايــة اجل ـوا ال يع ـ الســماح
بالــدخول لصــاحبه حـ آخــر يــور مــن صــسحيته ,فــالكاري مــن الــدول تشــرتت
أن يك ــون متبقي ـ ـاً عل ــى ص ــسحية اجل ـ ـوا ع ــدة ش ــهور ح ـ ـ انح ــك تفش ــرية
الدخول ,في أن تستفسر من سفارا الدول املقصودة بالسفر عن املـدة
الكافية لصسحية اجلوا .
 -53بعل األحيـان قـد تسـمح بعـل الـدول األوروبيـة بـدخول أصـحاب
تفشــرية الش ـنقن )Schengen 0الصــادرة مــن أي دولــة عضــوة مــن دول
الش ـنقن إىل أراضــيها ,ر ــم أن التفشــرية اســتخرجت مــن ــري ســفارهتا ,لكــن
 -0الشنقن  :ه جمموعة من دول اإلحتاد األوريب وقعت اتفاقية حتقق حرية التنقل فيما بينها بدون
تفشرية ,أو التنقل بتفشرية موحدة تستخر من أي دولة ملن يطلبها سن هم خار تلك الدول املوقعة.
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هـ ـ ــذا الوضـ ـ ــع لـ ـ ــيا دائم ـ ـ ـاً فـ ـ ــبعل

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.

 -59بعــل الــدول يتطلـ العبــور مــن خــسل مطارهــا تفشــرية مســتقلة ,حـ
ل ــو ف ــان ه ــذا العب ــور للحظ ــا مع ــدودة؛ ل ــذا تفف ــد م ــن ه ــذا املطلـ ـ قب ــل
ســفرك ,وذلــك بس ـؤال ســفارة الدولــة املوجــودة بلــدك والــيت ســوف تتوقــف
فيها ع رحلتك.
 -51اعمـل علــى اســتخرا تفشــرية الســفر قبــل وقــت فــاف؛ ألن الســفارا
ت ــودحم م ــع اقـ ـرتاب مواس ــم الس ــفر خاص ــة إج ــا ة الص ــيف .ففـ ـ وق ــت
الصــيف يتــفخر اســتخرا التفشــرية أفاــر مــن ــريه مــن أوقــا الســنة ,وهــو مــا
يعــر املســافر الحتمــاال تفجيــل ,أو تــفخري ح ــو ا الط ـريان والفنــادق,
وهو ما قد يكلفك سفرتك بالكامل.
 -57بعل الدول انح تفشرية متعددة السفرا خـسل مـدة حمـددة ,فـيمكن
االستفادة منها خسل تلك املدة لعدة سفرا إىل تلك الدولة.
 -50يتطل ـ اس ــتخرا بع ــل التفشـ ـريا أن ت ــتم مقابل ــة شخص ــية لطالـ ـ
التفشرية ,في أن يتحلى صاح املقابلة باحلكمـة واملصـداقية ,وأن يكـون
واضــح املبــادش ومياــل دينــه ,وشخصــيته ,ووطنــه ,وأن يصــدر إجاباتــه رــدوء
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ووض ــوح ,وأن ال يع ــد ه ــذه املقابل ــة مس ــفلة حي ــاة أو م ــو ب ــل هـ ـ خط ــوة
اعتياديـ ــة ,تقـ ــدر عليهـ ــا الكاـ ــري مـ ــن سـ ــفارا الـ ــدول .وليحـ ــرص أن تكـ ــون
إجابات ـه واقعيــة ,وأن ال تكــون مبهمــة أو ــري واضــحة ,أو حتتمــل أفاــر مــن
احتمال.
 -55عندما يكون املتقـدر لطلـ التفشـرية مـن النسـاء ,ويلطلـ منهـا أن يـتم
مطابقة جوا ها مع صورهتا الشخصية فس ننفر مـن هـذا الفعـل ,بـل هـذا حـق
م ــن حقـ ــوقهم ,وم ــن حقهـ ــم أيض ـ ـاً أن حيرص ـ ـوا عل ــى أمـ ــن بل ــدهم ,فالعقـ ــل
واملنطق يقوالن ذلك .ولكن لنطلـ مـنهم بطريقـة مناسـبة أن تكـون املطابقـة
من قبل النساء العامس

السفارة.

 -011يــور املقابلــة حيســن احلضــور قبــل املوعــد بوقــت فــاف ,مــع احلفــاظ
على املظهر املناس واالبتسامة الصافية.
مجيل 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 ,ودـ عليــه أن ال يعــرت عليهــا
أو يت ر منها ,بل عليه أن دي حبس ما يعتقد ويعرف.
-019إذا تق ــدمت للمقابل ــة الشخص ــية فيحس ــن ب ــك أن جتي ـ ـ عل ــى ق ــدر
األسـ لة وبوضــوح .وإذا فنــت ال تــتقن لغــة املقابلــة فعليــك أن تســتعل مبــرتجم
من السفارة.
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-014م ـ ـ ـ ــن املمك ـ ـ ـ ــن أن تواجه ـ ـ ـ ــك
بعــل املصــاع عنــد مــلء ــوذ اســتخرا التفشــرية ,فت ــد بعــل الفق ـرا
ـ ــري معروف ـ ــة ل ـ ــديك ,أو حتتم ـ ــل احتم ـ ــالل ذهن ـ ــك ,فعلي ـ ــك أن تس ـ ــفل
املختصـل السـفارة عنهـا ,وأن ال اليهـا حبسـ مـا يغلـ علـى ظنـك ,وال
تسفل بعل ائري السفارة عنها فليا الكل على إملار بذلك.
-013لكـ ــل دول ـ ــة أنظمته ـ ــا وش ـ ــروطها ا اصـ ــة عن ـ ــد قبـ ــول تق ـ ــدمي التفش ـ ــرية
واستخراجها ,فس تت ر من طول االنتظار ,أو التفخري عند التدقيق بـاألوراق,
أو فارة األس لة ,فذلك عملهم ومطلوب منهم أن ينفذوه بدقة.
-019توقيعــك علــى املوافقــة علــى شــروت مــنح التفشــرية دعــل مجيــع األنظمــة
تنطبــق عليــك تلــك الدولــة ,لــذا فمــن املهــم أن تفهــم الشــروت الــيت ســوف
توقــع عليهــا ,ولــيا املقصــود مــن ذلــك أن تقلــق مــن اســتخرا التفشــرية مــن
أجــل ه ــذه الش ــروت ,ولكــن م ــن أج ــل أن تطبقه ــا وتنتب ــه أ ــا أثن ــاء تواج ــدك
هنــاك ,ولك ـ تعلــم أنــك علــى عهــد ووعــد بصــدق التعامــل مــع تلــك الدولــة
اليت سوف تسافر إليها.
-011حيســن أن يفخــذ املســافر وذج ـاً تعريفي ـاً مــن الســفارة بفنظمــة الدولــة,
واألشـ ــياء املمنـ ــوع دخوأـ ــا ,أو اريرهـ ــا ,أو اسـ ــتخدامها ,أو االطـ ــسع علـ ــى
املواقع اإللكرتونية اليت تنبه على هذه األشياء.

-017ميك ــن تق ــدمي التفش ــرية

أ ل ـ ال ــدول ع ــن طري ــق املواق ــع اإللكرتوني ــة
 - 29www.travelzad.com

ا اصــة بالســفارة ,وتعب ــة النمــوذ ا ــاص بطل ـ التفشــرية ,ومــن ر إرســاله
عن طريق املوقـع اإللكـرتوين ,فبـذلك يسـهل األمـر عليـك ,وتت ـاو خطـوا
فارية يتطل إاامها السفارة واليت قد تكون مودمحة باملراجعل.
-010الكاري من السفارا تشرتت أخذ موعـد مسـبق لتقـدمي طلـ التفشـرية,
فمن حيضر بس موعد ال حيق له التقدمي إال بعد أن لحيدد له موعد جديد.
-015هنــاك بعــل الســفارا األوروبيــة املشــرتفة بتفشــرية الشــنقن ) تعط ـ
التفش ــرية بع ــدد األي ــار ال ــيت يقض ــيها املس ــافر تل ــك الدول ــة وف ــق ح ــو ا
الســكن والط ـريان ,وبعضــها يعط ـ ثسثــة أشــهر املــرة األوىل ر يعط ـ ســتة
أشــهر املــرة الاانيــة وســنة فاملــة املــرة الاالاــة ,وبعضــها يعطـ ملــدة ــا
سنوا أو يويد حبس جنسية طال التفشرية.
-001ختتلــف طريقــة مــنح التفشــرية حبسـ جنســية املتقــدر ,فليســت الشــروت
نفســها لك ــل اجلنســيا املتقدم ــة لطل ـ التفش ــرية ,فهنــاك بع ــل الس ــفارا
تفر تقسيما وطلبا وشروت لكل جنسية على حدة.
-000عنــد احلاجــة لتمديــد التفشــرية املنتهيــة أثنــاء تواج ــدك تلــك الدولــة,
ف ــيمكن تق ــدمي طلـ ـ التمدي ــد م ــن اجله ــا املختص ــة م ــع ش ــرح األس ــباب
املتعلقة بظروف التمديد .
-009قــد توافــق بعــل الــدول علــى اديــد التفشــرية للوائـرين

بلــداهنم وبــدون
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ش ـ ـ ــروت  .وبعض ـ ـ ــها يش ـ ـ ــرتت ع ـ ـ ــدر
ا رو من املنطقة املشار إليها عند إبداء األسباب .
-004بعــل الــدول تعطـ تفشــرية طويلــة قــد تصــل إىل عشــر ســنوا  ,وذلــك
بعد أن يابت املتقدر أنه قد سبق له يارة تلك الدولة عدة مرا .
-003عنــد انتهــاء اجل ـوا الــذي حيتــوي علــى تفشــرية ال الــت ســارية املفعــول,
في ـ علــى صــاح اجل ـوا أن يرفــق اجل ـوا املنته ـ مــع اجل ـوا اجلديــد عنــد
م ــروره ل ــدري ج ـ ـوا ا املط ــار؛ وذل ــك م ــن أج ــل إثب ــا أن فعالي ــة التفش ــرية
ال الـ ــت قائمـ ــة.و أفضـ ــل م ـ ــن ذلـ ــك أن ي ـ ــذه للسـ ــفارة ودعله ـ ــم ينقلـ ــون
التفشرية إىل اجلوا اجلديد .
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حجوزات الطيران والفنادق والسيارات :
لك ـ يســتمتع املســافر برحلتــه فإنــه حيتــا إىل تنظــيم فامــل لشــؤون رحلتــه,
ومــن ضــمنها تنظــيم احل ــو ا قبــل الســفر مبــدة فافيــة ,وذلــك عـ خطــوت
احل و ا املتوفرة إما املكات السياحية ,أو عـ شـبكة اإلنرتنـت ,وفيمـا
يلـ أضـع بـل أيـديكم نقاطـاً قـد تكـون مناسـبة ملـن أراد أن يـتم ح ـوه علـى

أفمل وجه.

 -009حــدد موعــد الســفر املناسـ جلميــع أعضــاء الرحلــة ,ر اــم إج ـراءا
ح ــو ا الط ـريان بوقــت فــاف قبــل أن تــودحم خطــوت الط ـريان ,فبهــذه
ا ط ــوة تس ــتطيع أن ختتـ ــار مقاع ــد مناسـ ــبة ,وأيض ـ ـاً ختتـ ــار الوق ــت املناس ـ ـ
لسفرتك.

 -001ح ــو ا الط ـريان ع ـ اإلنرتنيــت يتــوفر للمســافر إمكانيــة اختيــار
املقعد املناس  ,ولكن عند عدر القدرة على ذلـك ألي سـب مـن األسـباب
فتقــدر بوق ــت ف ــا
مقاعدك املناسبة.

اس ــتخرا بطاق ــة صــعود الط ــائرة ؛ ح ـ حتص ــل عل ــى

 -007عند ح و ا الطريان احرص على أن تكون املقاعـد متقاربـة خاصـة
رحس العائلة أو األصدقاء ,وذلك لتوفري متعة أفاـر ,ولسـهولة التواصـل
بينكم.
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 -000إذا ف ـ ــان أفـ ـ ـراد الرحل ـ ــة س ـ ــن
يعشقون أن يكون أم إطسلـة عـ نوافـذ الطـائرة ,فعنـد ح ـو ا الطـريان أو
استخر بطاقـة صـعود الطـائرة ,فـإن أمكـن أن ختتـار مقاعـد الطـائرة حبيـث
تكون املقاعد خلف بعضها وعلى أفار من نافذة ,فذلك دعـل أفـراد الرحلـة
يستمتعون بر ية فريدة ومبناظر جوية رائعة.
 -005مل ــن يبح ــث ع ــن الراح ــة فعن ــد اختي ــار الكراس ـ ـ الط ــائرة اطل ـ ـ
الكراس ـ ا ــاورة ألب ـواب الســسمة ,أو مقدمــة الطــائرة ,فه ـ األمــافن
األوسع الغال واألفضل درجة الضيافة.
 -091لك أن ختتار وجباتك الصحية املناسبة ,أو احببة لنفسك من خـسل
مكت ح وك قبل سفرك.
 -090تتــوفر

بعــل خطــوت الط ـريان والقطــارا وســفن الــرحس

ــرف

مســتقلة بت هيـوا متكاملــة ألصــحاب الدرجــة األوىل ,فــإذا فنــت ســن حيـ
ا صوصية ,أو ينشد مطلباً فامسً من الراحة فعليك أن تبحـث عـن ا طـوت
اليت توفر مال هذه ا دمة ع خطوطها.
 -099احل ــو املبكــر للط ـريان ,والقطــارا  ,والفنــادق قــد يقلــل مــن ســعر
التكلفة ,فخط مبكراً حل و اتك.
 -094دائمـاً قبــل ســفرك تففــد ومبــدة منيــة مناســبة أن ح و اتــك مؤفــدة
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الفنادق ,والطريان الداخل والدو  ,ووسائل التنقس .
 -093قب ــل ا ــرو م ــن البي ــت إىل املط ــار تفف ــد أن مجي ــع ت ــذافر الط ـ ـريان
وجوا ا السفر وبطاقاتك حو تك.
 -099احــتفظ بتــذافر الط ـريان لرحلــة العــودة

مكــان آمــن ضــمن حقائـ

سفرك.
 -091امحـ ــل نسـ ــخاً مصـ ــورة مـ ــن ج ـ ـوا ا السـ ــفر ,والتـ ــذافر ,وح ـ ــو ا
الفنادق ,واحفظها مكان آخر ري الذي تتواجد فيه النسخ األصلية.
 -097سـ ل رقــم اأــاتف طــوت الط ـريان الــيت تعاملــت معهــا
ورقمهــا البلــد الــذي ســوف تســافر إليــه ,وحــدد عنواهنــا وموقعهــا
البلد؛ ليسهل الوصول إليها عند احلاجة.

بلــدك,
ذلــك

 -090احـ ــتفظ بـ ــفوراق ح ـ ــو ا سـ ــكن الفنـ ــادق مـ ــن وفالـ ــة السـ ــفر الـ ــيت
تعاملــت معهــا ,وأيضـاً خــون رقــم احل ــو جوالــك .أمــا إن فــان احل ــو عــن
طري ــق اإلنرتن ــت فيفض ــل أن تفخ ــذ ص ــورة مطبوع ــة م ــن احل ــو ال ــذي أرس ــل
إليك.
 -095احرص على أن تتم ح و اتك السياحية عن طريق مكاتـ سـياحية
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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 -041إن أنظم ـ ـ ــة ح ـ ـ ــو الس ـ ـ ــكن
ع اإلنرتنت خمتلفة ,فـبعل مواقـع اإلنرتنـت حتـدد عـدداً مـن األيـار إلمكانيـة
إلغاء احل و قبل تاريخ القدور وبدون خصم أي مبلر من البطاقـة االئتمانيـة.
وعن ــد اإللغ ــاء بع ــد ه ــذا الت ــاريخ س ــوف يـ ـتم خص ــم بع ــل أو فام ــل املبل ــر
اح ــو عــن طريــق البطاقــة االئتمانيــة .أمــا بعــل املواقــع فــس حتــدد يومـاً معينـاً
إلمكانية اإللغاء ,فاملوعد مفتوح ح آخر يـور .في ـ أن يـتم مراعـاة ذلـك
والتنبه للمواقع اليت تعط أف عدد من األيار.
 -040لــو ســفلت  :أيهــم أفضــل؛ احل ــو عــن طريــق املكات ـ الســياحية ,أو
باأاتف املباشر للفندق ,أو احل ـو عـن طريـق موقـع الفنـدق اإلنرتنـت ,أو
بواســطة مواقــع احل ــو الشــاملة للفنــادق اإلنرتنــت ,أو احلضــور املباشــر
الفنـ ــدق؛ لقل ـ ــت ل ـ ــك :ج ـ ــرب ف ـ ــل االحتم ـ ــاال  ,ف ـ ــبعل الفن ـ ــادق تعط ـ ـ
املكات السياحية املتعاقدة معها عروضاً خاصة ,وبعضها يكون احل ـو فيهـا
ع ـ اأ ــاتف أفض ــل ,وبعض ــها ع ـ موق ــع الفن ــدق أفض ــل ,وبعض ــها بواس ــطة
احل ـو شــبكة اإلنرتنـت أقــل .ففـ ماـل هــذا املوقــف حيسـن بــك أن جتــرب
فل الطرائق وختتار األنس لك واألقل تكلفة.
 -049ال تعتقــد أن احل ــو ع ـ أي وســيلة مــن وســائل احل ــو املتقدمــة ه ـ
جترب ــة مفمون ــة اجلوان ـ  ,ب ــل ض ــع ذهن ــك أن ــه م ــن احتم ــل أن ت ــذه إىل
شــرفة تــفجري الســيارا الــيت ح ــو ســيارتك منهــا ع ـ املكات ـ الســياحية,
أو عــن طريــق شــبكة اإلنرتنــت فت ــدهم يــوفروا لــك طلبــك الــذي طلبــت,
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وباملواصــفا الــيت اخــرت  .أو تــذه إىل الفنــدق وجتــدهم يقوم ـوا حب ــو
رفتك اليت اخرت ؛ فضـع ذهنـك ماـل هـذه احلسـابا خاصـة أوقـا
املواســم؛ لــذا اخــرت وقت ـاً مناســباً للســفر ,ورت ـ وص ـولك حبيــث يكــون هنــاك
وقت فافياً لتدارك األمور ,فتستطيع أن ختتار البديل املناس إن حصـل لـك

مال هذا املوقف.

 -044احــتفظ بفرقــار املكت ـ الســياح الــذي اــم ح و اتــك وأرقــار فروعــه
ا ار  ,واسم املوظف الذي قار باحل و ,ورقم هاتفـه املباشـر املكتـ ,
وبريده اإللكرتوين ,وعنوان مكتبهم على شبكة اإلنرتنت.
 -043تعــرف علــى عنــاوين فنــادق أخــرري بديلــة وقريبــة للفنــدق الــذي
احل و فيه ,وذلك حالة الر بة بالتغيري ,أو حالة إلغاء احل و.
 -049عنــدما تص ــل إىل وجه ـة ســفرك ,و املط ــار نفس ــه اجت ــه إىل وفي ــل
خطوت الطريان وتففد من تففيد خ الرجعة.
 -041اح ــتفظ بسـ ــندا السـ ــكن ,والتنقـ ــل؛ إلثب ــا وجـ ــودك هنـ ــاك عنـ ــد
احلاجة.
 -047انتشـر

العــا الطـريان املخفــل -وهــذا لــه قواعــده وطرقــه ا اصــة-

مــن أمههــا :أن م ــن حي ــو مبك ـراً حيصــل عل ــى الســعر األرخ ــن ,ولكــن م ــن
يتفخر عن الطريان وتفوته الرحلة فس يسرتجع تذافره .اطلع على مـواقعهم
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اإلنرتنت واح و من هنـاك واسـتمتع
بالتخفيضــا  ,ولــن حتتــا
فق .

الغال ـ إىل تــذفرة وإ ــا حتتــا إىل رقــم احل ــو

 -040تــفخري الط ـريان قــد يويــد مــن أرباحــك ,فــبعل خطــوت الســفر عنــدما
اتلــر رحلتهــا حب ــو فــوق طاقتهـا تعــر ا طــوت أن مــن يــؤخر وقــت إقسعــه
تك ــون ل ــه الت ــذفرة جماني ــة باإلض ــافة إىل مبل ــر مقاب ــل الت ــفخري .ف ــإذا تك ــن
مســتع سً فمــن املمكــن أن تكس ـ ماــل هــذا العــر  ,أو أي عــر يقــدر
من مال هذه ا طوت االقتصادية.
 -045الكمبي ــوتر احم ــول أص ــبح اآلن م ــن ض ــروريا الس ــفر ,فع ــن طريق ــه
تس ــتطيع أن تبح ــث ع ــن األم ــافن الس ــياحية املناس ــبة ,أو ح ــو الفن ــادق أو
الط ـ ـريان أو اس ــت ار الس ــيارا  ,أو اإلطـ ــسع عل ــى حس ــاباتك ,أو حتميـ ــل
صـورك ولقطاتــك ,أو التواصــل مـع مــن حولــك ,فـاحرص علــى محلــه لتســتفيد
منه.
الطائرة عند احل و للسفر خاصة ملن معه
 -031اختيار املكان املناس
رض ــيع؛ أم ــر مهـ ـم ,وذل ــك لطلـ ـ األم ــافن ال ــيت حتت ــوي عل ــى سـ ـرير خ ــاص
للطفل

الطائرة ,فتنبه لذلك وال تدع الفرصة تفوتك.

 -030عند احل و لـيكن بـل الـرحس ـري املباشـرة وقـت فـاف لتنتقـل بـل
صاال املطار ,أو إهناء إجراءا السـفر ,أو التنقـل مـن خطـوت إىل أخـرري,
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أو من رحلة إىل أخـرري؛ حـ ال يضـيق عليـك الوقـت أو تفوتـك الرحلـة عنـد
تفخري األوىل.
 -039تففيــد ح و اتــك للفنــدق باالتصــال رــم قبــل وقــت اإلقــسع يســهل
سفرتك ودعلك مطم ن البال.
 -034االتص ــال بالفن ــدق ,وحتدي ــد موع ــد وصـ ـولك ,وطلـ ـ االس ــتقبال
املط ــار إن ف ــان ذل ــك م ــن ض ــمن خ ــدماهتم؛ يرحي ــك بع ــد الوص ــول ,وخيف ــف
عنك عناء السفر.
-033

صــالة القــدور تتــوفر

الكاــري مــن املطــارا فنــادق تابعــة  ,فهــذه

الفنادق مناسـبة اللتقـات األنفـاس فمـا
الغال تؤجر بالساعة.

