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 احــذر أیھــا الــرجــل 
 

إذا كنـــت تمشـي وحیـــدا أو مــع صــدیقــك فـي منطقــة السلطــان أحمـــد أو في میــدان تقسیـم وأقبـل 
علیــك رجــل بكـامل أنــاقتھ و أراد التحــدث معـك بــاللغـة العــربیة أو االنجـلیزیة وأول سـؤال قـــام 

 .بطــــرحھ 
 

 مـــن أي البـالد أنــت ؟؟؟
ممكن أن تـؤدي بـــك إلـى !!وبعــد ذلـــك ســـوف یتجــــاذب معـــك الحـــدیث ویعـــرض عــروض 

الھــالك أو یـدعوك إلــى حفـلة  عیـد میـالد فعلیـــك فـي ھــذه الحـالة عـدم التمـادي معـھ وتــركھ 
 ً  .ســـریعـا

 
 

فــإن كــل ھذه أســالیــب لإلیقــاع بــك فــــإن تجــاوبــت معــھ فتأكد أنــك أھلكــت نفســك و وقعـــت فـي 
 .الفـخ 

 
ھـؤالء األشخــاص عبـارة عـن مجمــوعة منظمــــة لصیـــد العـــزاب مــن السیــاح أو الــذین لــدیھـــم 

 .االستعــداد لـــذلك 
 

ً أو مــع صــدیقـــك   .أكـــرر فـي حـــالة خــروجـــك وحیـــدا
 
 
 
 

نــؤكــد علیــك وننصحــك 
بـــاالنسحـــاب الســریــع لكــي 

ال تخــلق لنفســك مشكلــة 
وتحمـل ذكــریــات سیئـــة فــي 

 .داخــلك لھـــذا البــلد 

 See Dunia - Istanbulإسطنبول                                                          -شوف الدنیا  

 



 احــذري أیتھــا المـرأة

 
 -:أوال

إذا كنت تســافــرین وحیـدة أو مـع مجمــوعة مـن