رحـس التوقـف الطويلـة ,وهـ

 -039إذا فــان التوقــف ملــدة طويلــة فاحبــث مــع مكتبــك الســياح إمكانيــة
السكن على حساب ا طوت الناقلة.
 -031الــرحس ــري املباشـرة والــيت تتوقــف مــدة طويلــة وال تــوفر خطــوت
الطـ ـريان س ــكناً لرفار ــا ,وفن ــت حباج ــة إىل اس ــت ار فن ــدق ف ــاخرت الفن ــادق
القريبة من املطار فه أقل فلفـة مـن الفنـادق التابعـة للمطـار وأبعـد عـن محـة
املدينة .
 -037ت ــوفر بع ــل املكاتـ ـ الس ــياحية ح ــو ا خمفض ــة ل ــبعل خط ــوت
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شبكة القطـارا فـيمكن أن تسـتفيد
منهـا أو تسـتدل مـن املكاتـ عـن األفضـل منهـا وحت ــو عـن طريـق اإلنرتنيــت
.
 -030ق ــد جت ــد ع ــرو

مغري ــة تابع ــة لت ــذافر النق ــل عـ ـ القط ــارا طويل ــة

األمد ,فمنها مامينحـك رفـوب احلـافس داخـل املـدن ,أو بـل الـدول با ـان
أو برســور خمفضــة ,ومنهــا مــا مينحــك ختفيضـاً علــى رفــوب الســفن والــرحس
البحريــة ,أو يقلــل مــن أســعار تــذافر املتــاحف واملـوارا  ,وقــد حتــو علــى فــل
تلك العرو السابقة .
 -049توفر بعل املواقع الر يـة للمتـاحف واملـوارا واحلـدائق ومـدن ألعـاب
األطفـ ــال إمكانيـ ــة ح ـ ــو التـ ــذافر ع ـ ـ اإلنرتنيـ ــت ,فهـ ــذا األمـ ــر أفضـ ــل ,إذ
يكفي ـ ــك إض ـ ــاعة الوق ـ ــت االنتظ ـ ــار املم ـ ــل عـ ـ ـ طـ ـ ـوابري طويل ـ ــة تل ـ ــك
األمافن.
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تحويل العمالت والصرافة :
ه ــذه الوقف ــا نس ــتعر بع ــل الط ــرق ال ــيت تفي ــد املس ــافر

حف ــظ

أموالـ ــه أثنـ ــاء سـ ــفره ,وتوضـ ــح لـ ــه أفضـ ــل الطـ ــرق لسقتصـ ــاد صـ ــرفها,
وفذلك سبل حتويلها من عملـة إىل أخـرري ,وهـذه الوقفـا تبـدأ مـن قبـل
السفر.
 -091بطاقــا الصــرف اآل والبطاقــا االئتمانيــة هـ وســيلة رائعــة وآمنــة
م ــن وس ــائل نق ــل األم ـوال  ,فل ــيكن مع ــك أفا ــر م ــن بطاق ــة لتس ــتخدمها
تعامستك املالية فتسد حاجتك ,وتستعمل األخرري عند تعطل إحداها.
 -090إذا فنــت ســوف تقــيم ملــدة طويلــة

ا ــار ففنــت حباجــة إىل بطاقــة

ائتمانية من تلك الدولة ,ولكن تففد أهنا توافق أحكار الشريعة اإلسسمية .
 -099اح ــتفظ بص ــورة م ــن البطاق ــا االئتماني ــة ,واح ــرص أن يك ــون رق ــم
البطاقة واضحاً.
ـنا أن تس ـ ل رقــم خدمــة العمــسء الــدو ا ــاص بالبطاقــا
 -094ال تـ س
االئتماني ــة للتبلي ــر عنه ــا حال ــة فق ــداهنا ,أو تعطله ــا ,أو عن ــد احلاج ــة إىل
خدماهتم.
 -093تففد من تاريخ هناية بطاقة الصراف اآل  ,والبطاقـة االئتمانيـة؛ حـ
ال تقع

موقف ري حمسوب.
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 -099تففــد مــن أن مبــالر رحلتــك
النقدي ــة واملخون ــة البن ــك تغطـ ـ احتياج ــا س ــفرتك وبق ــدر أيام ــك ال ــيت
تقضيها هناك ,بل األمجل أن تكون أفار منها احتياطاً.
 -091التعامـ ــل مـ ــع حسـ ــاباتك البنكيـ ــة عـ ــن طريـ ــق شـ ــبكة اإلنرتنـ ــت أمـ ــر
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
ح يتسه لك أن حتول من حساب إىل حساب آخـر مـ مـا احت ـت إىل
ذل ــك ,أيض ـ ـاً لتـ ــتمكن مـ ــن أن تلوق ــف بطاقـ ــة الص ـ ـراف اآل عنـ ــد فقـ ــداهنا,
ومتابعــة ف ـواتري الكهربــاء واأــاتف بلــدك ح ـ ال يــتم فصــلها .فــإذا فنــت
تتعامل عن طريـق شـبكة اإلنرتنـت مـن قبـل ف ميـل أن تسـتمر علـ ذلـك
ســفرك ,وإذا تكــن تتعامــل رــا مــن قبــل فتعــرف عليهــا قبــل ســفرك .ولكــن
عليـك أن تتنبــه بعــدر حفــظ رقمــك الســري أجهــوة اإلنرتنــت عنــد دخولــك
عن طريق مقاه اإلنرتنيت أثناء السفر.
 -097دائم ـاً ض ــع أرقام ــك السـ ـرية للمواق ــع اإللكرتوني ــة املتعلق ــة حبس ــاباتك
املص ــرفية عل ــى ش ــكل أرق ــار فقـ ـ وب ــدون ح ــروف ,وذل ــك حـ ـ ال تض ــطر
للبحــث عــن لوحــة مفــاتيح عربيــة إذا أرد الــدخول إىل حســابك الــدول
الغري ناطقة باللغة العربية.
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 -090إذا أرد أن ت ــدخل إىل حس ــاباتك البنكي ــة عـ ـ اإلنرتن ــت

دول ــة

أجنبية ,واألرقـار السـرية حلسـابك عبـارة عـن حـروف عربيـة؛ فـإن بعـل مواقـع
اإلنرتنت توفر لوحة مفاتيح عربية عن طريق الشاشة فيمكن االستفادة منها.
 -095األش ــياء الضـ ــرورية ما ــل ج ـ ـوا الس ــفر ,وبطاقـ ــة الص ـ ـراف ,والبطاقـ ــة
االئتماني ــة ,ورخص ــة القي ــادة ,وأرق ــار التبلي ــر ا اص ــة بالبطاق ــا االئتماني ــة,
وح ــو ا الفنــادق ,والط ـريان؛ حيســن بــك أن ترســل منهــا صــورة إىل بريــدك
اإللكــرتوين فيكــون مبقــدورك أن تعــود إليهــا عنــد احلاجــة أــا أي بقعــة مــن
العا .
 -011امح ــل بع ــل النق ــود م ــن عم ــس بل ــدك؛ الس ــتخدامها مطـ ــارك
الــداخل حــل الــذهاب والعــودة ,فكاــري مــن النــاس قــد ال دــد مبلغ ـاً فافي ـاً
لدفع أجرة التافس  ,أو فاتورة املطعم اليت سوف يتناول فيها بعل وجباته.
 -010امحـ ــل بعـ ــل النقـ ــود مـ ــن عمـ ــس البلـ ــدان الـ ــيت سـ ــوف تتوقـ ــف
مطاراهتــا؛ ح ـ ال تضــطر إىل اســتخدار بطاقــة الص ـراف ع ـ أجهــوة الص ـرافة
والــيت الغالـ يــتم اســتقطاع رســور معينــة علــى فــل عمليــة يــتم التعامــل مــن
خسأا.
 -019العم ـ ــس املعدني ـ ــة الغالـ ـ ـ ال ميك ـ ــن حتويله ـ ــا أو قبوأ ـ ــا
بلداهنا؛ لذا احرص على أن ال تكون من ضمن صرفك.

ـ ــري
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 -014العمـ ـ ـ ــس املعدنيـ ـ ـ ــة ميكـ ـ ـ ــن
االسـ ــتفادة منهـ ــا أجهـ ــوة املبيعـ ــا املتـ ــوفرة املطـ ــارا ؛ لـ ــذا قـ ــد يكـ ــون
استخدامها رحلة العودة أفضل ,وذلك للتخلن من املتبق منها.
 -013الف ـ ـ ــا النقديـ ـ ــة الورقيـ ـ ــة الكبـ ـ ــرية ه ـ ـ ـ أفاـ ـ ــر الف ـ ـ ــا قبـ ـ ــوالً عنـ ـ ــد
اســرتجاعها ,وأمــا الورقــة النقديــة التالفــة أو القدميــة فه ـ أقــل قيمــة
الصرافة.

ســوق

 -019املط ـ ــارا والفن ـ ــادق تع ـ ــد األعل ـ ــى س ـ ــعر الص ـ ــرف ,ل ـ ــذا فاس ـ ــتعد
بصرف املبالر املطلوبة قبل أن تصل إىل تلك األمافن.
 -011وج ــود بع ــل املب ــالر النقدي ــة بف ــا متع ــددة متن ــاول الي ــد؛ يرف ــع
عنك احلر عند حساب األجرة أو عند احلاجة أـا احـس  ,وال يضـطرك
إىل أن ختر حمفظتك مبحتوياهتا الكاملة.
 -017للحيطـة امحـل ورقـة التحويـل النقـدي فقـد حتتاجهـا عنـد املسـاءلة عـن
مصدر األموال.
 -010احــرص علــى أن تكــون نقــودك مو عــة أمــافن خمتلفــة؛ ح ـ ال
تفقدها مـرة واحـدة؛ فضـع جـوءاً معـك ,وجـوءاً آخـر مـع بقيـة أعضـاء الرحلـة,
وجوءاً تستخدمه عن طريق البطاقا الصرافة واالئتمانية.

 -015تففـد مـن أن احلـد األعلـى للبطاقـة االئتمانيـة مناسـ لسـفرتك ,وإال
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قم برفعه إىل احلد األعلى قبل السفر.
 -071إذا فـان برفقتـك عائلتــك فمـن املستحســن أن يكـون لــدري فـل واحــد
منهم بعل األموال ا اصة بتلك البلد ,فقد حيتاجوهنا وأنت بعيد عنهم.
 -070لبعل الدول شروت وقوانل حول املبالر اليت حيـق للسـائح أو التـاجر
أو الع ــابر أن ي ــدخلها مع ــه ,ف ــذلك هن ــاك بع ــل ال ــدول حت ــدد مبلغـ ـاً معينـ ـاً
ففقصى ما ميكن ا رو به من تلك البلد ,فتففد من أنظمة تلك الدولة.
 -079حمــس الصـرافة ــري الر يــة ا ــار الســوق الســوداء قــد تكــون
فخاً لعملة موورة أو تكون حمل شبهة ومراقبة فاحذر منها فل احلذر.
 -074البطاقا االئتمانية خمتلفة ومتنوعة ,وفل بلد من بلدان العا لـديهم
قب ــول خ ــاص لبعض ــها ,ف ــاعلم أي البطاق ــا أفا ــر قب ــوالً م ــن قب ــل اح ــس
الت ارية البلدان املقصودة للويارة.
 -073ســعر الش ـراء الغال ـ أعلــى م ــن س ــعر البيــع؛ لــذا ال تس ــتغرب إذا
أرد أن حتول املتبق من األموال بعد السفر أن جتد هناك فرقاً السعر.
سـعر الصـرف,
 -079الغال يعد وقت اإلجا ا من أعلى األوقا
فإذا عومت على السفر فاصرف املبالر اليت حتتاجهـا قبـل قـدور اإلجـا ة بفـرتة
فافيــة ,وتكــون بــذلك الغال ـ مســتفيداً ,فــإن ســافر فتك ــون حص ــلت
على سعر أقل ,وإن ري فكرة السفر فإعادة املبـالر تكـون مببـالر أعلـى مـن
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وقت الشراء.
 -071يس ــتخدر ال ــبعل الش ــيكا الس ــياحية ,وق ــد يك ــون ه ــذا األم ــر ق ــد
انتهى لدري الكاري من املسافرين ,ولكن إذا فنت تتعامـل رـذا الطريقـة فـاعلم
أن البن ــوك ت ــدقق وبق ــوة عل ــى توقي ــع ص ــاح الش ــيكا ف ــاحرص عل ــى أن
يكون التوقيع مطابقاً لألصل.
 -077إذا فن ــت تس ــتخدر الش ــيكا الس ــياحية فتع ــرف ع ــن طري ــق البن ــك
احل إىل عناوين البنوك اليت ميكن االستفادة منها هذه الشيكا .
 -070يعتمــد بعضــهم طريقــة التحويــل ع ـ بنــوك دوليــة ,وذلــك بــفن حيــول
مبل ــر الرحل ــة إىل بن ــك الدول ــة املقص ــودة ,ر يتعام ــل م ــع ذل ــك البن ــك
سفرته فيفخذ منه مصروفاته .في در باملسـافر الـذي يتخـذ ماـل هـذه الطريقـة
أن يســفل عــن فــروع هــذا البنــك :هــل هـ منتشــرةة وهــل يفخــذون نســبة مــن
املبلرة وما مدري سهولة إجراءا الصرف لديهمة وفم سعرهة
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قبل الخروج من المنزل :
هنا تـذفرة لكـل مسـافر..و وقفـا قبـل ا ـرو مـن البيـت واأـدف منهـا
أن تكتمل سعادتك عند العودة إليه...
 -075التففد من فصل مجيـع األجهـوة الكهربائيـة الـيت ال حتتاجهـا أن تعمـل
فرتة يابك مال  :مراوح الشف  ,والسـخانا  ,والرائ ...و ريهـا .وذلـك
ح ال تتسب حبريق لو حصل أا أي عط .
 -001التنبــه لعــدر خت ـوين م ـواد النظافــة الكيميائيــة
تنف ر وتلتلف ما حوأا.

أمــافن حــارة ,فقــد

 -000تســديد فـواتري اأــاتف ,والكهربــاء ,واملــاء حـ ال يــتم فصــلها

فــرتة

الغياب.
 -009التففد من إ سق منافذ أنبوبـة الغـا قبـل السـفر ,وعـدر االعتمـاد
إ سقها على ا در.
 -004ع ــدر وض ــع األش ــياء الامين ــة البي ــت خ ــسل رحل ــتكم ,فيحس ــن
البنوك.
تسليمها لألقارب أو وضعها صناديق األمانا
 -003حيس ــن إفـ ـرات الاسج ــا م ــن مجي ــع األطعم ــة املخون ــة فيه ــا؛ حـ ـ ال
فس ـد األطعمــة وتنتشــر رائحتهــا الكريهــة
تتلــف عنــد تعطــل الاسجــا فسـتس ل
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البيت.
 -009مسحظــة امل ـواد الغذائيــة الــيت ســتنته مــدهتا
املمكن االستفادة منها ,أو تو يعها قبل السفر.

فــرتة الغيــاب ,ومــن

 -001فصل التيار الكهربـائ عـن طريـق مـوود ا دمـة إن فانـت مـدة السـفر
طويلة ,وذلك بعد التففد من إفرات الاسجا .
 -007فصــل حمــرك رافــع امليــاه للخوانــا العلويــة ,وذلــك ح ـ ال يســتمر
العم ــل ل ــو حص ــل هتريـ ـ
املي ــاه أثن ــاء س ــفرفم فيتل ــف ,أو يك ــون معرضـ ـاً
للحريق ,أو سبباً لتسرب املياه من ا وانا العلوية.
 -000التففد من إ سق صنابري املياه ,وعدر هتريبها.
 -005إ سق املنافذ اليت حتت األبواب إما بعمـل حـواجو مناسـبة أو بـبعل
األقمشة؛ ح انـع تسـرب الغبـار ,واألتربـة ,أو احلشـرا الصـغرية إىل داخـل
البيت.
 -051ف ــرتة الس ــفر ف ــرتة مناس ــبة ل ــر البي ــت بالكام ــل باملبي ــدا احلشـ ـرية,
وخصوصاً جماري الصـرف الصـح  ,وذلـك حـ يقضـ عليهـا أثنـاء الغيـاب,
م ـ ــع التنب ـ ــه إل ـ ــسق فتح ـ ــا امل ـ ـراحيل ,وخم ـ ــار الص ـ ــرف؛ ح ـ ـ ال خت ـ ــر
احلشرا إىل البيت.
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 -050إن أمكــن فــتح بعــل النوافــذ لتهويــة البيــت وذلــك

أمــافن حمــددة

بعيدة عن األثا أو الغرف؛ ح تعط هتوية للبيت.
 -059وضــع نســخة احتياطيــة مــن مف ــاتيح البيــت عنــد األهــل أو بعــل
األقـ ــارب ,وذلـ ــك لويـ ــارة البيـ ــت فـ ــل حـ ــل ,والتففـ ــد مـ ــن أن األمـ ــور تسـ ــري
بشكلها الطبيع .
 -054فصل أصابع بطارية السـيارة حـ ال تتعـر للعطـل ,أو قـم بتكليـف
من يقور بتشغيلها فل فرتة.
 -053وض ــع نس ــخة احتياطي ــة م ــن مف ــاتيح الس ــيارة عن ــد األه ــل أو بع ــل
املعـ ــارف وذلـ ــك السـ ــتخدامها عنـ ــد احلاجـ ــة.سا يعط ـ ـ مـ ــدلوالً ملـ ــن ي ـ ـرتبن
بالبيت أن البيت ال خيلوا من احلرفة.
 -059إس ــناد أم ــر تنظي ــف البي ــت وهتويت ــه قب ــل موع ــد الرج ــوع بي ــومل إىل
مؤسسا النظافة حتت إشراف أحد املعارف.
 -051عدر ا رو من البيت قبل تنظيمه وترتيبه بالشكل املناس .
 -057مــن األفضــل خــسل الســفرا الطويلــة ط ـ الس ـ اد فه ـ الطريقــة
املالى حلفظها من األتربة والغبار.
 -050خت ـوين املف ــار واملسب ــا والف ــوت بش ــكل مناس ـ

أم ــافن مغلق ــة
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وبعيدة عن األتربة.
 -055التففد من لق مجيع منافذ التهوية.
 -911تغطية األجهوة اإللكرتونية احلساسة بف طيتها املناسبة ,وذلك خشـية
تعرضها للغبار واألتربة.
 -910إش ــعال بع ــل ملب ــا اإلض ــاءة ا ارجي ــة ,باح ــا البي ــت ,وعل ــى
السور ,وذلك ح ال يوح منظره بـفن أهلـه حـال سـفر ,فيتعـر البيـت
لضعاف النفوس من اللصوص.
 -919توصــية اجل ـريان مبراقبــة البيــت ,ومتابعتــه ,مــع الطل ـ مــنهم أن يويل ـوا
أوراق الدعايــة الــيت تعلــق صــناديق ال يــد أو علــى األب ـواب ,والــيت يســتدل
منها ضعاف النفوس على أن أهل البيت ري متواجدين.
 -914إذا فنـ ــت تنـ ــوي السـ ــفر ملـ ــدة طويلـ ــة جـ ــداً وأنـ ــت تسـ ــكن

منـ ــول

مستفجر فقد يكون مناسـباً مـن حيـث التـوفري أن تقـور بتسـليم البيـت وختـوين
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.

 -913تق ــدر بع ــل ش ــرفا األم ــن حبماي ــة املن ــا ل والقص ــور أثن ــاء ي ــاب
أصاحبها .ضع هذا ا يار أمار عينيك فقد حتتا إليه عند ر بتك بالسفر.
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 -919إذا فــان املنــول حيتــوي علــى نباتــا ظــل فيحســن أن يــتم توفيــل مــن
يقور برعايتها وحفظها .
 -911إذا ف ـ ــان املن ـ ــول حيت ـ ــوي عل ـ ــى حيوان ـ ــا أليف ـ ــة ,ف ـ ــيمكن تس ـ ــليمها
للشرفا املتخصصة من أجل رعايتها ,أو وضعها عند بعل األقارب.
 -917حديقــة البيــت د ـ أن ال تــرتك دون ســقيا ,فحــري مبــن يريــد الســفر
أن يوف ــل ه ــذا األم ــر إم ــا للش ــرفا ا اص ــة ب ــري ومتابع ــة احل ــدائق ,أو إىل
حارس املنول ,أو إىل من تراه مناس ليقور بذلك.
 -910إذا فــان أهــل البيــت لــديهم حــارس أو ســائق في ـ تنبيهــه لغيبــتكم
,و أن يفخذ احليطة واحلذر ح موعد عـودتكم ,وليحـذر مـن أن خيـ ائريـه
عن فرتة يابكم.
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شحن األمتعة :
قــد يكــون شــحن األمتعــة مــن األشــياء املكلفــة إن ننتبــه لــذلك قبــل أن
نسـ ــافر ,فهنـ ــا نقـ ــف ع ـ ــدة وقفـ ــا لنحص ـ ــل علـ ــى شـ ــحن مناس ـ ـ
رحستنا.
 -915بعـ ــل شـ ــرفا الط ـ ـريان تسـ ــمح للراف ـ ـ الواحـ ــد بعـ ــدد حمـ ــدد مـ ــن
حقائ ـ الي ــد وأيض ـاً حقائ ـ الش ــحن ,فاســفل ع ــن ع ــدد احلقائ ـ اليدوي ــة
املســموح ر ــا ,واحلقائ ـ املع ــدة للش ــحن؛ ح ـ ال تض ــطر إىل إرج ــاع بع ــل
حقائبك أو تغيريها املطار.
 -901بعل شرفا الطريان تسمح حب م معل فق من احلقائـ  ,وذلـك
بتمريرهــا وسـ ســري) يناسـ احل ــم الــذي يريــدون ,وتـلـرفل بقيــة احلقائـ
اليت ال ار من خسل ذلك السري).
 -900ح ـ ال لحتم ــل نفس ــك أعبــاء مالي ــة ائــدة ق ــم ب ــو ن عفش ــك قب ــل
الذهاب إىل املطار ,وذلك ملعرفة مقدار الشحن الوائد.

 -909ألصــحاب الكيــف خــذ قــدر حاجتــك مــن أ راضــك ا اصــة لعمــل
القه ــوة العربي ــة والش ــاي م ــع مس ــتلوماهتا م ــن ال ــي واأي ــل والتم ــر ,دون ي ــادة
جتعلــك تنــدر علــى نقلهــا ,أو تــؤثر علي ـك شــحنها ,وعليــك أن ال جتعــل
القهــوة واأيــل وسـ حقائـ ثيابــك؛ ألهنــا ســوف تنشــر رائحتهــا علــى مجيــع
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حمتويا حقيبتك ,ففحسن طريقة لذلك أن جتعلها

حقيبة مسـتقلة فـذلك

عمليــة التفت ــي عنــد اجلمــارك ,أو ل ــك أن تغلــف األ ـرا
أس ــهل ح ـ
بواسطة التغليف ا اص باملواد السائلة.
 -904مل ــن س ــيطيل الس ــفر أوال يتقب ــل م ــففوال املط ــاعم وير ـ ـ ب ــالطبخ
بنفســه ســفره؛ فقــد يكــون شـراء أدوا الطــبخ
محلها من بلدك.

البلــد املقصــود أوفــر مــن

 -903ض ــع بع ــل أ راض ــك وال ــيت ق ــد تس ــتطيع االس ــتغناء عنه ــا حقيب ــة
مسـتقلة ,أو مكــان سـهل الوصــول إليــه ,وذلـك حـ ختفـف مــن أ راضــك
لــو فــان هنــاك و ن ائــد ,فقــد يكــون مبلــر الشــحن أ لــى مــن هــذه احتويــا
ـري الضـرورية , ,فـإذا وضـعتها حقيبـة خاصـة فمـن املمكـن أن تعيــدها إىل
بيتك عن طريق من قار بتوصيلك إىل املطار.
 -909إذا فان ــت أ راض ــك فا ــرية حبي ــث يص ــع محله ــا مع ــك رحلت ــك
مباشــرة؛ فالشــحن ع ـ الشــحن اجلــوي مــن أفضــل الوســائل ,وأقلهــا تكلفــة,
ففرسلها قبل سفرك بفرتة فافية ح تصل وقت وصـولك .واعلـم أن الشـحن
اجلوي يقل سعره فلما اد و نه وفق مراحل مقسمة.
 -901بعــل الــدول تشــرتت وجــود تــاريخ اإلنتــا وتــاريخ انتهــاء الصــسحية
على ظهر األطعمة إذا فانت من ضمن الشحن.
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 -907تفر بعـل الـدول ضـرائ
على املشحون من األطعمة ,أو بعل األ را

املعينة.

 -900وج ـ ــود حقيب ـ ــة اإلس ـ ــعافا األولي ـ ــة مع ـ ــك أم ـ ــر ض ـ ــروري ,ف هوه ـ ــا
وتفقدها قبل سفرك ,واحرص على أن تكون صغرية احل م وتف بالغر .
 -905ال تستخدر سوري احلقائ ذا الع س  ,واحرص على أن تكـون
الع ــس مــن النــوع الكبــري بعــل الش ـ ء؛ لتتحمــل أي و ن وال تتــفثر عنــد
سـحبها ,واهـتم بـفن يكـون أـا أيـدي سـح حمكمـة الصـنع ,وتكـون أيـديها
بطول يناس طول من سيقودها.
 -991ال حتمــل حقائبــك الاقيلــة املطــارا بنفســك ,بــل اســتعن بالعمالــة
املخصصة لـذلك املطـارا  ,فرمبـا محلـك لألمتعـة الاقيلـة يفسـد عليـك فـل
أيامك اجلميلة.
 -990ال ترص احلقيبة أفار من طاقتها فتنفـتح أثنـاء محلهـا أو نقلهـا
املط ــارا  ,واخ ــرت حقائـ ـ ذا شـ ـري س ــحاب حمك ــم الص ــنع ,واحكمه ــا
ب ـراب خمصــن يلــف علــى احلقيبــة ,وأرقــار أقفــال تســتخدمها عنــد احلاجــة,
و ــسف بسســتيك يغطيهــا فلهــا فيحفظهــا مــن التمــوق والتشــويه ,وتففــد مــن
لقها بإحكار قبل وضعها
 -999ال حتمـ ـ ـ ــل أي س ـ ـ ـ ـوائل

سري) الشحن.
حقائ ـ ـ ـ ـ الشـ ـ ـ ــحن ,فتتسـ ـ ـ ــب باتس ـ ـ ـ ــاا
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مسبسك ,وحمتوياتك ,وحقائ اآلخرين.
 -994من املفيد جداً محـل جهـا الكمبيـوتر احمـول السـفر ,ولكـن ثقـل
و ن بعـ ــل األجهـ ــوة يسـ ــب للمسـ ــافر متاع ـ ـ عـ ــدة؛ لـ ــذا فاسـ ــتعن حبقيبـ ــة
سح مناسبة حلمله.
 -993أ راضـ ــك الامين ـ ــة ,وأجهوتـ ــك احلساس ـ ــة ال جتعله ـ ــا ض ـ ــمن أ ـ ـرا
الشحن ,بل امحلها معك يدوياً فذلك أفار ضماناً حلفظها.
 -999سـفرك وعنـد التسـوق تـذفر أن تفخـذ فـاتورة اإلعفـاء اجلمرفـ مـن
البائع ,وتففد من أن ختم احل عليها ,وذلـك حـ تسـرتد مبلـر الضـريبة مـن
املطار عند مغادرة البلد الذي اشرتيت منه بضائعك.
ـنا التوج ــه إىل األم ــافن
 -991عن ــد دخول ــك املط ــار رحل ــة الع ــودة ال ت ـ س
التابعــة لاعفــاء مــن الرس ــور اجلمرفيــة ,مــع حتضــري األوراق فافــة ,واأل ـرا
املبتاعة ,وذلك للمعاينة من قبل موظف اإلعفاء اجلمرف .
 -997عند العودة يفضل وضع األ را اليت عليها إعفـاء مجرفـ حقيبـة
خمصصــة ,وذل ـك ألن احصــل املطــار ســوف يطل ـ االطــسع عليهــا ,وإن
يكــن سكنـاً وضــعها حقائـ خاصــة فيحســن وضــعها أعلــى احلقيبــة
ح يسهل الوصول إليها.

 -990قبــل العــودة يفضــل أن يــتم تنظيــف املسبــا املتســخة ,وإن يــتمكن
 - 54www.travelzad.com

املسافر من ذلـك فيفضـل وضـعها
حقيبة مستقلة ح ال تؤثر على بقية األ را

احمولة.

 -995حقائ الظهر ا اصة بالرحس قد تكون مناسبة حلمـل الكاـري مـن
األ را .
 -941مح ــة الش ــحن ال تغف ــل ع ــن أوراق ــك املهم ــة ,وج ـ ـوا ا س ــفرك,
فعل على الشحن وعل على مجيع أ راضك.
وبطاقاتك ,ومجيع أمتعتكٌ ,
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وقفة عند الوداع والقدوم :
قب ــل الس ــفر ق ــد يلش ــغصلنا ه ــم التحض ــري ل ــه ع ــن أش ــياء مهم ــة خت ــن م ــن
حولنا ,وعند القدور قـد يكـون للتعـ أثـر علينـا فيـؤثر علـى نفسـيتنا فلـن
نكون بففضل صـورة نتمناهـا أمـار مسـتقبلينا .فهـذه وقفـا تفيـد املسـافر
حال الوداع والقدور من السفر :

 -940إذا فـ ـ ــان السـ ـ ــفر بـ ـ ــدون أس ـ ـ ـرتك ..فسطـ ـ ــف أهلـ ـ ــك وأطفالـ ـ ــك
األسابيع السابقة للسـفر ,فـس يعكـر مواجـك مهـور السـفر ومشـا له عـن أهـل
بيتك ,ف ميل أن نودعهم بقل را منهم ,وبابتسامة راسخة قلورم.
 -949حيسن ترتي مجيع أ را

السفر قبل أسبوع من موعد السـفر؛ حـ

تتفــرت ألهلــك ,ويصــفو ذهنــك أــم ,فتســتعل باأليــار الــيت قبــل الســفر علــى
قضاء حوائ هم ,فتلقدر على السفر وأنت مرتاح البال.
 -944إذا فنــت ســن ال يفضــلون شـراء اأــدايا أثنــاء الســفر ,أو أن جــدول
أعمالــك مــودحم رحلتــك ,أو ختشــى أن يــوداد العفـ عــن الــو ن املســموح
بــه أثنــاء عودتــك؛ فقــم بشـراء هــدايا تينــة قبــل الســفر مــن بلــدك ,واحفظهــا
لتقــدمها لكــل عويــو عليــك بعــد عودتــك .ر ــم أين أرري أن ش ـراء اأــدايا مــن
البل ــدان األخ ــرري ل ــه وق ــع خ ــاص عل ــى ال ــنفا ,وتبق ــى ذف ــرري اأ ــدايا ط ــول
العمر.
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 -943عند شراء اأدايا احرص أن
تكون متميوة ,وجديدة ,وتدل على البلد الذي قدمت منه.
 -949اجعـل خــري وداع ألهلـك قبلــة تطبعهــا علـى رأس الوالــدين ويــديهما,
وابتسامة رضى لووجتك ,ومسطفة ألطفالك الصغار ,فتكـون  -بـإذن ار -
حمفوفاً بدعواهتم املخلصة وقت الوداع ,وتكون االبتسامة آخر ما ر تـه علـى
وجوههم.
 -941عند العودة من السفر أخ الووجة مبيعـاد القـدور ,واحـرص علـى أن
تكون أنت ري ة مجيلة ,وبـادر األطفـال باأـدايا عنـد اللقـاء ,واجعـل أول مـن
تقابله بعد السفر الوالدين والووجة واألطفال.
 -947اخ ـ ــرت وقت ـ ـاً مناس ـ ــباً لق ـ ــدومك إىل أس ـ ـرتك ,ف ـ ــس يك ـ ــون وق ـ ــت ن ـ ــور
في ـ ــوع هم ذل ـ ــك ,أو ت ـ ــدخل بش ـ ــكل مف ـ ــاجر فتب ـ ــا تهم وه ـ ــم يس ـ ــتعدوا
الستقبالك.
 -940احرص على أن تفخـذ قسـطاً مـن الراحـة قبـل القـدور إىل بيتـك ,فـفن
تنــار وقت ـاً فافي ـاً الليــا الــيت تســبق عودتــك ,أو جتعــل ســفرك ميــر مبحطــة
أخرري قريبة تلتق فيها أنفاسك ر تواصل إىل أهلك وأنت حبال أفضل.
 -945قب ــل الس ــفر و ال ــرحس اجلماعي ــة ف ــإن تو ي ــع امله ــار عل ــى أعض ــاء
الرحلة ش ء مهم ,وذلك ح ال لدهد شخن فوق طاقته ,أو تنسى بعـل
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االحتياج ــا الض ــرورية للرحل ــة .وحيس ــن أن يـ ـرأس اجلمي ــع م ـن يق ــور بتنظ ــيم
وتو يع املهار ,ويتابع باستمرار أداء األعمال ,ويتفقد املتطلبا قبل السفر.
 -931ألهــل احلـ حــق علــى املقــيم فيحســن توديــع اجلـريان ومجاعــة املسـ د
قبل السفر ,وحيسن حسن االستقبال للمسافر منهم حال عودته.
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المعابر البرية :
يتخــذ بعــل املســافرين التنقــل بــل الــدول عـ ســيارته ,أو بواســطة النقــل
الـ ي للشــرفا املتخصصــة ذلــك ,فيمــر حبالــة مغــايرة ملــن يســافر عـ
ا طوت اجلوية؛ لذا أردنا أن نضع إشارا مبسطة ملـن يهـوري هـذا النـوع
من السفر والسياحة مبال هذا النقل.
 -930د ـ حتديــد البــدء باملســري وبدقــة وااللت ـوار بــذلك ,وذلــك مــن أجــل
وصول مناس للمنفذ احلدودي .
 -939املنافذ احلدودية تكتظ بالغال باملسافرين ,ولكن هناك أوقا تعتـ
أقــل مــن ريهــا ,س ـواءً خــسل الســنة ,أو خ ــسل الي ــور و األربــع والعش ـرين
ساعة ,فاخرت ما تتوقعه اقل ليكون هو وقت مرورك .

 -934قــد حتــتم إج ـراءا العبــور التــدقيق علــى حمتوياتــك بشــكل فبــري ,فــس
تقلق فهذا خيضع لاجراءا األمنية ,أو الظروف الطارئة اليت حتتم ذلك .
 -933ال يع ـ عبــورك م ـرا عــدة مــع هــذا املنفــذ وبــدون التــدقيق أن األمــر
سوف مير فل مرة مبال تلك الطريقة ,فكل وقت له ظروفه  ,ومتطلباته .
 -939إج ـراءا التــفمل وعبــور الســيارة تفخــذ الكاــري مــن الوقــت ,فلــك أن
تسفل عن أسهل الطرق النظامية من أجل جتاو تلك العقبا بسـهولة ,وإن
أمكــن أن تنــال التــفمل علــى املرفبــة ورســور العبــور مــن مصــادرها قبــل نقــات
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احلدود فذلك أفضل .
 -931يس ــتلور أن يك ــون مع ــك بع ــل النق ــود بعمل ــة البل ــد امل ـراد امل ــرور م ــن
خسل حدوده ,فقد حتتاجه لبعل الرسور احددة ,أو لتناول بعل الوجبـا
أمافن العبور.
 -937نظـم أ راضـك بشــكل يسـهل تنويلهــا ,وعرضـها علــى طـاقم اجلـوا ا
واجلمارك أثناء العبور.
 -930ال تتضايق أو تت ر من اإلجـراءا األمنيـة الـيت قـد تفـر علـى تلـك
املنافذ ففمن بسدهم حيتم عليهم ذلك .
 -935تفف ــد م ــن افتم ــال رخ ــن ووث ــائق الس ــيارة قب ــل أن تص ــل إىل نقط ــة
العبور.
 -991إذا فنــت حتمــل بعــل األطعمــة الطا جــة فتففــد أن طــول املســافة لــن
تفس ـد قبــل
يــؤثر عليهــا فيفســدها ,فحمله ـا قــد يكلفــك الكاــري ,وأيضــا قــد ل
وصولك حطتك إن فانت املسافة بعيدة.
 -990حساب مقدار الفرق التكلفة بل النقل بالطائرة والسـيارة ,وأيهمـا
أفضل قد دعلك تتمتع برحلة أسهل ع اختيار أفضل.
 -999القدور على املدن ليسً قـد يكـون فيـه بعـل املخـاطرة مـن ناحيـة تـوفر
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الس ــكن ,لــذ ف ميــل أن ي ــتم ح ــو
السكن وبالذا ألول ليلة .
 -994تقســيم مســافة الســري ,واالسـرتاحة عنــد التعـ  ,والوقــوف أثنــاء شــدة
احلــر ,فهــذا أمــر يرحيــك مــن عنــاء الســفر ,ودعلــك تلقــدر علــى رحلتــك وأنــت
بكامل نشاطك وقوتك.

 -993حيس ــن بن ــا أن نراعـ ـ األطف ــال والنس ــاء أثن ــاء املس ــري ,فه ــم اق ــل من ــا
حتمسً للمشاقة.
 -999الوق ــوف ف ــل ف ــرتة مني ــة ,وسارس ــة الرياض ــة أم ــر يعي ــد ل ــك النش ــات
واحليوية ,ويكفيك من املشافل الصحية للقيادة املستمرة.
 -991اجعــل وقــت الطريــق بذاتــه رحلــة ســياحية ,ومتعــة فاملــة ,فــس يكــن
مهــك أن تصــل البلــد املقصــود وبفســرع وقــت سكــن ,بــل إن التمتــع مبــا حيتويــه
الطريق هو أمر

اية الروعة.

 -997يتخذ بعـل أصـحاب السـفر وسـيلة اقـل تكلفـة مـن الطـريان املباشـر,
وذلـ ــك بـ ــفن يسـ ــتخدر النقـ ــل ال ـ ـ ي لسـ ــيارته ع ـ ـ أسـ ــاطيل النق ـ ــل ا اص ـ ــة
بالس ــيارا  ,ويس ــتقل ه ــو وإفـ ـراد عائلت ــه الط ــائرة حـ ـ منف ــذ العب ــور ,فه ــذه
الطريقــة تعت ـ مــن البــدائل الرائعــة ملــن أراد أن يقلــل التكلفــة ,وتتــيح لــه هــذه
الطريقة أن يستخدر سيارته من بعد املنفذ بكامل حمتوياهتا وجتهيواهتا.
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 -990ق ــد ي ــدفعك التعـ ـ  ,وط ــول الطري ــق للتفك ــري ب ــفن توي ــد م ــن س ــرعة
السـ ــيارة ,فتـ ــذفر اآلث ـ ــار امل ـ ــدمرة للسـ ــرعة ,علي ـ ــك وعلـ ــى م ـ ــن يص ـ ــحبك
رحلتك.
 -995جل ـ مــا حتتاجــه

رحلتــك مــن األ ـرا

الــيت ال تتــوفر

الدولــة

املقصودة قد يوفر عليك الكاري.
 -911فح ــن الس ــيارة قب ــل الس ــفر أم ــر ض ــروري والتفف ــد م ــن ق ــدرهتا عل ــى
الوصول إىل الوجهة املقصودة .
 -910فحـن اإلطـارا و يـت احـرك ,ومـاء املـ د ,أمـر ضـروري قبـل الســفر
وأثناء السري
 -919وضـع حـاجو عــن الشـما النوافــذ الـيت ال حت ـ الر يــة عـن قائــد
املرفبة أمر رائع فهو يق أفراد األسرة حرارة الشما.
 -914إذا فنــت الرحلــة تشــمل أفاــر مــن ســيارة فاألفضــل أن يســري اجلميــع
مع بعضهم .
 -913مع طول الطريق قد يت ر األطفال من لبا حـوار األمـان ,في ـ أن
نوجههم ألمهية هذا األمر .
 -919جل بعل ألعاب األطفال واليت تقطع عنهم عناء الطريق .
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 -911تنظيم الوقت بالفائدة داخل
السيارة من مسابقا  ,وقصن وحكايا  ,وقراءة وفكاهة ,أمر دعل
الطريق مير بسرعة وفائدة .
 -917األطفال الرضع قد ال يستحملون الطرق الطويلة ,لذا علينا أن
نتفهم حاجياهتم ,و أن نقسم الطريق حبيث ال يكلف األمر عليهم .
 -910للمرأة احلامل وضعية خاصة السفر السيارة من خسل الطرق
الطويلة ,فاستشر الطبي ا اص قبل السفر عن مناسبة ذلك أا.
 -915أجهوة املسحة ,أو خارطة الطريق ,أو اجلوال ,أو ريه من األشياء
ال تلهيك عن الطريق بل اجعل مرافقيك هم من يستخدر هذه األشياء
ملساعدتك .
 -971ال تؤجل توويد السيارة بالوقود عندما يصل ا وان إىل مستوري
منخفل ,فف أول حمطة بادر إىل ذلك ,فس تعلم هل جتد بعدها حمطة
أخرري أر ال .
 -970رت وقفا االسرتاحا  ,وتعب ة الوقود ,حبيث تكون مناسبة
لدخول أوقا الصسة ,فامجع الصلوا اليت جتمع مع بعضها ,فف ذلك
تسهيل ,واستغسل للوقت.
 -979التبكري الدائم السري ,وا رو املبكر للرحس
يتحكم بكامل وقته خسل النهار ,وسنة توافق الشرع .

أمر دعل املرء
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صالة المغادرة :
املطــار هــو الفاصــل األخــري بــل مكــان إقامتنــا وســفرنا ,وهــو املرحلــة الــيت
تســبق االنطــسق ,فكيــف ننه ـ هــذه املرحلــة بيســر وســهولة وابتســامة.
إليكم هذه الوقفا :
 -974مــن األفضــل أن نــذه إىل املطــار قبــل موعــد الرحلــة بوقــت فــاف.
م ــع العل ــم أن ال ــرحس الدولي ــة تش ــرتت احلض ــور إىل املط ــار بفوق ــا حم ــددة
مبينــة التــذفرة؛ وذلــك ح ـ يــتم إهنــاء إج ـراءا الشــحن واجل ـوا ا بيســر
وسهولة .فاسفل وفيل سفرك عند احل و عن وقت احلضور املطلوب.
 -973إذا فن ــت س ــن ي ــذه مبكـ ـراً إىل املط ــار ف ــس تس ــتغرب أن تت ــفخر
أمتعتــك علــى الســري) ا ــاص باألمتعــة أثنــاء وصـولك إىل حمطــة الســفر؛ ألن
األمتعة اليت تشحن أوالً الباً ما تكون آخر ما خير من السري.

 -979ال توف ــل أم ــر شـ ــحن أمتعت ــك إىل ــريك ,واحـ ــرص عل ــى أن يكـ ــون
تسليمها بنفسك.
 -971ق ــارن ب ــل و ن أمتعت ــك وال ــو ن ا ــاين املس ــموح حبمل ــه ,ف ــإذا فن ــت
حتمل أمتعة أفار من الو ن املسموح را وسوف تكلفـك مبـالر إضـافية عاليـة
ففكر بدرجا الطريان األعلى؛ ألهنا تعطيك و ناً أفار وخدمة أفضل.
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 -977سعر الو ن الوائد خيتلف بـل
خطوت الطريان ؛ لذا د التنبه لـذلك عنـد االنتقـال مـن خطـوت طـريان إىل
أخرري.
 -970احذر مـن أن يتسـب أطفالـك بإ عـا املسـافرين

صـاال املطـار,

فمن املسافرين املريل ومنهم املرهـق .فتعويـد األبنـاء علـى احـرتار اآلخـرين
األمافن العامة أمر مهم.
 -975إذا فانت رحلة الطريان ري مباشرة ,وتوفر شـرفة الطـريان سـكناً أثنـاء
فرتة التوقف؛ فاحرص على أن تستلم أوراق تابت ذلـك للفنـدق مـن املكتـ
الســياح أو خطــوت الطـريان ,مبينـاً فيهــا أن شــرفة الطـريان هـ املســؤولة عــن
السكن خسل هذه الفرتة .
-901

صالة املطار ,فـن متابعـاً ألمتعتـك وبنفسـك علـى الدوار.فضـعاف

النفوس أم تواجد

مال هذا املكان.

 -900احفظ األوراق ا اصة برقم األمتعة ,وعنـد اسـتسر األمتعـة تففـد مـن
أن رقــم احلقائ ـ الــيت الســري) مطــابق للــرقم الــذي حتملــه معــك قبــل أن
تفخذها من السري) فاحلقائ الباً ما تتشـابه ,وإن أمكـن أن ايـو حقائبـك
قبــل الســفر بش ـ ء معــل فــذلك أفضــل ح ـ تــتمكن مــن التعــرف عليهــا مــن
بعد ,بدون أن تضطر إىل مراجعة األرقار امللصقة فل مرة.
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-909

مكــان بــار علــى ســطح األمتعــة ,افتـ وبوضــوح بــاللغتل العربيــة

واإلجنليويــة ا ــك وعنوانــك ورقــم هاتف ــك
وهاتفه البلد املقصود.

بل ــدك ,واســم الفن ــدق وعنوان ــه

 -904احـ ــرص علـ ــى أن تكـ ــون األجـ ــرة املسـ ــتخدمة للنقـ ــل مـ ــن املطـ ــار إىل
الفنــدق ه ـ مــن الســيارا التابعــة للشــرفا املعروفــة أو ا اصــة باملطــار أو
الفندق.
 -903فـن حمرتمـاً ألنظمـة الدولـة الـيت قـدمت إليهـا لتت نـ احلـر لنفسـك
ولدولتك ,فس حتمل ما مينع محله ,وال ختالف أنظمة الطائرة أو املطارا .
 -909ال ـ ــذهاب مبكـ ـ ـراً إىل املط ـ ــار دنب ـ ــك اإلحـ ـ ـرا خاص ـ ــة املط ـ ــارا
الكبرية ,فتباعد الصاال واال دحار قد يكون ضريبته فوا الرحلة.
-901

املطــارا الكبــرية تتــوفر ســيارة صــغرية داخــل صــاال املطــار لنقــل

العــائس واحتــاجل إليهــا ,فاســفل عنهــا لتــوفر الوقــت وح ـ ال تشــق علــى
املسافرين معك.
 -907الرحس ري املباشرة قد يتطلـ منـك األمـر أن تنتقـل مـن مطـار
إىل مطــار آخــر موقــع آخــر لتتــابع رحستــك ,فتففــد مــن ذلــك ,علم ـاً أن
بعل املطارا توفر وسائل نقل خاصة أذا األمر.

 -900التنبي ــه عل ــى س ــائق األج ــرة بال ــذهاب إىل املط ــار اح ــدد ,وذل ــك ألن
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بعــل املــدن العامليــة يوجـد فيهــا عــدة
مطارا .
 -905بعــل املــدن يوجــد أفاــر مــن مطــار ,ولكــل مطــار لــه رمــو حــر
معل موجود التذفرة ,وهذا الرمو ميكن االستدالل من خسلـه علـى املطـار
املقصـ ــود ,فتففـ ــد م ـ ــن أي املط ـ ــارا سـ ــوف تقل ـ ــع رحلتـ ــك ,ر توج ـ ــه إلي ـ ــه
مباشــرة ,وت ــذفر أن التــفخري والتنق ــل مــن مط ــار إىل مطــار ق ــد يف ـو علي ــك
الرحلة.
 -951اخرت بعل الكت الصغرية وا فيفـة للـرتويح عـن الـنفا
االنتظار

صـاال

املطارا  ,أو الطائرة أثناء انتظار إقسع الرحلة.

 -950قد جتد من املسافرين صالة املغادرة من يريد منك أن حتمـل بعـل
أمتعته مع أمتعتـك ,وذلـك حب ـة أن لديـه و ن ائـد وأن لـديك أنـت جمـال
الشــحن فــيمكن إضــافتها مــع أمتعتــك ,فــس تقــدر علــى هــذه ا طــوة ا طــرة
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
من تلك األوراق وتقرأها وأهنا ال حتمل طياهتا ما خيشى محله.
 -959فـ ــن قريب ـ ـاً لبوابـ ــة ا ـ ــرو ا اصـ ــة برفـ ــوب الطـ ــائرة ,وال تغفـ ــل عـ ــن
النـداءا املعلنـة ,وفـرر النظـر إىل سـاعتك فــل فـرتة ,وتففـد أنـك جتلـا أمــار
البواب ــة املقص ــودة ,وف ــن أول املب ــادرين برف ــوب الط ــائرة ,وال ت ــنا أن حت ــافظ
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خسل هذه املدة على فر صعود الطائرة .
 -954احــتفظ ببقيــة التــذفرة وال ــيت حتتــوي عل ــى خ ـ الرجعــة ,وذلــك عنــد
استخرا بطاقة صعود الطائرة رحلة الذهاب.
-953

الكاري من املطارا توجد صاال انتظـار خاصـة لرفـاب درجـا

األعمال واألوىل واألفق ,فإذا فنت من رفاب تلك الدرجا  ,وحـ تسـتفيد
من العرو املقدمة ددر بك أن تقدر أم مايابت أم أنك من رفـاب تلـك
الدرجة.
 -959تتــيح بع ــل البطاقــا االئتماني ــة فرص ــة ال ــدخول للص ــاال ا اص ــة
بالدرجا ا اصة إما بشكل جماين أو خمفل فيمكن االستفادة منها.
 -951بعل املطارا يكون الدخول إىل صالة درجـة رجـال األعمـال أو
الصاال املشارة ع سور معينة لغري احلاجوين عليها.
 -957ت ــوفر بع ــل خط ــوت الط ـريان  -ومــن ب ــاب خدم ــة رف ــاب ال ــدرجا
ا اصة  -خدمة النقل بالسيارة من وإىل الطائرة.

 - 68www.travelzad.com

في األجواء :
نسـ ــتعد للسـ ــفر مـ ــن مجي ـ ــع جوانبـ ــه ,ولكـ ــن ق ـ ــد نغف ـ ــل عـ ــن االس ـ ــتعداد
واالس ـ ــتمتاع ب ـ ــفول حلظ ـ ــا الس ـ ــفر اجلميل ـ ــة ,وه ـ ــو وق ـ ــت التحلي ـ ــق
السماء؛ لذا فهنا نشري إىل وقفا جتعل من هذا الوقت أفار متعة:
 -950بعد رفوبك الطائرة تففـد مـن أنـك جتلـا
أمتعتك اليدوية

مكان مناس

مكانـك احـدد ,وخـون

أعلى أو أسفل مقعدك.

 -955الط ــائرة اح ــرص عل ــى أن تك ــون مسبس ــك فضفاض ــة ,وجتن ـ أن
تكــون ضــيقة أمــافن االنانــاءا  ,حـ ال تلســب لــك الضــيق أو احلــر ,
ولك ال تتسب بالضغ على الشرايل سا يؤدي إىل التـفثري علـى دورة الـدر
الطبيعية.
 -411ق ـ ــم ب ـ ــبعل التم ـ ــارين الرياض ـ ــية البس ـ ــيطة ال ـ ــيت تع ـ ــر عل ـ ــى م ـ ــنت
الــرحس ؛ ح ـ حتقــق القــدر الكــا مــن الســسمة الصــحية للقــدمل والظهــر
ومجيـع اجلسـم .وهـ تقلـل التعـ  ,وحتمـ العضـس مـن الشـد وترحيـك بعـد
السفر.
 -410حتري ـك األط ـراف واحلفــاظ علــى املش ـ الطــائرة فــل فــرتة حيــرك
اجلس ــم ال ــدورة الدموي ــة ,وه ــو ض ــروري مل ــن ل ــديهم مش ــافل القل ـ ـ  ,أو
ضـ ــغ الـ ــدر ,أو العظـ ــار واملفاصـ ــل .فمـ ــا يلنصـ ــح بلـ ــبا اجل ـ ـوارب ا اص ـ ــة
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للمصابل بضغ الدر .
 -419تق ـ ــدر الكا ـ ــري م ـ ــن خط ـ ــوت الط ـ ـريان وجب ـ ــا ال تناس ـ ـ املس ـ ــلمل
مبحتوياهتــا ,فإمــا أهنــا حتتــوي علــى حلــور ا نويــر ومشــتقاته ,أو علــى إضــافا
فحولية .في در التنبه أذا األمر.
مقاعد الضيافة بالشكل املناسـ للنـور؛ لـذا فـإن
 -414هتيف الطائرا
لـور األمـر للنــور فتنبـه لوضـعيا الـرأس ,واألقــدار ,والظهـر الســليمة حـ ال
تتسب ب الر صحية عديدة أول أيار السفر.
 -413خيتار البعل ح ماً مناسباً للبنطال حبيث يستغ عـن احـور ,وذلـك
ليت ن الشد من منطقة الوس  ,ومن أجـل أن يت نـ خلـع احـور إذا فـان
حيتــوي علــى جــوء معــدين يصــدر صــوتاً عنــد املــرور علــى أجهــوة التفتــي  ,وإن
فنـت تفضــل لــبا احـور فــيمكن إرخــاءه عنــد اجللـوس مقعــد الطــائرة حـ
ال يؤثر على دوران الدورة الدموية.
 -419اجعــل معــك حقيبــة صــغرية حتتــوي علــى مصــحف ,وبعــل األدويــة
للحــاال الطارئــة ,وفتي ـ مســل ,ومشــغل أق ـراص ,وعطــر صــغري ,ومناديــل
معطـرة ,وبعـل اأـدايا الصـغرية الـيت قــد تقـدمها إلنسـان قـد تتعـرف عليــه
الطائرة.
 -411حفظ اجلوا  ,والتذافر من األشياء املهمة ,والـيت دـ احلـرص عليـه.
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فيوجد حمافظ خاصة تعلـق

داخـل

القمين فه آمنة ومرحية.
 -417احلــرص علــى الــذهاب إىل دورة امليــاه خــسل الرحلــة ,والتنبــه لعــدر
استخدار األشياء امللوثة بدورة املياه.
 -410احرص على أن ال تكون يارتك لدورا املياه آخر الرحلـة ,ففـ
هـ ــذا الوقـ ــت تكـ ــون مودمحـ ــة ,وم ـ ـواد النظافـ ــة منتهيـ ــة ,وأيض ـ ـاً تكـ ــون أفاـ ــر
استخداماً.
 -415عنــد اســتخدار دورا امليــاه

الطــائرة ,عليــك باســتخدار الورقيــا

ا اصــة لتلبــيا فرس ـ املرحــا  ,ح ـ ال يكــون هنــاك انتقــال لألم ـرا
األوب ة .وإن تكن موجودة فاطلبها من املضيفل.
 -401فــن مبتســماً مــع طــاقم املضــيفل
باالرتياح لك.

الطــائرة فــذلك يعطــيهم شــعوراً

 -400أع ص جـارك حقـه مـن االحـرتار اجللسـة ,وتبسـ معـه
وليكن فل ذلك بالقدر املعقول فس إفاار ميل أو جفاء خيل.
 -409وع نقودك

أو

احلـديث.

أمافن خمتلفة من أمافن حفظ أموالك.

 -404إذا فنت تستخدر أدويـة طبيـة معينـة فـس تنسـى أن تتناوأـا

أوقاهتـا
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احــددة

رحستــك ,وذلــك ح ـ ال تتســب لــك بــفي أثــر ق ـد يعكــر صــفو

رحلتك.
 -403تفقـد حــال أطفالــك املـرافقل أثنــاء الرحلــة ,واطلـ أــم وجبــاهتم الــيت
حيبوهنــا ,ووجهــم بطريقــة لبقــة للتعامــل األماــل مــع طــاقم ا دمــة الطــائرة,
وا ــاورين أ ــم
مناسبة صحيةة

املقاع ــد ,وتفق ــد جلس ــتهم

املقاع ــد ,وه ــل هـ ـ جلس ــة

 -409األلعاب اإللكرتونيـة ,واأللعـاب املسـلية والـدفاتر ,واألقـسر ,واأللـوان,
والقصــن الصــغرية ا اصــة باألطفــال ,و ــاع القصــن مــن الوالــدين ,وقضــاء
بعـ ــل الوقـ ــت الن ـ ـور ه ـ ـ بعـ ــل أفضـ ــل مـ ــا ميكـ ــن أن يعملـ ــه الطفـ ــل
الطائرة ,حـ ال تضـيق نفسـه ويتضـ ر إذا فـان السـفر طـويسً ,وميكـن طلـ
تلك األلعاب من طاقم ا دمة بالطائرة.
 -401الط ــائرة ق ــد تك ــون عسقت ــك م ــع م ــن انب ــك هـ ـ بداي ــة عسق ــة
دائمة ,فاستخدر فراسـتك مبعرفـة الشـخن الـذي دـاورك ,فهـل مـن املناسـ
أن ترتب معه بعسقة وثيقة ,أو أن تبقى هذه العسقة عسقة عابرة.
 -407رفــاب الطــائرة بشــكل عــار هــم ففســرة واحــدة ,ابتســم

وجــوههم,

وســاعدهم علــى قضــاء ح ـوائ هم ,واجعــل شــعارك التعــاون مــن أجــل رحلــة
هادئة ومرحية.
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 -400املض ــيفون

الط ــائرة ه ــم

خدمة الرفاب ,ولكن ال يعـ هـذا اسـتغسهم بشـكل سـير ,فقـدلر عملهـم ,
وال تاقــل علــيهم بالطلبــا خاصــة الــرحس الطويلــة ,فهــم يتحملــون مــن
أجلك الش ء الكاري فتحمل أنت بعل الش ء عنهم.
 -405اســتغل وقتــك الطـريان بــالقراءة املفيــدة ,أو مبمارســة أي هوايــة مــن
هواياتك؛ واجل معك ما حتتاجه لقطع تلك املسافة.
 -491إذا فانت معك وجتك وه حامـل أو شـهورها األخـرية؛ في ـ
أن تنــبههم أــذا األمــر عنــد ح ــوك علــى الط ـريان ,فف ـ بعــل شــهور احلمــل
يكون الطريان خطراً على اجلنل.
 -490إذا فان ـ ــت الووج ـ ــة ح ـ ــامسً وس ـ ــن يس ـ ــمح أ ـ ــن ب ـ ــالطريان في ـ ـ أن
تس ــاعدها رحلته ــا ,وتس ــاعدها عل ــى املشـ ـ ف ــل ف ــرتة .حـ ـ ال يتس ــب
اجللوس ملدة طويلة ب الر تؤثر عليها .
 -499مضر اللبـان أو حتريـك الفـك يفـتح األذنـل ,نبـه أطفالـك لـذلك فقـد
يوع هم انسداد آذاهنم أثناء إقسع الطائرة.
 -494قــد يصــي بعــل الرفــاب الغايــان

حــال إقــسع الطــائرة ,فيفضــل

التنبــه لــذلك وأخــذ االســتعداد املناس ـ أــا؛ إمــا بففــل األق ـراص املانعــة ,أو
استخدار األفياس ا اصة لذلك.
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 -493عل ــم أطفال ــك بع ــل وس ــائل الس ــسمة ال ــيت يش ــرحها ط ــاقم الط ــائرة,
ونبهم لألجراس ا اصـة بـالرجوع إىل مقاعـدهم عنـد طلـ طـاقم الطـائرة مـن
الرفاب ذلك عند وجود مطبا هوائية.
 -499رب ـ ـ األحومـ ــة

حـ ــال إقـ ــسع الطـ ــائرة وهبوطهـ ــا ضـ ــرورة قصـ ــوري,

وتعويــد األطفــال عليـه أمــر مهــم جــداً .فــس نرضــخ لر بــاهتم إن رفضـوا ذلــك,
بـ ــل نسـ ــتعل بطـ ــاقم ا دمـ ــة لك ـ ـ يس ـ ــاعدونا علـ ــى أن يتقيـ ــدوا بتعليمـ ــا
السسمة.
 -491ترتي جدول أعمالك وتنظيم رحلتك قد يكون خطـوة إدابيـة تـتمم
خسل مكوثك

الطائرة.

 -497انــع الكاــري م ــن ش ــرفا الط ـريان الت ــدخل رحسهت ــا ,فمــن أبتل ـ
رـذه اآلفـة فـس يتحايـل علـى القـوانل بالتـدخل دورا امليـاه ,فهـ مـوودة
رس إنذار ضد الدخان.
 -490قــد تتعــر الطــائرة الهت ـوا ا هوائيــة أو أي عــار ف ـ  ,فــس تقلــق
أ ــذا األم ــر فه ــو أم ــر معت ــاد رح ـس الط ـريان ,وف ــن مص ــدراً لطمفن ــة م ــن
حولك  .واعلم أنه لن يصيبك إال ما فتبه ار لك ,وأفار من ذفر ار.
 -495مل ــن لدي ــه ا ــوف م ــن الطـ ـريان – فوبي ــا الطـ ـريان – فعلي ــه أن يتخ ــذ
اإلج ـراءا الطبيعــة الس مــة مــن أخــذ العــس و ــريه ســا ينصــح بــه أصــحاب
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االختصاص من األطباء النفسيل .
 -441ال ـ ــذين ل ـ ــديهم خ ـ ــوف م ـ ــن الطـ ـ ـريان أو األم ـ ــافن املرتفع ـ ــة يكون ـ ــون
نفســية س ــي ة أثنــاء اإلق ــسع أو اأب ــوت ,ل ــذا فح ــري ب ــاملرء أن ال
بالغال ـ
يكاــر احلــديث مــع مــن حولــه ملــن هــم مباــل هــذه احلالــة ,إال إذا وجــد مــنهم
نفساً متقبله أذا األمر .
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صالة القدوم :
أر الق ــدور هـ ـ خطوتن ــا األوىل حن ــو ه ــدفنا ,وهـ ـ ا ط ــوة ال ــيت تب ــدو
لمنهك ــة بع ــل الشـ ـ ء وم ــا ذل ــك إال نتي ــة التعـ ـ ال ــذي أص ــابنا أثن ــاء
حتض ـرينا لســفرتنا ,واألثــر الــذي أصــابنا مــن التحليــق األج ـواء خ ــسل
رحلتنا .فكيف جنعل هذه ا طوة ار بيسر وسهولة.
 -440حيســن باملســافر أن يــتمم تعب ــة ــاذ الــدخول الــيت تــوع الطــائرة
وف ــق املتطلب ــا احـ ــددة ,وأن تك ــون التعب ــة بصـ ــورة واض ــحة وصـ ــرحية ,وأن
يستفسر املسافر عن فل نقطة امضة.
 -449حيســن بــك فتابــة املبــالر الــيت حتملهــا وتريــد أن تــدخل رــا إىل تلــك
الدولة.
 -444إذا فنــت حتمــل جهــا فمبيــوتر حممــول فــاعلم أن لل مــارك احلــق
تفتيشه ومطالعة حمتوياته.
 -443حتــارب الكاــري مــن الــدول القرصــنة احلاســوبية ,وانــع دخــول ال ـ امه
املنسـوخة .فن ـد أن بعـل الـدول تسـفل القـادر عـن الـ امه الـيت حيملهـا معــه
أو حمملــة جها ه ـا ,ويــتم اختبــاره والتففــد مــن أهنــا نســخة أصــلية مرخصــة
برقم خاص من الشرفة املصنعة .
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 -449فــذلك

بعــل الــدول يــتم

التحق ــق م ــن حمتوي ــا مق ــاطع الص ــو والص ــورة املوج ــودة اجله ــا  ,وي ــتم
التففد من أهنا ال حتتوي على مقاطع اا بسياسة دولتهم ,فـإذا فـان لـديك
مق ــاطع خاص ــة ال تري ــد أن يطل ــع عليه ــا أفـ ـراد اجلم ــارك فيحس ــن ب ــك أن ال
تضعها ضمن حمتويا سفرك.
 -441سا مينع فذلك ويلستحق العقاب عليه إدخال اللقطـا اإلباحيـة ـري
املرخصـة أو ا اصـة بال لقصــر  -حفـظ اجلميــع مـن فــل سـوء ,-وأنبــه هنـا أــذا
األمر ألنك قد تلسفل عن ذلـك أثنـاء الـدخول ,فـس تسـتغرب أن يوجـه إليـك
مال هذه األس لة.

 -447انع بعل الدول الـدخول باألطعمـة ,أو إدخـال بعـل األجهـوة؛ لـذا
د معرفة املمنوع واملسموح به لدري تلك الدول.
 -440دـ ـ أن يتقي ــد الق ــادر باألنظم ــة املتبع ــة ,واألس ــالي  ,واإلجـ ـراءا
والتنظيما املستخدمة مطارا تلك الدول.
 -445حيسـ ــن أن يكـ ــون مـ ــع املسـ ــافر أوراق إثبـ ــا وتعريـ ــف باأـ ــدف مـ ــن
الويــارة .مــاسً  :قبــول مــن اجلامعــة للدراســة حالــة الدراســة ,أو ورقــة موعــد
عــس
للسياحة.

حالــة الــرحس العسجيــة ,أو ح ــو ا فنــادق إذا فان ــت الويــارة
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 -431يتطلـ ـ ـ ال ـ ــدخول إىل بع ـ ــل ال ـ ــدول التفت ـ ــي الكام ـ ــل ملس ـ ــتلوما
القــادر ,والتففــد مــن خلــو أ راضــه مــن املمنوعــا ؛ لــذا فــن علــى اســتعداد
لذلك وتقبل هذا األمر بصدر رح .
 -430م ـ ــن األش ـ ــياء املمن ـ ــوع دخوأ ـ ــا

بع ـ ــل ال ـ ــدول التب ـ ــر واملس ـ ــكرا

واملخدرا  -أعوفم ار  -فقد تسفل عن محلهـا؛ لـذا ال تسـتغرب أن تسـفل
عن تلك األشياء.
 -439قد حتمل بعل األ را اليت ه عرفك أشـياء مفلوفـة ,ومعروفـة,
ولكــن هـ عــرف تلــك الــدول مــن األشــياء املســتغربة ,أو ا هولــة لــذا قــدر
إجاباتك إليهم ووضح املقصود من محلها أو نوعها.
 -434إن إتبــاع النظــار أثنــاء التقــدر لل ـوا ا واجلمــارك املطــار ,وعــدر
إحـ ــدا أي بلبلـ ــة ,أو االنشـ ــغال باملكاملـ ــا  ,والتـ ــور اأـ ــدوء  ,ه ـ ـ أفضـ ــل
وسيلة إلهناء اإلجراءا بيسر وسهولة.
 -433تو ي ـ ــع النظـ ـ ـرا  ,وفا ـ ــرة االلتف ـ ــا  ,وع ـ ــدر االس ـ ــتقرار عل ـ ــى مس ـ ــار
االنتظار؛ قد ياري حولك الشكوك ,فكن هادش الطبع مطم ن النفا.
-439

معــابر الــدخول ولــدري مــوظف اجلـوا ا واجلمــارك لــتكن إجاباتنــا

بقدر األس لة ,واضحة وتف بالغر من السؤال وبدقة.
 -431إن استخدار املبـالر املاليـة أو اأـدايا مـن أجـل تسـيري املعـامس لـدري
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اجلـ ـ ـوا ا أو اجلم ـ ــارك

املط ـ ــارا

تفر عليها الدول عقوبا قاسية ,وأشـد مـن ذلـك أهنـا رشـوة بعينهـا وفيهـا
هن شرع .
 -437اح ــذر أن ت ــرتك أمتعت ــك

املط ــار ب ــدون رقاب ــة ,فبه ــذه احلال ــة هـ ـ

معرضة للسرقة ,أو تكون أنت معر للمساءلة عن سب ترفهـا لـو تسـببت
بفي مشكلة.
 -430توقف عن التصوير
داخل املطار.

األمافن اليت يوجد فيها عسمـة سنـوع التصـوير

 -435صـاال املطــار الغالـ مراقبــة بالكـامريا الظــاهرة أو ا فيــة؛ لــذا
حترك بقدر من االتوان ,وال تتصرف بشكل يدعو إىل الريبة.
 -491إذا أرد أن تستفس ــر ع ــن مك ــان داخ ــل املط ــار أو خارج ــه فعلي ــك
ب ــدوائر االس ــتعسما  ,أو املختص ــل ع ــن ذل ــك؛ حـ ـ حتص ــل عل ــى إجاب ــة
شافية وتسلم من االستغسل.
 -490بع ــد اإلره ــاق ق ــد يك ــون امل ــرء مرتبكـ ـاً أو متعبـ ـاً ,فك ــن فطنـ ـاً وانتب ــه
ألموالك ومقتنياتك الامينة.
 -499اس ــتخدر س ــيارا األج ــرة املرخص ــة للن ــوول إىل البل ــد ,فهـ ـ أض ــمن
وسيلة ,وأجنح طريقة ح ال يقع املسافر حتت طائلة الغ وا داع.
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 -494بعل الدول توج

أن يتقدر صاح

اجلوا بنفسه للتفشري على

دخوله ,فيمنع األب أن يتقدر مع أبنائه ,أو الوو مع وجته؛ لذا ال تقلق,
واعلم أن األمر سوف يسري بشكل طبيع .
 -493بعل الدول قد يلستغرب احل اب اإلسسم  ,فيطلبون أن يتم
فشف احل اب .ال اانع ذلك ,وإ ا اطل منهم بلباقة أن تقور بذلك
مسؤوال األمن اجلوا ا واجلمارك.
 -499بعد االنتهاء من التفشري لدخول الدولة املقصودة؛ فإذا فنت قد
فندق من قبل فاتصل بالفندق وأخ هم بقدومك ,واسفأم هل
ح و
ميتلك الفندق سيارة نقل من املطار إىل الفندقة أو استفسر من الفندق
عن مقدار تكلفة األجرة املتوقعة ,واملدة املستغرقة للوصول من املطار إىل
الفندق.
 -491تتوفر الكاري من املطارا أسواق حرة وه معفية من التعريفة
اجلمرفية؛ فهذه فرصة أن تستمتع بفسعار حمفظة.
 -497السوق احلرة املطار حتتوي على الكاري من املتاجر املتخصصة
بفمتعة السفر ,تفقد أمتعتك واشرت ماينقصك ,أو اخرت اجلديد املفيد لك.
 -490صاال القدور يتواجد الكاري من املكات السياحية وأمافن
تفجري السيارا والفنادق .فيمكن أن تستفيد من العرو املقدمة إذ
تكن قد امت ح و اتك من قبل.
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السكن :
لحســن اختيــار مك ــان اإلقامــة يويــد البه ــة وينشــر

الــنفا الس ــعادة,

فكيف نلكون نظرة صائبة ليكون اختيارنا للسكن موفقاً.

 -495الفن ـ ــادق أفض ـ ــل الغ ـ ــرف ه ـ ـ ـ الغ ـ ــرف املطل ـ ــة عل ـ ــى األهنـ ـ ــر ,أو
البح ـريا  ,أو احلــدائق ,أو مس ــبح الفن ــدق ,خاصــة إذا فان ــت ال ت ــؤدي إىل
منــاظر مؤذيــة .وأســو ها ه ـ الــيت تطــل علــى منــاظر ف يبــة ,أو علــى ش ـوارع
مودمحة ,أو سرا موع ة من ض يه السيارا أو حرفة الناس.
 -411احــرص علــى أن حيتــوي الفنــدق علــى أجهــوة التكييــف ,فهــذا الشــرت
ضروري ر م فون بعل الدول ذا أجواء معتدلـة ,ولكـن فصـول معينـة,
أو أيار معينة من السـنة قـد ترتفـع درجـة احلـرارة فـس طاقـة للمـرء بتحمـل تلـك
األجواء.
-410

الدول ذا األجواء املشمسـة ,مـن األفضـل اسـت ار الغـرف الـيت

ال تتع ــر ألش ــعة الش ــما بكا ــرة؛ خاص ــة إذا فان ــت حتت ــوي عل ــى واجه ــة
جاجية فبرية .
 -419ا ــرو رــدوء مــن الغرفــة ,ولــوور ذلــك أثنــاء املــرور بــاملمرا املوصــلة
إىل االستقبال ,فيه مراعاة لسخرين.
 -414إذا فنت تر ـ باسـت ار سـيارة تقودهـا بنفسـك ,فـاحرص علـى أن
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يك ــون الفن ــدق مش ــتمسً عل ــى مواق ــف خاص ــة ب ــالنوالء ,وتفف ــد أن املواق ــف

جمانيـ ــة ,أو ذا أسـ ــعار معقولـ ــة.فبعل الـ ــدول يفـ ــوق أجـ ــار املواقـ ــف سـ ــعر
الغرفة.
 -413ينظــر

الغالـ إىل مواصــفا الفنــدق مــن ن ـواح عــدة منهــا :قربــه

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
لانرتن ــت الفن ــدق ,واتس ــاع ص ــالة االس ــتقبال ووج ــود جلس ــا متنوع ــة,
وتعـ ــدد املطـ ــاعم التابعـ ــة ,وجمانيـ ــة اسـ ــتخدار املرافـ ــق ,تقـ ــدمي وجبـ ــا جمانيـ ــة
للنـوالء ,ومــرور شــبكة القطــارا بــالقرب منــه,وتوفري مواصــس إىل املعــا أو
املطار ,وتنظيم رحس خاصة..وهكذا.
 -419إذا أرد أن يــتم تنظيــف الغرفــة علــق اللوحــة ا اصــة بطلـ تنظيــف
الغرفة على باب رفتك أثناء خروجك.
 -411لتح ــتفظ صوص ــيتك ض ــع لوح ــة سن ــوع اإل ع ــا أثن ــاء وج ــودك
الغرفة.
 -417اح ـ ــتفظ ب ـ ــرقم وعن ـ ـوان الفن ـ ــدق م ـ ــع خارط ـ ــة بس ـ ــيطة توض ـ ــح موق ـ ــع
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الفنــدق؛ ح ـ يســهل علــى ســيارا
األجــرة الوصــول إليــه إن أرد العــودة ,ويستحســن تو يــع بطاقــا العنــاوين
على أفراد الرحلة وذلك حتسباً ألي ظرف طارش.
 -410أوقــا اإلفطــار

الفنــادق حمــددة ,فــالتور رــا إذا أرد أن تســتمتع

بتلــك الوجبــة .و بعــل الفن ــادق علي ــك أن تنتظ ــر لفــرتة ح ـ تف ــرت بعــل
األمافن املطعم.
 -415خذ بقدر حاجتك وما يوافق شهيتك من املففـل مـن خـسل عـرو
الوجبا ا انية ,أو الوجبا ذا األسعار احددة.
 -471تقيــد مبــا يوافــق عــرف البلــد أو األع ـراف املتعــارف عليهــا األمــافن
العامة بطريقة األفل ,وال حتاول أن تفر ر بتك أو أسـلوبك الـذي تعتقـد,
فهــذا ال ميــت إىل حلريــة الشخصــية بصــلة ,فــبعل رواد املطــاعم يتقــو ون مــن
بعل طرق األفل املتعارف عليها لدري بعل الشعوب.
 -470احـرص علـى أن تفخــذ نسـخة مــن فـواتري الوجبــا والطلبـا املقدمــة
من مطاعم الفندق ,وقارهنا مع الفاتورة النهائية عند تسليم الغرفة.
 -479هنــاك بعــل الفنــادق تقــدر خ ــدماهتا جمانيــة وبعضــها برس ــور معين ــة,
تففد من ذلك من مقدر ا دمة

الفندق قبل أن تطل أي خدمة.

 -474هنــاك بعــل القن ـوا التلفويونيــة املدفوعــة ,احــذر منهــا ,واعلــم أهنــا
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سوف تنول

حسابك النهائ .

 -473بعــل الفنــادق يقــدر صــالة للتمــارين وبعــل املرافــق التابعــة بوصــفها
خدمة جمانية  ,اسفل االستقبال عن ذلك ح تستمتع بوقتك أفار.
 -479ف ــرتة اجلل ــوس

الفن ــدق ف ــرتة اللتق ــات األنف ــاس ,وميك ــن أن تس ــتغل

هذا الوقت فت عله وقتاً للتخطي ل ناجمك لأليار املقبلة.
 -471أنظمــة بعــل الــدول تغــرر بغرامــا عاليــة ملــن يســتفجر ــرف بفسـ لـرة
حم ــددة ر يوي ــد ع ــدد الن ـوالء .ف ــإذا ف ــان مع ــك أطف ــال ,أو فن ــتم أس ــرة فب ــرية
فاستفجر رفاً مبقدر احلاجة ,أو أجنحة خاصة تناس أعداد أسرتكم.
 -477انــع بعــل الفنــادق إدخــال املــففوال مــن خــار مطــاعم الفنــدق,
تعرف على أنظمة الفندق ,وتفهم ذلك.
 -470التحــذير الــدائم مــن اســتخدار املصــاعد

حالــة احلرائــق .استحضــر

هذا التحذير دوماً وعلمه أطفالك ,واعرف خمـار الطـوارش أول أيـار سـكنك
الفندق.
 -475يوج ــد بعـ ــل الفنـ ــادق بطاقـ ــا سـ ــياحية جمانيـ ــة أو خمفضـ ــة عـ ــن
طريقهــا حيــق للســائح أن يســتمتع بويــارة املتــاحف ,والقصــور األثريــة ,واملعــا
الس ــياحية ,واس ــتخدار احل ــافس  ,والتنق ــل بقط ــار األنف ــاق ا ــاص بالبل ــد,
والقطــارا الــيت تصــل بــل املــدن .وميكــن أن تســفل الفنــدق عــن ماــل هــذه
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العرو .
-401

الفندق اسفل عن أعمال النظافة هل ه جمانية أر ال.

 -400الفنــادق الــيت تســكنها اســفل عــن اجلــوال والــرحس ا انيــة الــيت
ينظمها ,فقد تكتشف أشياء جديدة أو جتد أهنا تلقدر بفسعار مغرية.
 -409ل ــتعكا ص ــورة طيب ــة عن ــك وع ــن بل ــدك ,س ــلم الغرف ــة
اإلقامة وه بصورة أفضل ,ومنظمة بشكل الئق.

هناي ــة م ــدة

 -404وقت ا رو ونظامه الفنادق قد يتغري من دولـة إىل الـدول .تففـد
من ذلك ح ال حتس عليك أيار أفار.
 -403اخرت الطوابـق العليـا مـن الفنـادق ,فهـ
لكبار الشخصيا  ,وتكون أنظف من ريها.

البـاً الطوابـق الـيت لحيـتفظ رـا

 -409إيــداع األم ـوال واألشــياء الامينــة لــدري صــندوق األمانــا

الفنــدق

أمر ضروري ويرحيك من عناء نقلها ومتابعتها واحلفاظ عليها.
 -401التبكري إىل الوجبا ا انية يعطيك خيارا أفضل.
 -407الوجبــا ا انيــة الــيت تقــدر املطعــم ا ــاص بالفنــدق ميكــن حتتــوي
علـ ــى عـ ــرو أفاـ ــر سـ ــا يلعـ ــر أمـ ــار رواد املطعـ ــم ,فلـ ــك أن تسـ ــفل طـ ــاقم
االســتقبال

املطعــم عمــا ميكــن تناولــه مــن وجبــا تقــدر طا جــة مــن مطــبخ
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املطعم.
 -400تسـ ـ ـ ـرب بعـ ـ ـ ــل الفنـ ـ ـ ــادق ثسجـ ـ ـ ــا الغـ ـ ـ ــرف بشـ ـ ـ ــبكة إلكرتونيـ ـ ـ ــة
االستقبال؛ لذا ففي تغيري بفمافن احتويا قد حيس على النويل.
 -405لـ ــك أن تتقـ ــدر إىل إدارة الغـ ــرف بتفريـ ــر الاسجـ ــة ,ويستحسـ ــن هـ ــذا
األمر إذا فانت حتتوي على معروضا فحوليـة ,ولـديك أطفـال
مييووهنا عن ريها.

الغرفـة ال
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األيام األولى من الرحلة :
األيار األوىل

أر السفر قـد حنتـا إىل وقفـا عديـدة لنتعـرف فيـف

ض ـ تل ــك اللحظ ــا بطريق ــة انحن ــا الراح ــة والاق ــة وجتعلن ــا نس ــري أول
أيامنا طوا توافق خمططنا الذي ر ناها قبل سفرنا.
 -451عنــد القــدور إىل املدينــة يستحســن افتشــاف املنــاطق القريبــة ,ومعرفــة
املواقــع احيطــة ,والتعــرف علــى أمــافن التســوق ,ومواقــف احلــافس  ,وحمطــا
القطار ,وموقع السكن بالنسبة للبلد.
 -450اس ــتخدر بطاق ــة املواص ــس األس ــبوعية أو الش ــهرية أو الرب ــع س ــنوية
وذلـك مـن أجــل التـوفري ,أو حـ تــتمكن مـن اسـت ار ســيارة مناسـبة أو شـراء
سيارة إذا فنت ستطيل املدة.
 -459بــادر باســتخرا بطاقــة اتصــال مــن أول أيــار القــدور ,وذلــك ح ـ ال
تتكبــد تكــاليف االتصــال ع ـ جوالــك الــدو اتصــاالتك احليــة الدولــة
املقصودة.
 -454إذا فنت سن ير بالسكن بالشقق فاحبث عـن الشـقة املناسـبة عـن
طريق املكات العقارية ,واملسارعة حب وها إذا فانـت مسئمـة ,وذلـك بالتنسـيق
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من قبل موعد السفر مع املواقع املوثوق را ع اإلنرتنت.
 -453الشــقق البلــدان األخــرري ختتلــف عــن الشــقق
للمقارنة من حيث السعة والسعر فكن على علم بذلك.
 -459التعرف على موقع املرفو اإلسسم

بلــداننا ,فــس جمــال

البلد ,والتعرف علـى مـن يقـور

عليهــا وذلــك بالسـؤال عــنهم جيــداً ,مــع العلــم أن املرافــو اإلســسمية ا ــار
متنوعة امللل والنحل؛ فمنهم املبتدعة ,ومنهم من هم ضـسل مبـل ,في ـ
التعرف علـى مـنه هم ,وهـل هـ موافقـة ملـنهه أهـل السـنة واجلماعـة ,ومـن ر
التواصل معهم أو احلذر منهم.
 -451تعــرف علــى أنظمــة املدينــة ,وطرقاهتــا ,ووســائل النقــل فيهــا .مــع العلــم
أنه قد يكون لكل والية أنظمة قد ختصها بدون ريها.
 -457يـ ـ ــارة السـ ـ ــفارة ,وتس ـ ـ ـ يل فامـ ـ ــل البيانـ ـ ــا ا اصـ ـ ــة أو املؤقتـ ـ ــة
ســفرتك ,والس ـؤال عمــا خفـ عنــك مــن أنظمــة تلــك الدولــة ,واطلـ دلــيلهم
اأاتف  ,وذلك لطل مساعدهتم عند احلاجة إليهم.
 -450التعــرف علــى اجتــاه القبلــة ,وأوقــا الصــسة لتلــك البلــدة ,وذلــك مــن
أول حلظة؛ ح يقيم املرء صسته وقتها و االجتاه الصحيح أا.
 -455إن اسـتغسل أول األيـار بتنظـيم مجيـع األمـور احلياتيـة هنـاك يسـهل مـا
بعــدها ,ويســاعد علــى الســري بــا ط املرتبــة ,والتفــرت للغــر الــذي مــن أجلــه
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فـ ـ ـ ــان قـ ـ ـ ــدومك ,وسـ ـ ـ ــوف يعطيـ ـ ـ ــك
مساحة واسعة أيار انشغالك.
 -311س ـؤال املس ــؤولل ع ــن الفن ــدق عــن أول األم ــافن ال ــيت تن ــوي يارهت ــا,
واستشــارهتم عــن املخط ـ املرســور مــن أجــل رحلتــك هــل هــو مناس ـ بتوقيتــه
وترتيبه ,فهم أهل خ ة ودراية

شؤون السياحة.

 -310تففيد ح و العودة ,والرحس الداخلية ,إذا فانـت خطـوت الطـريان
تس ــتلور ذلك.ف ــذلك التففي ــد عل ــى الفن ــادق لألي ــار القادم ــة إذا فان ــت هن ــاك
تنقس أخرري بل املدن.
 -319حيسن ضب ساعة اليد على ساعة الدولة املقصـودة؛ حـ ال يسـب
فارق التوقيت بالتفخر أو التقدر على مواعيدك احددة.
 -314االطسع على النشرا اجلوية ومناسبة األجواء لرحستك املرتبة.
 -313تنظيم املسبا

الدوالي املخصصة ,وف ما حتتاجه منها.

 -319بــدء ال نــامه املــنظم مــن أول ي ــور دعــل برناجم ــك يســري وفــق ا طــة
املرسومة من أول حلظة ,فاحرص على أن تبدأ بقوة.
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استئجار السيارة :
قد يكون خيار استخدار السيارة مفضسً لدري البعل أثنـاء السـفر ,فـإذا

فنـ ــت مـ ــنهم ,فهنـ ــا وقفـ ــا تفيـ ــد مـ ــن حي ـ ـ هـ ــذا النـ ــوع مـ ــن وسـ ــائل
التنقــل.وإن فنــت ال تســتخدر الســيارة ســفرك فــاالطسع علــى حمتــوري
هذه الوقفا قد يغري رأيك أو تفيد من خسله من حولك:
 -311اعلم أن ح و السيارة عن طريـق اإلنرتنـت ومبواصـفا خاصـة قـد ال
يكون بنفا املواصفا الـيت قـد طلبتهـا عنـدما تريـد أن اسـتسمها علـى أر
الواقع.
 -317اخ ــرت م ــا يناس ــبك م ــن املرفب ــا ال ــيت حتت ــوي عل ــى ع ــدد مع ــل م ــن

املقاع ــد بع ــدد أفـ ـراد األس ــرة ,فاألنظم ــة حت ــدد لك ــل س ــيارة ع ــدداً حم ــدداً م ــن
الرفاب مينع جتاو ه ,ويغرر صاحبه.
 -310إذا فــان برفقتــك طفــل صــغري فاشــرتت أن حتتــوي الســيارة علــى مقعــد
السسمة ا اصة باألطفال ,فالنظار هناك يهتم بسسمة أطفالك ودـ ك علـى
استخدار مقاعد السسمة.
 -315الغال تكون السيارة الـيت تعمـل ب ـ الـديول) هـ املفضـلة ,وذلـك
ألهنا أقل فلفة صرف الوقود.
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 -301أيض ـاً يفضــل أن يــتم اختيــار

السيارة اليت تعمل بناقل حرفة أوتوماتيك فه بالتففيد أفار راحة.

 -300احــرص علــى أن حتتــوي الســيارة املســتفجرة علــى جهــا املسحــة ,وأن
حيتــوي اجلهــا علــى خـرائ للدولــة نفســها والــدول الــيت تريــد يارهتــا ,واطلـ
من مكت التفجري أن ي جمه على اللغة املناسبة لك.
 -309أجهــوة املسحــة تعطيــك خيــارا عــدة للوصــول إىل املــدن املقصــودة,
فمنهـ ــا :الطـ ــرق الوراعي ـ ــة ,أو الطـ ــرق الس ـ ـريعة ,أو خي ـ ــارا أخـ ــرري حبس ـ ـ
إمكانيــا ذلــك اجلهــا  .فف ـ الغال ـ أن الطــرق الوراعيــة اــر بقــرري وأريــاف
تلك الدولة وه أطول مدة منية للوصول إىل املدن املقصودة.
 -304إذا تكن السيارة جمهـوة هـا مسحـة فـيمكن أن يـتم طلـ جهـا
مسحة خارج .
 -303إذا فانـت رحلتـك شـتوية وفـان البلــد مـن البلـدان الـيت تتسـاق عليهــا
الالو وبكارة؛ فاطل سيارة بإطارا سانعة لسنوالق.
 -309قـد تكـون صــور السـيارة عـ اإلنرتنـت ال تعطـ الصــورة احلقيقيـة أــا؛
لذا عندما تستفجر سيارة عـن طريـق اإلنرتنـت خـذ ا هـا ر احبـث عنهـا علـى
أر الواقع واحكم عليها بنفسك.
 -301بعل السيارا املؤجرة ال حتمل إطاراً احتياطياً للسيارة ,وعنـد عطبـه
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يتم االتصـال بـرقم جمـاين يقـور بتغيـري اإلطـار ,أو اسـتبدال السـيارة؛ لـذا اسـفل
عن رقم الن دة ا اص بالشرفة.
 -307تطل ـ بعــل الــدول ض ـريبة علــى اســتخدار الطــرق الس ـريعة ,وتكــون
ه ــذه الض ـ ـريبة عب ــارة ع ــن الص ــق يوض ــع عل ــى جاج ــة الس ــيارة جت ــده ل ــدري
مكات التفجري أو حمطا الوقود.
 -300ختتلــف طريقــة تعب ــة الوقــود الــدول؛ فبعضــها يقــور بتعب تهــا الســائق
بنفسه ,وبعضها اآلخر يقدمه صاح احطة؛ فتنبه لذلك.
 -305السرعة الوائدة قد تعرضك لعواق وخيمـة ,فاحـذر مـن ذلـك ,وتتبـع
إشارا السرعة املوضوعة على الطرقا السريعة.
 -391بعــل الــدول تشــرتت أن تك ــون أن ـوار الس ــيارة مضــاءة فــل وق ــت
وضح النهار ,وإال قد تستحق املخالفة.
ح
 -390إضاءة األنوار خسل األنفاق أسـاس مـن أسـا القيـادة هنـاك ,فـاهتم
لذلك.
-399

الضباب أيضاً يستلور إضاءة األنوار.

-394

وقـ ـ ـ ـ ــت األمطـ ـ ـ ـ ــار أو تس ـ ـ ـ ـ ــاق اجللي ـ ـ ـ ـ ــد اح ـ ـ ـ ـ ــذر مـ ـ ـ ـ ــن الس ـ ـ ـ ـ ــرعة

الوائدة.فالسيارة معرضة لسنوالق.
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-393

س ــفوح اجلب ــال انتب ــه م ــن

األح ار املتساقطة.
 -399أحــذر مــن اســتخدار املســارا املخصصــة للقطــارا داخــل املــدن أو
املواقف املخصصة للحافس .
 -391بعل الدول تستخدر اجلهة اليمه من فبينـة للقيـادة وهـذه اجلهـة قـد
تكون ريبة على البعل؛ لذا فاحلذر مطلـوب األيـار األوىل والرتفيـو دـ
أن يضاعف ح تعتاد على هذه الطريقة.
-397

أوقــا العواصــف اخــرت موقفـاً مناســباً بعيــداً عــن األشـ ار ,أو مــا

ق ــد يض ــر بس ــيارتك ,م ــع العل ــم أن بع ــل الش ــرفا ت ــوفر تفمينـ ـاً ض ــد ه ــذه
احلواد .
 -390احذر من تقاطعا القطارا  ,وأع ص األولوية

امليـادين والـدوارا

ألصحارا.
 -395أحذر وانتبه لألولويا
الطرق ,فه الباً مرتبـة رـذا الشـكل أوالً
للمشـ ـ ــاة ,ر للدراجـ ـ ــة العاديـ ـ ــة ,ومـ ـ ــن ر للدراجـ ـ ــة الناريـ ـ ــة  ,ر ألصـ ـ ــاح
السيارا الصغرية فالشاحنا .
 -341طفاية احلريق مهمـة
للسيارة.

رحلتـك ,فتففـد مـن وجودهـا أثنـاء اسـت ارك
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 -340مالـ ــث التح ـ ــذير أيض ـ ـاً م ـ ــن الوس ـ ــائل املهم ـ ــة ,واملعين ـ ــة عن ـ ــد تعط ـ ــل
السيارة .تفقده قبل أن ختر

رحلتك.و استخدمه أثناء حدو عطل.

 -349ارب حوار األمان ,فذلك مطل مهم من اجلميع ح األطفال.
-344

بعــل املنــاطق الال يــة قــد ال تعمــل الســيارة بســهولة فاســفل عــن

الطريقة املالى لذلك.
 -343تتغــري قـوانل قيــادة املرفبــا مــن بلــد إىل بلــد؛ لــذا دـ أن تتعــرف
على لوائح وأنظمة املرور البلد الذي تووره.
 -349الوجا املويل للضباب مطل

أجواء بعل الدول.

 -341رخصـ ــة القيـ ــادة الدوليـ ــة شـ ــرت أساس ـ ـ للموافقـ ــة مـ ــن أجـ ــل تـ ــفجري
السيارة.
 -347رخص ــة القي ــادة احلي ــة ل ــدولتك مطلوب ــة ل ــدري بع ــل مكات ـ ت ــفجري
السيارا من أجل مطابقتها مع الرخصة الدولية.
 -340البطاقة االئتمانية أيضاً مهمة لشرفا التفجري من أجـل املوافقـة علـى
منحك السيارة.
 -345اجل ـوا األصــل هــو مصــدر تفحــن بيانــا املســتفجر؛ لــذا أحضــره
عند استسر السيارة.
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 -331قـ ـ ــد تفاج ـ ـ ــف ب ـ ـ ــفن ف ـ ـ ــامريا
التصــوير املنتشــرة قــد رصــد لــك خمالفــة؛ لــذا فســوف تصــلك علــى صــندوق
ال يد بلدك ,وحتسم من بطاقتك االئتمانية.
 -330للمواقــف ا اصــة بالســيارة أن ـواع ,فبعضــها بعملــة معدنيــة ,وبعضــها
جمانية ,وبعضها جمانية بفوقا حمددة ,فقبل أن تستخدمها تففد من ذلك.
 -339امحل معك دائماً أوراق تابت است ارك للسيارة.
 -334انع بعل الـدول أن ختـر السـيارة املسـتفجرة مـن حـدودها إىل بعـل
الدول ا اورة ,فتففد من ذلك قبل سفرك.
 -333احـ ــذر مـ ــن أن تضـ ــع مقتنياتـ ــك الامينـ ــة
يعر السيارة ألعل اللصوص.

داخـ ــل السـ ــيارة ,فـ ــذلك

 -339احرص على أن تقور حب و الفنادق الـيت حتتـوي علـى مواقـف جمانيـة,
وذلـك مــن أجــل احلفــاظ علــى الســيارة ,ولكــن دـ التنبــه ألن تكــون جمانيــة,
أو بفســعار خمفضــة ,فــبعل املواقــف تكــون بتســعرية مرتفعــة قــد تفــوق ســعر
الفندق.
 -331يلســتخدر

بعــل الــدول ســاعة تبــل بدايــة وقــت الوقــوف ,وذلــك

ألن بعل املواقف مينع الوقوف فيها لفرتة طويلة.
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 -337تطلـ ـ ـ بع ـ ــل حم ـ ــس ت ـ ــفجري الس ـ ــيارا أن تلس ـ ــلم الس ـ ــيارة ملي ـ ــة
بالوقود ,وإال سوف يتم حسـاب خمالفـة ختصـم مـن البطاقـة االئتمانيـة .أو أن
خيصم ما يعادل قيمته.

-330

بع ـ ــل امل ـ ــدن الكب ـ ــرية يك ـ ــون

اس ـ ــت ار الس ـ ــيارة ش ـ ـ ـ ء م ـ ــن

الصعوبة ,فيكون التنقل بالقطارا وقطارا األنفاق أسهل وأفضل.
 -335د ـ الســري
السيارة.

املســارا احــددة

الطــرق الس ـريعة ,حبس ـ ســرعة

 -391احذر من احليوانا السـائبة ,وانتبـه للحيوانـا األليفـة ,فلهـا حقـوق
وقوانل د احرتامها.
 -390اســتخدار اإلشــارة
القيادة هناك.

املنعطفــا أو الت ــاو لــه أمهيــة بالغــة

نظــار

 -399اس ــتخدار إشــارا اليــد مــن قبــل مس ــتخدم الــدراجا الناريــة ,أو
العاديــة مــن أجــل االنعطــاف؛ أمــر مســتخدر وبكاــرة ,فكــن علــى يقظــة لتلــك
اإلشارا .
 -394إن أخطف

حق مستخدم السري فاالعتـذار مـع ابتسـامة أقـل مـا

ميكن أن تفعله.
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 -393لــذوي االحتياجــا ا اصــة
احرتار من قبل مستخدم السري ,وحنن أوىل بذلك فكن قدوة.
الطــرق؛ لــذا ال
 -399هنــاك مســافا حمــددة قانونيــة ملومــة بــل املرفبــا
حتاول أن تقرتب من السيارا أو الشاحنا بشكل مبالر فيه.
 -391تعاق بعل الدول على التحد باجلوال أثناء القيادة.
 -397تعاق بعل الدول على األفل أو التدخل أثناء القيادة.
 -390تعاق بعل الدول على رم املخلفا أثناء القيادة.
 -395ملسـ ــار املشـ ــاة حـ ــق خـ ــاص
وإعطــا هم األولويــة أمــر هــار
ذلك.

الكاـ ــري مـ ــن الـ ــدول ,واح ـ ـرتار املشـ ــاة

أنظمــة الســري

ـنا
الكاــري مــن الــدول فــس تـ س
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الرحالت العائلية :
الـرحس العائليـة ختتلـف عـن ريهــا مـن الـرحس ؛ لـذا يسـتلور األمــر أن
نقــف عنــدها عــدة وقفــا لنــتلما النقــات املفيــدة مــن أجــل رحلــة عائلــة
سعيدة.
-311

أول أيــار احليــاة الووجيــة نســافر مــن أجــل ســعادة الــووجل فق ـ ؛

لك ننعم بتلك األيار فما ينبغ أا أن تكون وردية ..عسلية ...هني ـة ,ومـع
الوقت جند أننا نسافر من أجل أبنائنا بشكل أف  ,وذلـك مـن أجـل أن نفهـم
طبائعهم ,ونقف على طرق تعـاملهم احليـاة ,وأن نسحـظ أسـالي تصـرفهم
املواقــف املختلفــة الــيت ا ــر عل ــيهم ,فل ــيكن هنــاك أهــداف ضــمنية ثناي ــا
الرحلة العائلية.
 -310من باب احلذر واحليطـة وع علـى أفـراد أسـرتك عنـوان الفنـدق ,ورقـم
املســكن ,وهويــة تعريفيــة رــم ,ورقــم هاتفــك البلــد نفســه وبلــدهم األصــل ,
ورقم صديق تعرفه

بلدك أو البلد الذي تووره.

 -319إذا فنت رفة الفندق ضع على باب رفتك لوحـة الرجـاء عـدر
اإل عا ؛ ح ال تتعر للحر بـدخول بعـل عمـال النظافـة أثنـاء وجـودك
الغرفة.
 -314امحـل بطاقـة تعريفيـة شخصـية – فـر شخصـ  , -تسـتفيد منـه
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لقاءات ـ ـ ـ ـ ــك ,وتو عه ـ ـ ـ ـ ــا عل ـ ـ ـ ـ ــى أفـ ـ ـ ـ ـ ـراد
عائلتك ,لتدل على عنوانك إن احتاجوا إىل ذلك.
 -313هنــاك أمــافن د ـ أن ال ت ـوار مــن قبــل العــائس  ,ففيه ــا خ ــد
للحياء ,ويصع فيها ل البصر ,فاحذر من تلك األمافن ما أمكن.
 -319فـن موجهـاً ألبنائـك عنـدما تـرري أشـياء ال تليـق ,وال حتـاول فقـ أن
تبعــدهم عنهــا ,بــل اجعــل هنــاك مقارنــة بــل احلــق والباطــل ,والصـواب وا طــف,
واســتمع ل ـرأيهم واهــتم ملناقشــتهم ,فــإن فــانوا علــى صـواب وافقهــم ال ـرأي؛ ألن
ذلك سي عل باب احلوار مفتوحاً دائماً بينك وبينهم.
 -311الفنـادق أحـذر مـن القنـوا الفضـائية ,ففيهـا مـا ال حيمـد عقبـاه,
وخاصــة القن ـوا الــيت اــا العقيــدة ,أو مــا يهــدر الفطــرة الســوية مــن القن ـوا
اإلباحيــة ,ولــيكن العمــل علــى أربعــة حمــاور :دعــاء بــاحلفظ الــدائم ,والتحصــل
ال ــداخل  ,والتوعي ــة املس ــبقة ,واملتابع ــة املس ــتمرة ,فه ـ  -ب ــإذن ار  -مف ــاتيح
للن اة من هذه القنوا .
 -317ق ـ ــد تك ـ ــون ي ـ ــارة الشـ ـ ـواطر ,وال ـ ــرحس عـ ـ ـ الس ـ ــفن ,واس ـ ــتخدار
املسابح؛ فيها متعـة فبـرية ,ولكـن عنـدما نتـذفر مـا قـد يشـورا مـن آثـار عظيمـة
فالن اة ه املطل .
 -310احل ــاب ينــة امل ـرأة املســلمة ,ف ــاحرص عل ــى تش ـ يع فتي ــا العائلــة
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علــى لبســه ,وعــدر التســاهل لعــه ,وال تكـن ســبباً مــن أســباب هــدر لبنــة مــن

عفــاف بنــت مســلمة ,وذلــك ع ـ املطالبــة بــالتخل عنــه ,أو بالتســاهل بعــدر
لبسه .اجعلها ختتار احل ـاب الـذي يسـرت ويفـ بـالغر منـه ,مهمـا فـان لـون
هذا احل اب أو شكله ,وتذفر أن ما يناس من احل اب بلدك لـيا مـن
الشرت أن يناس لبسه

بسد أخرري.

 -315رحــس األصــدقاء ختتلــف عــن الــرحس العائليــة ,فــس جتهــد نفســك
وجتهد من معك برنامه قاس ,يكون هدفه أن ار على الكاري من احطـا
الســياحية واملعــا وقــت قياس ـ  ,بــل اجعــل ال نــامه يناس ـ قــدرة اجلميــع
وظروفهم.
 -371الــرحس العائليــة انظــر مــاذا يريــد مرافقــوك؛ مــن الووجــة ,واألبنــاء,
ح الصغار من األطفال ,فقف عند طلباهتم ,ونفذ ال نـامه الـذي يناسـبهم,
فسعادهتم ه سعادتك وبالنهاية ه مطلبك.
 -370ف ــن بشوشـ ـاً م ــع أبنائ ــك معطاءً..س ــخياً ..ف ــن ص ــورة أخ ــرري بك ــل
شـ ء ,شــارفهم متعــتهم وســامرهم ,دعهــم يــرون أبــاهم بشــكل جديــد ,دعهــم
يكسرون فل احلواجو اليت قد يشيدها روتل احلياة اليوم .
 -379الس ــفر ـ لـري ال ن ــامه الع ــائل  ,ق ــم أن ــت بفعم ــال الط ــبخ إذا ف ــان
هن ــاك حاج ــة إىل الط ــبخ ,امح ــل أطفال ــك النوه ــا ا ارجي ــة أثن ــاء الرحل ــة,
اجعـل وجتـك هـ الـيت ختتـار أطبـاق الطعـار املفضـلة ,تسعلـم فيـف هـ تتعـ
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طـ ـوال عمره ــا لكـ ـ يس ــتقر حبه ــا
قلبك.
 -374ال تل ـ ـ صر الوجب ـ ــا الغذائي ـ ــة األساس ـ ــية ,أو تباع ـ ــد ب ـ ــل أوقاهت ـ ــا ,وإذا
اض ــطرر إىل ذل ــك فاجع ــل ب ــل ف ــل وجب ــة ووجب ــة وجب ــا خفيف ــة ,تنشـ ـ
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
الطعار.
 -373علــم أطفالــك فيــف يســتخدمون أجهــوة التــذافر ,فيــف يشــرتون
األ ـرا  ,فيــف حياسـبون الفنــادق ,ا ـرس نفوســهم الاقـة مبكـراً ,الحظهــم
وجهم من بعيد ,وقبل ذلك ش ل عهم على فل ذلك.
ول
 -379لنح ــرص عل ــى توجي ــه األطف ــال عل ــى فيفي ــة التعام ــل م ــع ستلكـ ــا
اآلخ ــر ,م ــن أما ــال ستلك ــا الفن ــادق ,أو األم ــافن العام ــة..و ريها ,وفيفي ــة
احلفاظ عليهـا؛ حـ نغـرس نفوسـهم حفـظ حقـوق اآلخـر وستلكاتـه ,وحـ
أنفسهم الرقابة الذاتية.
ننم
ـنا بعــل حاجيــا أطفالــك املتعلقــة روايــاهتم ,فللرســار لوحتــه
 -371ال تـ س
وألوانه ,وللقارش والكات فتابه وقلمه ,واجعل فسً فنله ينعم ,بل وشـارفهم
هواياهتم ,وتعرف على إبداعاهتم.
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 -377نظــم ألف ـراد أس ـرتك جولــة خاصــة ملشــاهدة األعمــال الــيت تناس ـ
هوايــا األبنــاء ,فــإذا فــان رســاماً فــإىل حمــس الرســم ,وإذا فــان قارئ ـاً فــإىل
املكتبــا  ,وإذا فــان مهتمـاً بشــؤون الرياضــة فــإىل أمــافن الرياضــة ,وإذا فــان
مصوراً فإىل حمس التصوير ,وهكذا...
 -370اعمــل برناجمـاً عمليـاً ينمـ نفوســهم الاقــة وحســن اإلدارة ,وذلــك
بــفن تــوع األيــار حبيــث يقــور أحــد األبنــاء مبهــار إدارة الرحلــة ,فيــنظم ال نــامه
فــامسً؛ مــن ش ـراء احلاجيــا  ,وتــذافر الرحلــة ,وهــو املرشــد واملوجــه ذلــك
الي ــور ,جلرر ــا فل ــن تن ــدر وس ــوف حتص ــل عل ــى لقط ــا مجيل ــة ,وأعم ــال رائع ــة
فريدة .وتذفر أن ال تنتقد ,أو توجه بشكل مباشر ,وقبل ذلك فقـد حتتـا إىل
ضب أعصابك بشكل أف .

 -375وجبــا خفيفــة تســد اجلــوع ,وجتعلكــم تتحملــون متاع ـ الرحلــة؛
اجعلها ه وبقية حاجياتك

حقيبة معلقة على الظهر.

 -301لكـ ـ ــامريا التصـ ـ ــوير حافظـ ـ ــا خاصـ ـ ــة انـ ـ ــع تعرضـ ـ ــها للص ـ ـ ـدما
فاحرص على اقتنائها ,ومحلها معك رحستك.
 -300للقط ــا ب ــدون اهتـ ـوا ينص ــح أن تس ــتخدر حام ــل ثسث ـ  ,واح ــرص
علــى أن يكــون هــذا احلامــل خفيــف الــو ن ,وفــذلك حيســن أن حتمــل عدســة
مقربــة مناســبة ,وشــاحناً وذافــرة احتياطيــة ,وأن تتــوود بغطــاء للكــامريا ليحميهــا
عند هطول املطر أو نوول الرذاذ أو تساق الاله.
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 -309ال تك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

رحلت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك

مضطرباً فيضطرب من حولك ,فن متفائسً ناشراً السرور
 -304عنــدما حتونــك األمــور ,وتســري
اللهم أج ين مصيبيت وأبدل خرياً منها.

قلوب عائلتك.

ــري االجتــاه الــذي ر تــه؛ فقــل :

 -303عل ــم أبن ــاءك حس ــن التنظ ــيم ,واالعتم ــاد عل ــى ال ــنفا ,وذل ــك ب ــفن
ينظمـوا مجيــع أ راضــهم ــرفهم ,وأن يفخــذوا فــل احتياجــاهتم لكــل يــور مــن
رحسهتم.
 -309خسفــا األطفــال وإ عــاجهم أمــر متوقــع ,ضــع لــذلك حلــوالً أوليــة
قبـ ــل أن تقـ ــع ,وذلـ ــك بـ ــفن تضـ ــع ج ـ ـوائو مش ـ ـ عة لألطفـ ــال انـ ــع ماـ ــل هـ ــذه
األحدا .

 -301ال توجه أو تريب أبناءك أمـار النـاس وبصـو مرتفـع ,فـذلك حـري أن
يفسد عليهم فامل رحلتهم.
 -307مجيــل أن نعــود أبناءنــا علــى حريــة الـرأي وأن يكــون األمــر شــورري بــل
أفـراد العائلــة ,ولنتــذفر خــسل تطبيــق هــذا األمــر أهنــم يفتقــدون ا ـ ة الكافيــة,
لــذا فل ــيكن األمــر ش ــورري ,و النهايــة ل ــتكن أن ــت م ــن ي ــرجح الق ـرار النه ــائ
خاصــة احلــاال الــيت قــد تعرضــهم للخطــر ,أو تفســد الرحلــة بشــكل عــار,
وح ـ ـ م ــع ه ــذا الق ـ ـرار اجعله ــم خيتارون ــه بفنفس ــهم بطريق ــة معين ــة حبي ــث أن
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توجههم أنت إليه فيختاروه بر بتهم.
 -300قــد تضــطر إن فانــت أسـرتك فبــرية إىل أن تســكن ــرف متعــددة,
فيحســن بــك أن تقــيم أنــت مــع بعضــهم ,وأن تقــيم األر مــع بعضــهم اآلخــر,
واحــرص علـى أن تكــون الغــرف مت ــاورة يلفــتح بينهمــا ببــاب ,وال تغفــل عــنهم
فكرر أم الويارة.

 -305بعـ ــل الفنـ ــادق يـ ــتم تـ ــوفري رفـ ــة ألعـ ــاب لألطفـ ــال ,أو ينظمـ ــون
مسابقا ومهرجانا  ,فف وقت بقائك الفندق استفد مـن هـذه الغـرف,
وذلك بفن تفخذ أطفالك إليها ,وأن تشارفهم ألعارم.
 -351رحستــك ال إسـراف وال تقتــري ,ولكــن ميوانيــة حمــددة حمســوبة ,فــس
نكاـ ــر م ـ ــن الكمالي ـ ــا ونفاج ـ ــف وق ـ ــت األساس ـ ــيا أنن ـ ــا ال ل ـ ــك املب ـ ــالر
املطلوبة.
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رحالت شهر العسل
هنــا صــفحة تفــوح برائحــة األريــه وتوينــت بــالورود ,هنــا وقفــا عــن أول
أيـار الــووا  ,بـل عــن أمجـل أيــار احلياة..إهنـا رحلــة شـهر العسـل ,نتحــد
وهنمــا أذن الــوو والووجــة ,ونســعى أن نوصــل إليهم ــا حــديانا عــن
فيف التعامل بل الووجل أثنـاء السـفر شـهر العسـل ,وفيفيـة التعامـل
األماــل بــل أط ـراف الع ـ الووجيــة ,فلعلهــا تكــون دلــيسً لكــل وجــل,
ولعلهــا تك ــون توجيه ـاً لك ــل حبيب ــل ,ولعلهــا تك ــون ب ــذرة بن ــاء بي ــت
احل بل أسعد اثنـل .إىل فـل شـاب وإىل فـل فتـاة يرتقبـان ذلـك اليـور,
وينتظ ـ ـ ـران ذلـ ـ ــك الشـ ـ ــهر ,ويسـ ـ ــتعدان ألول سـ ـ ــنة وا ؛ نكت ـ ـ ـ هـ ـ ــذه
الوقفا .
 -350ال تكــن نســخة طبــق األصــل لسخ ـرين شــؤون حياتــك ,ال تفخــذ
جتــارب اآلخـرين وتنفــذها حبــذافريها ,فــن صــورة أصــلية ــري قابلــة للنســخ ,وفــن
إنس ــاناً يسـ ـتفيد م ــن جت ــارب اآلخـ ـرين بإص ــدار جدي ــد ,وأس ــلوب مت ــفقلم م ــع
شخصيته ,أنت د أن تكون أنت..وليا ريك.
 -359دع األحوان وابدأ احلياة ,اجعلها شعارك

شهر العسل.

 -354حت ــد م ــع س ــاحرة أيام ــك ,تكل ــم م ــع فت ــاة أحسم ــك ,ع ــن ف ــل م ــا
يوضح شخصيتك ,تكلم معها بصدق وشفافية.
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 -353جمــال الــذفريا واســع :دراس ـتك ,أيــار طفولتــك ,شــقاوتك ,أهلــك,
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 .
 -359لكل إنسان أخطاء هذه احليـاة ,ال تـتكلم عـن أخطائـك ,وجتعلهـا
حمور حدياك ,بل افتمها واستفد منها ,وحاول تصحيحها.
 -351رح ــس ش ــهر العس ــل..عندما ا ــر حبديق ــة الطي ــور ف ــن فالبلبـ ــل
الصداح ففنشد أا أنشودة ,وعندما تت ول حديقة الوهور اقطـف أـا وردة,
وإذا مـرر بــفجواء الضــباب راقبهـا بقلبــك ,و أعــا اجلبـال أمســكها حببــك,
و األجـ ـواء الب ــاردة أحطه ــا ب ــدفء عطف ــك ,و األج ـ ـواء املشمس ــة أظله ــا
ف ــل
بنفس ــك ,و الري ــاح لفه ــا حبنان ــك أن اس ــها نس ــمة .ف ــن رذاذ حـ ـ
حل ,فن أا فوق فل أر وحتت فل اء.
 -357خ ــذ املسب ــا املناس ــبة لألج ـ ـواء هن ــاك ,ف ــاملسبا ا فيف ــة للمن ــاطق
احلــارة ,وبعــل القطــع الــيت تقـ مــن الـ د املنــاطق البــاردة ,هــذه الت هيـوا
و ريها اعمل را وأخ شريكة حياتك عنها ,حـ ال يبـا تكم الـ د بلسـعاته,
أو احلر بسمومه فينغن عليكما أيامكما اجلميلة.
 -350احلف ــاظ عل ــى األذف ــار اليومي ــة هـ ـ خ ــري ح ــافظ بع ــد ار ,فاس ــتعن
بكت األذفار من أجل أن تواظ على قراءة األوراد املخصصة وقتها.
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 -355إجع ـ ـ ـ ــل س ـ ـ ـ ــعادتك دنيوي ـ ـ ـ ــة
وأخروي ــة ,وذل ــك بفخ ــذ مص ــحف تقض ـ مع ــه بع ــل أوقات ــك ,وت ــنعم ب ــتسوة
آيا الذفر احلكيم فل حل.
 -911الدعاء بكل وقت بالتوفيق والتسهيل ,فإن للمسافر دعـوة مسـت ابة,
فاطل من ار التوفيق وأن يتم عليك السعادة

الدارين.

 -910احبث اإلنرتنت ,واستعلم من املكت السياح وأسفل أهـل ا ـ ة
لتتعـ ــرف علـ ــى فافـ ــة ا يـ ــارا مـ ــن الفنـ ــادق والسـ ــائقل واألمـ ــافن السـ ــياحية
املشهورة واملناسبة؛ فل ذلك من أجل أن يكتمل برناجمك بدون أي نقـن قـد
يشو مجال رحلتكم.
 -919ت ــذفر أن تتص ــل بفهل ــك ف ــل ي ــور ,فالوال ــدان ينتظـ ـران اتص ــالكما
على أحر من اجلمر ,فهما يعرفان أنكما حياة جديدة ,ويريـدان أن يطم نـا
على سعادتكم

بداية مشوار احلياة .

 -914ال جتعــل رحلــة شــهر العســل فــالرحس الشــبابية ,في ـ أن تراع ـ
ظروف الووجة ,وأن تعلم أن وجودك هذا اجلو الذي ترفرف حولـه السـعادة
فاف عن فارة التنقس .
 -913إعلم أن األمافن ال تنتهـ  ,وأن الوقـت ال يكفـ  ,فحـاول أن تكـون
رحستــك منظمــة ,فــس تكــرر الويــارة إىل املكــان أفاــر مــن مــرة ,وال تــرتدد علــى
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أمافن متشارة.
 -919ق ــد يع ب ــك م ــا ال يع به ــا ,وق ــد يع به ــا م ــا ال يع ب ــك ,فاجع ــل
مســاحة فافيــة إلبــداء ال ـرأي ,ر ــم أن هــذه املرحلــة ق ــد تك ــون حرجــة إلب ــداء
الرأي بشكل واضح ,و لكن استشف ذلك من حدياها.
 -911ال تســابق ال ـريح وأنــت تتمشــى رحستــك ,فمــن معــك قــد تكــون
امرأة تتعود على سرعة املسري .ضع يدك بيدها ,وام ص اأوينة معها ,وانطـق
حبروف احل أا.
 -917عندما تريد التنقل بوساطة سـيارا األجـرة فـن أنـت أول مـن يرفـ ,
وعند النوول فن أنت آخر من ينول ,فاحلذر مطلوب

بعل الدول.

 -910اجعله ــا رحل ــة ب ــس قي ــود ,ف ــن انبه ــا م ــن أول ي ــور م ــن أي ــار ش ــهر
العسـل ,ففـ سـيارة األجـرة فـن انبهـا املرتبـة ا لفيـة ,فـس تتحـر مـن هـذا
الوضع أو ريه إذا خيالف الشرع واألعراف هناك.
 -915التصـوير ماـل هـذه األيـار فيـه ذفـرري أليـار السـعادة ,لكـن ال يكــن
التصــوير هــو فــل مهــك وديــدنك ,ففنــت مســافر رحلــة عســل فهــل تضــيع
الوق ــت التق ــات الص ــور لألم ــافن اجلميل ــة ,وتغف ــل ع ــن ف ــل اجلم ــال ال ــذي
انبكة التق لفتاتك صورة طبيعية من أعماق قلبك.
-901

ه ـ ــذه املرحل ـ ــة ال تق ـ ــرت عل ـ ــى نفس ـ ــك باملص ـ ــروف ,وال تب ـ ــذر ,وال
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جتعلهــا تنفــر مــن التــدقيق باملصــاريف,
وال جتعلهــا تفخــذ عنــك صــورة أنــك إنســان مســرف ,أو ترســم لنفســك أمامهــا
أنك إنسان ري مبال مبا يصرف ,ع ُ بـاتوان ,وتففـد أننـا ال نشـرتي السـعادة
باملال ,وأيضا أننا قد حنتا األموال يور من األيار لتستمر حياتنا سعيدة.
 -900احل ــاب هــو ينــة املســلمة ,فش ـ عها علــى احلفــاظ عليــه ,وال تكــن
أنت أول أداة هدر جدار أسرتك املسلمة.
 -909حيــاة الووجــة عــادا مجيلــة تعلمتهــا مــن أهلهــا ,ش ـ عها عليهــا,
وأب صـد إع ابــك رـذه الرتبيــة ,ومـدري احرتامــك لوالـديها اللــذين رسـا فيهــا تلــك
العادا احلسنة.
 -904بــادل وجتــك االح ـرتار ,وقــدر أهلهــا ,وحــادثهم ع ـ االتصــال رــم
أثناء سفرك فذلك تقدير لووجتك.
 -903ضــع دائم ـاً مــع وجتــك مبلغ ـاً معــل مــن املــال قــد حتتاجــه بعــل
الظــروف ,وال تنتظرهــا أن تطلبــه ,فحـ لــو فانــت حباجتــه فهـ ســوف خت ــل
من طلبه.
 -909اس ــتخدر ص ــندوق حف ــظ األمان ــا

الفن ــادق ,فه ــو حف ــظ ملال ــك

وأمان لك بإذن ار.
 -901اخ ــرت الفن ــادق ال ــيت تك ــون

أواس ـ أم ــافن التس ــوق ,والت مع ــا
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احليوية ,ح تستمتع بتلـك املنـاطق ,وحـ ال يهـدر وقتـك عنـدما تريـد جلـ
بعل احتياجاتك اليومية.
 -907دع أ ـ ــا بع ـ ــل ف ـ ــرص ا ل ـ ــوة ,وذل ـ ــك ملكامل ـ ــة أهله ـ ــا عل ـ ــى راحته ـ ــا
ولوحدها ,فتفض إليهم بفمورها ,وأفراحها ,ومهومها.
 -900وثلـ ــق صـ ــلتك بفحـ ــد أعـ ــو أصـ ــدقائك ليكـ ــون عون ـ ـاً لـ ــك
امللما أثناء السفر.

أوقـ ــا

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

أوقـا

 -991طــرق األفــل النــاس م فــل ومشــارب ,دع أــا فرصــة االختيــار ,وال
تلومها مبا تريده أنت.
 -990ال تكاــر مسحظاتــك

طــرق أفلهــا أو نوعيــة اختيارهــا ,فقــد تــفلف

هـ ـ طريق ــة أن ــت ال تفلفه ــا ,وق ــد يك ــون العك ــا أيض ـ ـاً ,ف ــدع األي ــار جتم ــع
بينكما.
 -999ال تكار من ا صار تعامستك مع من حولـك
حري أن يؤثر على مواجك وعلى نفسيتها.

رحلتـك ,فـذلك

 -994ال حتم ــل الكا ــري م ــن األمتع ــة اليدوي ــة ,ففيه ــا تكلي ــف ال ــنفا م ــا ال
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تطيق ,وإتسف لقوري الوو والووجة.
 -993اعلــم أن النســاء أقــل حتمـسً مــن الرجــال ,فمشـقة الســفر قــد تغــري مــن
نفسيتها ,أومن مظهرها ,فس تربكها مبسحظاتك أو انتقاداتك.
 -999النســاء أــن الرتفيبــة الفســيولوجية الــيت قــد تــؤثر علــى نفســيتهن س ـواء
فــان ذلــك شــهرياً أو يوميـاً ,فقــف معهــا
عليها.

مواقفهــا املتغــرية ,وفــن عونـاً أــا ال

 -991أول أيــار الــووا ال تســتطيع الووجــة توجيــه الطلبــا لووجهــا ,فــن
أنــت املبــادر ذلــك ,واســفأا فــل حــل عــن فــل مــا ميكــن أن خيطــر ببالــك
من األشياء واحلاجيا الضرورية.
 -997ال حتمل الكاري مـن ا ـوهرا واألشـياء الامينـة ,وال تـدعها مـع أمتعـة
الشحن ,واجعلها مع األمتعة احمولة باليد.
 -990دف ــرت لل ــذفريا وللخـ ـواطر اجعل ــه ص ــاحبك الس ــفر ,افتـ ـ في ــه
م ـواقفكم الطريفــة ,وأمــافنكم اجلميلــة ,فســوف يكــون واحــة تتــنقسن فيــه بعــد
العودة من السفر ,بل سوف يطلع على شهر عسلكم أبنا فم من بعدفم.
أســالي الغــول ,ال تكــرر فلمــا احل ـ نفســها فــل يــور,

 -995نـ لوع
فاألصوا املكررة تصي النفا بامللل.
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 -941أبـ صـد إع ابــك بكــل مــا تسحظــه عينيــك ,وتففــد بــفن بعــل األشــياء
اليت لـيا أـا ميـوان مقـدار إع ابـك هـ فـل شـ ء مبقيـاس فتـاة أحسمـك,
فليست األناى فالذفر.
 -940تفحـن فتـاة األحـسر يوميـاً ,مــن أعلـى الـرأس إىل أسـفل القـدر ,وأبـ صـد

إع اب ـ ــك بك ـ ــل جدي ـ ــد تلبس ـ ــه ,أو تس ـ ــتخدمه ,أو تلحظ ـ ــه :فسمه ـ ــا,
مظهرها ,أفعاأا ,باختصار :فن أنت ومشاعرك أا.

 -949ال تقارن بالاناء وجتك مع أقاربك ,فس تقل أنـت مجيلـة ماـل أخـيت,
أو واثق ــة ما ــل عم ــيت ,ب ــل اجع ــل الان ــاء أ ــا دون مقارن ــة ,أن ــت أمج ــل م ــا
الكون ,أنت اجلمال باسم امرأة.
 -944البا أمجل ما الك ,وتعطر بففضل العطـور ,وتكلـم بـفحلى الكـسر,
ففنت تريد أمجل ش ء منها ,فه فذلك تريد الش ء نفسه.
 -943أرسل إليها رسالة رار والحظها من بعيد.
 -949اتف ــق م ــع املطع ــم بتق ــدمي هدي ــة لووجت ــك مكت ــوب عليه ــا ا ه ــا ,أو
بعل فلما احل أا.
 -941النساء مغرما باألسواق ,فتحامل على نفسك ,واقضيا أياماً
سعيداً بل ردها األسواق ,فف ذلك متعة أا وقضاء حلاجياهتا ,ونووالً
عند ر بتها.
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 -947هدايا األهل واألصدقاء,
انتقياها بعناية,وتذفرا أن أمجل اأدايا املع منها ,وأفضل اأدايا
خف و نه وفان جديداً نوعه.

السفر ما

 -940ال تودريها بفي نضرة ,وال تنتقصها بفي فلمة  ,وال جترحها بفي
فعل  ,فالفتاة أمجل أيار عمرها تلك األيار ,وتنش أحاسيسها تلك
األيار ,فالكلما اجلميلة تع را حبر احلياة إىل جويرة السعادة ,والكلما
اجلارحة خن ر أول سطر من أسطر دفرت احلياة.
 -945تكلم ,حتد  ,افعل ,تفاعل ,بدون تكلف ,أو تصنع ,ففنت سوف
تعي معها العمر فله ,ومن أسوأ األشياء أن يكتشف أقرب الناس إليك
أنك فنت ساسً بارعاً أفضل األوقا لديهم.
 -931حافظا على صسة الوتر ,وفيها ارفعا أيديكما وادعوا ار لكما
بالتوفيق

احلياة ,والشكر له بفن بلغكما هذه األيار السعيدة.

 -930احتفظ ببعل األدوية الضرورية لبعل العوار
تداهم املسافر.
-939

الصحية اليت قد

النهاية تذفر أن خريفم ...خريفم ألهله ,وصدق الرسول الكرمي

صلى ار عليه وسلم.
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رحالت الشباب :
ق ـ ــد يك ـ ــون احل ـ ــديث ع ـ ــن رح ـ ــس الش ـ ــباب ه ـ ــو األس ـ ــهل م ـ ــن ب ـ ــل
املوضوعا املدرجة هذا الكتاب ,وذلـك ألن الشـباب علـى اسـتعداد
ألن يواجهـوا فــل املتغـريا احتملــة ,وأن يتحــدوا فــل الظــروف املفاج ــة؛
ل ــذا فس ــوف نش ــري بإش ــارا عـ ـ وقف ــا ع ــدة ليس ــهل أ ــم أن يعـ ـ وا
الطريق من أجل رحلة ستعة مرحية.
 -934رحس الشباب قد يكون وضع ميوانية حمددة تدار من قبـل أحـد
أفراد ا موعـة هـ الطريقـة املفضـلة ,ويـتم تقسـيمها علـى اجلميـع ,وذلـك حـ
ال يكــون هنــاك جمــال لتحمــل بعضــهم دون الــبعل اآلخــر أعبــاء الرحلــة ,ومــن
لبعل الر با بسب عدر وضوح الر ية.
أجل أال يكون هناك ح
 -933ال تغض  ,اجعلها دائماً أمار عينيك؛ ألنك سـوف تصـاح أناسـاً
أــم طريقــة اعتــادوا عليهــا احليــاة ,أو تــوور دوالً أــم أســلوب معــل باملعيشــة,

فكن حليماً سفرك ومع رفقتك.

 -939لــيا مــن الضــروري أن تع بــك مجيــع الــرحس املنظمــة ال نــامه
السياح الذي قرره األصدقاء ,فيكفـ أن تسسـعد بسـعادهتم فهـذه منولـة عاليـة

مـن السـعادة ,وال يعـ هـذا أن ال تبـدي رأيـك ,ولكـن ق لدمـه بصـورة جتعـل فـل
ا يارا سكنة.
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 -931يفض ــل أن يك ــون هن ــاك ي ــور
مفتوح لشراء احلاجيا ا اصة ,واأـدايا لألهـل واألحبـاب ,حبيـث ينطلـق فـل
ش ـ ــاب لوح ـ ــده ليش ـ ــرتي حاجيات ـ ــه ,واأـ ـ ـدايا ال ـ ــيت يري ـ ــدها ,ب ـ ــدون أن يـ ـ ـرتب
با موعة.
 -937مــن األفضــل أن يكــون الســكن

شــقة لكــل شــخن فيهــا رفــة

مستقلة ,وذلك ألن اختسف الناس طرق املعيشة والنور دعل من األنسـ
أن تكون هناك حرية واستقسلية السكن.
 -930الــرحس الشــبابية الفرصــة مواتيــة للتعــرف علــى طبــاع أصــدقائك
بشكل أف  ,بل ه فرصة للتعرف على مهـومهم ومشـافلهم ,فاجعلهـا فرصـة
تقارب بينك وبينهم.
-935

سفرك تذفر اإلياار والتضحية ,فن فذلك مع أصدقائك.

 -991ســافر مــع مــن حت ـ ويتواف ــق مــع طباعــك ,وإال فلتتحمــل الس ــفر
مبفاجفته.
 -990فكر باآلخرين عندما تتخذ قراراً يتعلق با موعة فاملة.
 -999للنــاس طبــاع املففــل ,واملشــرب ,والنــور؛ ال تنتقــدهم عليهــا ,فقــد
اعتادوا عليها خسل حياهتم ,وإن فنت حتمـل ماـل هـذه الصـفا فـس جتعلهـم
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يلحظـون ذلـك عليـك ,فت نـ مـا دلـ مسحظـاهتم ,أو خيـالف عـاداهتم أو
ياري االمش وا نفوسهم.
 -994الـذي ال يع بـك مـن املففـل ال تسـبه ,والـذي يع بـك وال يع ـ
اآلخرين اطلبه بطريقة ال تلومهم را.
 -993عند عمل امليوانية ا اصة بالسفر د أن حتتاطوا للفارق املادي بـل
األعضاء ,فس تكون حمرجة ملن ال يستطيع أن يصل إليها.
 -999أفضل الرحس ه الرحس اليت تنقض و تنقطع السعادة معهـا,
لــتكن األيــار هنــاك مو ونــة حبيــث ال تصــلوا إىل حــد امللــل ر تغــادروا ,فـ ص
ـاقل
ص
تنقل.
أيامك والسعادة
 -991تقبلــل املـواح مــن اآلخـرين ,وال تفخــذ األمــور حبساســية ائــدة ,فــذلك
فن حذراً باملواح مع اآلخرين فقد ال يتقبلون ذلك منك.
 -997طمفنــة األهــل الســفر مــن أســباب ســعادتكم ,فمــع فــل اتصــال
تصلكم دعواهتم بالتوفيق والسداد فاحرصوا على ذلك.
 -990الكارة

عدد أعضاء الرحلة مدعاة لفشل الرحلة ,واختسف الـرأي,

فاخرت العدد املناس للرحلة ,وتذفر أن الرف ثسثة.
 -995عنـد التسـوق أو التنقـل

شـوارع املـدن مـن املستحسـن أن ال يكـون
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التنقـ ـ ــل بشـ ـ ــكل ملفـ ـ ــت مـ ـ ــن خـ ـ ــسل
أعــداد فب ــرية ,أو بشــكل ي ــوحم الطريــق .ب ــل مــن املمكــن أن يك ــون املش ـ
والتنقس بشكل جمموعتل مصغرتل أفضل.
 -911األمــافن العامــة حتلــو األوقــا  ,ولكــن اجعل ـوا أوقــاتكم احلل ــوة
بشكل ال يوعه اآلخرين.
 -910فن دقيقاً أوقاتك ,حاضراً الوقت احـدد فـل بـرامه السـفر,
فس تكن سبباً إلرباك برامه أصدقاءك.
 -919الط ـ ــائرة عن ـ ــدما تكونـ ـ ـوا فـ ـ ـراس متفرق ـ ــة ال يك ـ ــون ه ـ ــذا س ـ ــبباً
إلحدا إ عا أو بلبلة ألصحاب الكراس ا اورة.
 -914بعــل األصــدقاء ال حيـ أن يتــدخل اآلخــرون خصوصــياته ,أو ال
حي أن يطلع على مقتنياته ا اصة ,فاحذر من ا طوت احلمراء لألصدقاء.
 -913بع ــل األص ــدقاء ق ــد تك ــون عل ــيهم مسحظ ــا معين ــة ,ف ــإذا فان ــت
جوهريــة فــاعر رأيــك بصــورة حضــارية ,أمــا إذا فانــت تلــك املسحظــا
مؤثرة بالرحلة فرتفها أوىل وأسلم الفتمال السعادة بينكم.

ــري

 -919سفرك ال تكن ذا ذافرة قوية للمواقـف السـلبية ,وذا ذافـرة ضـعيفة
للمواقف اإلدابية ,ع أيامك بتوا ن.
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-911
البناء .

رحس األصدقاء قـد يكاـر احلـوار ,تـذفر واستحضـر طـرق احلـوار

 -917الــرحس اجلماعيــة ت ــذفر أن فــل إنس ــان حيم ــل جوان ـ إدابي ــة,
ح ــاول أن تكتش ــفها وتس ــتفيد منه ــا ,واعل ــم أن ل ــديك أيضـ ـاً جوانـ ـ ساثل ــة
حاول أن توصلها إليهم.
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مواقععععععععن إلكترو يععععععععة
تهم المسافر :
قبــل الوص ــول للنهايــة ,هــذه بع ــل املواقــع ال ــيت ختــدر املس ــافر
سفره أو تساعده أثناء السفر أو بعده :

ترتي ـ

مدو ات ومنتديات :
www.naseemnajd.com -910
وهـ مدونــة صــاح هــذا الكتــاب ,وه ـ مدونــة شخصــية هتــتم بــفمور الســفر
والسياحة احلية والعاملية ,مع بعل املوضوعا العامة وما تلتقطه عدسـته مـن
الصور

املناسبا املتعددة.

www.travelzad.com -915
منتــدري ســياح يعــر فيــه جمموعــة مــن الكتــاب جتــاررم

الســفر والرتحــال

حــول العــا بــاحلرف والصــورة ,ويتميــو هــذا املنتــدري بوجــود طيــف منــوع مــن
أشهر فتاب السياحة وخ ائها ع اإلنرتنيت.
www.travel.maktoob.com -971
منتدري سياح دمع

طياتـه الكاـري مـن املعلومـا السـياحية ,وهـو مـن أول
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املنتديا السياحية.
www.sfari.com -970
منتدري سياح يسطر فيه األعضاء جتاررم السياحة.فمايسته السابقة .
مواقع للمعلوما وا رائ والطقا :
www.wikimapia.org -979
هو موقع يعر للمتصفح خريطة الكرة األرضية ع األقمار الصناعية,
ويتميو بعدر احلاجة إىل حتميله على جها الكمبيوتر فهو يتعامل مع شبكة
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.
www.ar.wikipedia.org -974
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.
wwww.underground.com -973
وهو خاص مبتابعة األجواء العا ويعطيك تصوراً الحتماال
املتوقعة بإذن ار تعاىل مقبل األيار.

الطقا
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خدمات : google

www.mail.google.com-979
هو موقع ال يد اإللكرتوين الشهري ,فيمكن أن تستفيد منه بتخـوين ح و اتـك
للفنـادق والسـيارا والطـريان ,أو أي رقـم مـن أرقـار احل ـو الضـرورية لرحلتـك,
ومــن املمكــن أن تقــور بإرســال رســالة إىل نفســك طــة الســفر والــرواب الــيت
حتتاجها ع اإلنرتنت ح يسهل الوصول إليها.
www.picasaweb.google.com-971
موقــع مــن املمكــن أن يكــون مرف ـواً خاص ـاً لتحميــل الصــور ا اصــة برحلتــك,
وميكن من خسأا أن يشارفك اآلخرون تلك اللقطا .
www.blogger.com-977
هــو موقــع يســمح لــك إنشــاء موقــع خــاص بــك علــى اإلنرتنيــت تســتطيع مــن
خسل ــه و طـ ـوا بس ــيطة أن تنش ــر ص ــفحة خاص ــة تع ــر فيه ــا رحست ــك,
وتص ــف فيه ــا األم ــافن ال ــيت رهت ــا.فتكون ذف ــرري مجيل ــة لتل ــك الرحل ــة ووس ــيلة
إلفادة من حولك .
www.maps.google.com-970
هــذا املوقــع لــن تســتغ عنــه إذا فنــت تفكــر بقيــادة الســيارة ,فعــن طريــق هــذا
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املوقـ ــع تسـ ــتطيع أن ختط ـ ـ لرحلتـ ــك ,وتنظـ ــر املسـ ــافة الـ ــيت سـ ــوف تقطعهـ ــا,
ويعطي ــك وص ــفاً ف ــامسً جلمي ــع مراح ــل الطري ــق والق ــرري ال ــيت س ــوف ا ــر ر ــا,
واملسافا بينها.
www.translate.google.com-975
موقع تابع لـ ـ  googleللرتمجة إىل عدة لغا .
خدمات فنادق وسيارات :
www.accor.com-901
ه جمموعة حتتوي على سلسلة من الفنادق خمتلفة الف ـا  ,تبـدأ مـن الفنـادق
املتواض ــعة ح ـ ـ الفن ــادق ذا الن ــور ا مس ــة ,وه ـ ـ م ــن أفض ــل شـ ــبكا
الفنادق برأي  ,حيث حتتوي على عدة فنادق املدينـة الواحـدة وحتتـوي علـى
خيــارا عــدة ملســتويا خمتلفــة مــن حيــث األســعار وا ــدما  ,ومــن ضــمن
فنــادقهم Sofitel, Pullman : MGallery, Novotel,
. Mercure, Suitehotel, Ibis
www.booking.com-900
وهــو املوقــع الشــهري للح ــو ا  ,ويعــر فنــادق عــدة وبفســعار تدرديــة ,علــى
حس ـ ـ توقي ــت الس ــفر وت ــوفر الفن ــادق املطلوب ــة .وبالغال ـ ـ يعط ـ ـ األس ــعار
022
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منخفضــة عنــد احل ــو
.

وقــت مبكــر

www.tripadvisor.com-909
يفيــد هــذا املوقــع تقيــيم الفنــادق حــول العــا .فع ه ميكــن أن تق ـرأ آراء مــن
ســكنوا تلــك الفنــادق وتشــاهد صــورها عـ عدســاهتم وتفخــذ تصــوراهتم ورأيهــم
فيه.
www.europcar.com-904
وه ـ شــرفة تــفجري الس ــيارا الش ــهرية ,ومــن خ ــسل جتربــة شخص ــية تعــد مــن
أفضل شرفا التفجري.
www.hertz.com-903
ه فذلك شرفة تفجري سيارا منتشرة وبكارة ولديها عرو

سيوة.

www.sixt.com-909
شرفة أخرري لتفجري السيارا  .أيضاً حتمل الكاري من املميوا .
مواقن إسالمية :
www.islamicfinder.org-901
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الباحــث اإلســسم هــو موقــع إســسم عــامل  ,حيتــوي علــى مواقي ـت الصــسة
حول العا  ,ومواقع وعناوين املرافو اإلسسمية مدن العا فافة .
www.islam-qa.com-907
موقــع فضــيلة الشــيخ حممــد صــاي املن ــد ,فيــه آالف الفتــاوري ,وفــل مــا يشــكل
على املسافر من مسائل السفر سوف دد جوابه

هذا املوقع.

www.zabihah.com-900
يقدر هذا املوقع جمموعة من املطاعم اإلسسمية حول العا .
www.islam-guide.com-905
موقــع رائــع لكتــاب حقــق انتشــاراً واســعاً حــول العــا  ,وهــذا الكتــاب مناس ـ
ألن يقــدر فهدي ــة تعريفيــة باإلس ــسر لغــري املس ــلمل ,وه ــو مت ــوفر بعــدة لغ ــا
أجنبية.
www.islamhous.com -951
وهــو موقــع توعيــة اجلاليــا بــالربوة وحيتــوي علــى الكاــري مــن النشـرا التعريفيــة
باإلسسر واملرتمجة إىل أ ل لغا العا .
www.qiblalocator.com -950
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ه ـ ـ ــذا املوق ـ ـ ــع رائ ـ ـ ــع لتحدي ـ ـ ــد القبل ـ ـ ــة,
فيعطيك االجتاه إىل مكـة .ألي بقعـة العـا عنـدما تكتبهـا

خانـة البحـث

املخصصة .

مواقن أخرى :
www.ar.wordpress.com -959
موقع  wardpressموقع آخر جماين يعطيك مساحة فافية إلنشاء موقعـك
ا ــاص ,ومبواص ــفا رائع ــة وإمكاني ــا مت ــددة .وه ــو م ــن مواق ــع املص ــادر
املفتوحة.
www.photobucket.com -954
موق ـ ــع آخ ـ ــر يعطي ـ ــك مس ـ ــاحة ختويني ـ ــة عالي ـ ــة مل ـ ــن أراد أن يرف ـ ــع ص ـ ــورة عل ـ ــى
اإلنرتن ــت ,وس ــا ميي ــو ه ــذا املوق ــع إمكاني ــة رف ــع الص ــور مجل ــة واح ــدة ح ـ م ــة
صورة.
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تذكير ببعض أمتعة المسافر :
هــذه قائمــة بــبعل مــا حيتــا إليــه املســافر ســفره مــن املســتلوما  ,وهــو
دليـ ــل ملـ ــن أراد أن يسـ ــتفيد مـ ــن حمتويـ ــا هـ ــذه الصـ ــفحة ,فيبـ ــدأ مـ ــع
أ راضه قبـل سـفره بفـرتة فافيـة  ,أو أراد أن يتـذفرها أثنـاء سـفره فيشـرتيها
من هناك.
ملحوظــة  :ذف ــر الكا ــري م ــن املتطلب ــا وذل ــك م ــن ب ــاب الت ــذفري ر ــا
فق ـ ـ  ,وال يع ـ ـ بالتففيـ ــد حاجت ــك إليهـ ــا مجيع ـ ـاً  .فلـ ــك أن تنتق ـ ـ مـ ــا
يناسبك فتحمله معك سفرك .
أوراق وحجوزات :
 -953قرآن فرمي.
 -959ترمجة معاين القرآن بلغة البلد املقصود.
 -951جوا السفر.
 -957تذافر الطريان.
 -950فتاب أو فتي صغري ح القراءة.
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 -955خرائ للدولة املقصودة.
 -111دفرت مذفرا .
 -110قلم.
 -119عمس .
 -114صور تذفارية لدولتك.
 -113بعل العمس احلية.
 -119قاموس أو مرتجم.
 -606تذاكر وبطاقات :
 -117بطاقة ائتمانية.
 -110بطاقة صراف آ .
 -115الرخصة الدولية للقيادة.
 -101بطاقة تعريف شخص  .فرو شخصية )
 -100بطاقا املكت السياح

فرو للمكت ).
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 -109رخصة القيادة احلية .
 -104فتي أو مطوية سياحية عن البلد الذي تنوي يارته .
 -103تذافر القطارا اح و ة .
 -109تذافر املتاحف واملوارا .
 -101تذافر احلدائق ومدن األلعاب .
 -107تذافر الفنادق .
 -100تذافر ح و السيارة .
 -616حقائب :
 -191حمفظة خاصة للبطاقا .
 -190حقيبـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــاحور تشـ ـ ـ ــد وس ـ ـ ـ ـ اجلسـ ـ ـ ــم حلمـ ـ ـ ــل األوراق واجل ـ ـ ـ ـوا ا
والبطاقا  ,وذلك الستخدامها املطار وأثناء التنقس .
 -199حقيبة ظهر .
 -194حقائ تناس التنقس ونوعية السفر .
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 -193حقيبة حافظة للكامريا .
 -199أجهوة وأدوا :
 -191جوال.
 -197فامريا رقمية.
 -190شاحن جوال.
 -195شاحن فامريا.
 -141بطارية احتياطية للكامريا.
 -140فامريا فيديو.
 -149طاء فامريا ضد املطر.
 -144عدسا للكامريا .
 -143حامل فامريا.
 -149منبه خاص ألوقا الصلوا العاملية.
 -141فمبيوتر حممول.
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 -147شاحن الكمبيوتر.
 -140ذافرا احتياطية لل وال
 -145ذافرا احتياطية للكامريا
 -131ذافرا احتياطية للكمبيوتر احمول.
 -130مقبا متعدد األ را .
 -139مكواة.
 -134جمفف شعر.
 -133بوص ـ ــلة لتحدي ـ ــد القبل ـ ــة  /أو برن ـ ــامه عـ ـ ـ اجلـ ـ ـوال  /أو الكمبي ـ ــوتر
احمول.
 -139حمول فولتية خاص بالسيارة.
 -131جها مسحة لتحديد موقع املدن واملسافا بينهـا واملتـاجر والفنـادق
و ريها.
 -137الكتيبا ا اصة بطرق تشغيل األجهوة اليت حتملها .
 -130أسطوانا للكمبيوتر.
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 -135ألعـ ـ ـ ــاب إلكرتونيـ ـ ـ ــة لتسـ ـ ـ ــلية
األطفال .
 -191مشغل مرئيا وصوتيا .
 -190أشرطة ,أو اسطوانا مناسبة للرحلة .
 -656أدوات طبية :
 -194جها قياس الضغ للمصابل مبر ضغ الدر .
 -193جها قياس السكري للمصابل مبر السكري .
 -199جها قياس للحرارة.
 -191حقيبة إسعافا أولية.
 -197وسادة هوائية خمصصة للنور أثناء رفوب وسائل النقل املتنوعة
 -190النظارا الطبية للمحتاجل .
 -195مرطبا للبشرة .
 -111واق مشس .
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أدوا الطبخ والنظافة :
 -110سية خاصة بالشاي والقهوة.
 -119حلي الطفل ملن معه رضع .
 -114أدوا القهوة والشاي وار ملن ال يستغ عنها .
 -113تراما شاي وقهوة.
 -119سكل متعددة األ را .
 -111مسعق وسكافل وشوك بسستيكية .
 -117شرائح صابون.
 -110مناديل معطرة.
 -115أ طية صحية للمراحيل.
 -171مقن أظافر.
مالبس وتوابعها :
 -170نظارا مشسية.
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 -179حذاء رياض .
 -174حمور قابل للتوسعة.
 -173أعواد سواك.
 -179فرشاة ومع ون.
 -171أدوا احلسقة.
 -177حافظة وعسقة للمسبا.
 -170معطف واق من املطر.
 -175جوارب.
 -101مسبا سباحة.
 -100دفرت التليفونا ا اص.
 -109س ادة.
 -104عطور مناسبة.
 -103قبعة.
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 -109شال.
 -101بالطو.
 -107فرشاة للشعر .
 -100حذاء خاص بدورا املياه .
 -105حذاء صندل .
 -151عربية تنقل لألطفال .
 -150مضلة عن املطر .
 -159مفار صغرية لتغطية األسرة .
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عمععععععععل مععععععععذكرة خاصععععععععة
بالسفر :
عنــدما تســافر حيســن بــك أن تكتـ فــل مــا ميــر عليــك رحلتــك ,ومــع
األي ــار س ــوف جت ــد أن ــك ص ــنعت دل ــيسً س ــياحياً قيم ـاً لنفس ــك ,ومفي ــداً

لغــريك .فــس تت ـوا سن فتابــة فــل مــا ميــر بــك ,ومجــع فــل مــا مــن شــفنه أن
يفيــدك ســفرك ,وابــدأ مــن الفق ـرا التاليــة لتســاعدك تكــوين دليــل
سياح :
 .159اسم الدولة أو املدينة املقصودة.
...........................................
.154راب إلكرتوين سياح للدولة أو املدينة.
...........................................
.153خريطة ورقية لتلك الدولة.
...........................................
.159راب إلكرتوين ارطة الدولة.
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...........................................
 .151نوع الويارة :سياحة…عس …عمل…دراسة.
...........................................
 .157الدول ا اورة لتلك الدولة فقد حتتا إىل يارة دول أخرري.
...........................................
 .150هل حتتا الدول ا اورة إىل تفشرية مستقلةة
...........................................
.155عدد األشخاص املرافقل.
...........................................
.711عدد األيار اليت قضيتها هناك.
...........................................
.710هل عدد أيار الرحلة فاف لتلك الدولةة
...........................................
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.719التكلفة الكاملة للرحلة.
...........................................
.714معدل الصرف اليوم .
...........................................
.713فيفية استخرا التفشرية.
...........................................
.719األوراق ومتطلبا التفشرية.
...........................................
 .711الوقت الذي قضيته من أجل استخرا التفشرية.
...........................................
.717نوعية التفشرية.
...........................................
.710التكلفة املادية للتفشرية.
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...........................................
 .715هل هناك ما يضايق املرأة اح بة

البلد الذي رتهة

...........................................
.701أهم ما محلته حقيبتك.
...........................................
.700أ را

شحنتها و تستفد منها.

...........................................
.709سعر الشحن اجلوي الوائد.
...........................................
 .704نوعية وسائل املتعة اليت محلتها معك.
...........................................
.703طريق االتصال املفضلة ببلدك.
...........................................
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.709سـ ــعر االتصـ ــال بالدقيقـ ــة
من هناك إىل دولتك…باجلوال…باأاتف الاابت
...........................................
.701سعر بطاقة اجلوال هناك.
...........................................
.707سعر إعادة الشحن.
...........................................
.700العملة املستخدمة.
...........................................
.705سعر الصرف.
...........................................
.791أفضل طرق الدفع املا هناك.
...........................................
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.790اللغة الر ية.
...........................................
.799هل ميكن التحد بلغة أخررية
...........................................
.794خ سري الرحلة.
...........................................
 .793اسم خطوت الطريان .
...........................................
.799راب إلكرتوين طوت الطريان.
...........................................
.791رقم هاتف خطوت الطريان.
...........................................
.797درجة التذفرة.
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............................
...............
.790مستوري ا دما

الطائرة.

...........................................
.795سعر التذافر.
...........................................
.741حالة الطقا هناك.
...........................................
.740راب إلكرتوين لتتبع حالة الطقا.
...........................................
 .749نوعية املسبا اليت حتتا إليها هناك.
...........................................
 .744املدن اليت قمت بويارهتا.
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...........................................
 .743اسم املدينة األوىل.
...........................................
.749راب إلكرتوين للمدينة.
...........................................
.741خارطة للمدينة.
...........................................
.747راب إلكرتوين ارطة املدينة.
...........................................
 .740اسم الفندق.
...........................................
.745طريقة احل و.
...........................................
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.731درجة الفندق.
...........................................
.730مستوري ا دما والغرف.
...........................................
.739راب إلكرتوين للفندق.
...........................................
.734عدد األيار.
...........................................
.733سعر الغرفة.
...........................................
.739وسائل الرتفيه

الفندق.

...........................................
.731عنوان الفندق.
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...........................................
.737هاتف الفندق.
...........................................
 .730هل يوجد

الفندق حضانة أطفالة

...........................................
.735هل توجد خدمة اإلنرتنت

الفندقة

...........................................
.791هل اإلنرتنت جماين أر مدفوعة
...........................................
 .790هل الفندق قري من ا دما العامة واألمافن السياحيةة
...........................................
.799هل توجد خدمة اإلنرتنت

املطارا ة

...........................................
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.794هل يوجد حافلـة سـياحية
للمدينةة
...........................................
.793أهم املعا واألمافن السياحية

املدينة.

...........................................
.799أهم الشوارع

املدينة.

...........................................
.791أسعار األمافن السياحية

املدينة.

...........................................
.797أهم أمافن ترفيه األطفال.
...........................................
.790أسعار أمافن الرتفيه.
...........................................
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.795نوعية وسائل النقل اليت استخدمتها

تلك املدينة.

...........................................
.711أسعار وسائل النقل.
...........................................
.710رواب إلكرتونية لوسائل النقل.
...........................................
.719أفضل وسائل النقل.
...........................................
.714أ اء املطاعم اليت تعاملت معها.
...........................................
.713عناوين املطاعم.
...........................................
 .719هل يوجد مطاعم إسسمية أو عربيةة
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............................
...............
.711مستوري املطاعم.
...........................................
.717أسعار املطاعم.
...........................................
 .710أفضل األفس هناك.
...........................................
 .715أشهر أمافن التسوق.
...........................................
 .771رواب إلكرتونية ألمافن التسوق.
...........................................
 .770عناوين أمافن التسوق.
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...........................................
 .779أمافن الرتفيه ا اصة بالكبار.
...........................................
 .774أسعار أمافن الرتفيه.
...........................................
 .773أفضل ما تقتنيه من هناك.
........................................... .779
مسحظــة :إذا فــان هنــاك أفاــر مــن مدينــة افت ـ اإلجابــا لكــل مدينــة
بشكل مستقل من الفقرا ) 01 -39
 .771أفضل املدن اليت رهتا.
...........................................
 .777املسافا بل املدن.
...........................................
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 .770املدة الومنية بل املدن.
...........................................
 .775وسائل النقل اليت استخدمتها بل املدن.
...........................................
 .701أسعار التنقل بل املدن.
...........................................
 .700مواقع إلكرتونية استفد منها.
...........................................
 .709أفضل ما شاهد هناك.
...........................................
 .704هل تنصح بويارة تلك الدولةة
...........................................
 .703فيفية التعامل مع شع تلك الدولة.
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...........................................
 .709ما الش ء اجلديد عليك هناكة
...........................................
 .701هل تنصح بويارة تلك الدولة للعائس أو للشبابة
...........................................
 .707عوائق

السفر.

...........................................
 .700أدوية ونصائح طبية استفد منها هناك.
...........................................
 .705هل هناك من أخطاء

سفرتك تريد تسفيها

املرا القادمةة

...........................................
 .751ما اإلدابيا اليت وجدهتا هناكة
...........................................
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 .750ما السلبيا الـيت وجـدهتا
هناكة
...........................................
 .759أمافن رهتا وندمت على يارهتا.
...........................................
 .754أمافن عت عنها و تورها.
...........................................
 .753أشياء اشرتيتها وندمت عليها.
...........................................
 .759هل من املمكن أن يقور املرء هود دعوية هناكة
...........................................
 .751عناوين املساجد وامللتقيا واملرافو اإلسسمية.
...........................................

050
www.travelzad.com

 .757هل استفجر سيارة هناكة
...........................................
 .750نوع السيارة.
...........................................
 .755سعرها.
...........................................
 .011قيادة السيارة هناك وفهم نظار املرور هل فيهما صعوبةة
...........................................
 .010طريقة حساب سعر اإلدار.
...........................................
 .019سعر الوقود البنوين أو الديول.
...........................................
 .014فيفية استخرا رخصة القيادة.
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.............................
..............
 .013هل االست ار أفضل أر التنقل بوسائل النقل العارة
...........................................
 .019أفار ما يكهل امليوانية

السفر.

...........................................
ملحوظة :

إذا عومت على السفر ,وأع بتك هذه الفكرة؛ فخذ نسخة من هذه
األس لة لعمل مرجع لسفراتك القادمة أو تفيد را من حولك ,وتذفر
أن الصور الفوتو رافية ه مجال الرحلة وذفراها اليت ال تنسى ,فالتق
صوراً لتكون رمواً لرحلتك.

في الختام...

أرجو أن أفون قد وفقت خدمة املسافر العريب ,فيكون هذا الكتاب
معيناً له ترتي سفره ,وتسهيل خطواته مهما فان نوع السفر  ,وإن

فان هذا الكتاب قد اعته بشكل خاص مبن يريد أن يستمتع برحلة
شهر عسل سعيدة ,أو سياحة رائعة فريدة ,أو رحلة ترفيهية ستعة مع
بعل الصحبة ...
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و أحس أن قد مـرر علـى بعـل مـا يوخـر بـه حبـر السـفر املرتامـ سـا
حيتاجــه املســافر رحستــه ,وذفــر مجلــة مــن األمــور الــيت ســوف جتعــل
القارش يفكر بتطبيقها أو االستفادة منها إحدري مراحل سفره.
هــذا الكتــاب قــد تق ـرأ وتســتفيد الش ـ ء الكاــري ,وقــد تكــون صــاح
خ ـ ة أفاــر مــن صــاح الكتــاب ,فــنحن ال نســتغ عــن خ تــك؛ إمــا
مبراسلتنا ,أو بتسطري خ اتك ع فتاب مستقل يكون دليسً للمسافر.

ر  .سليمان بن صقري الصقري
@al_sugair
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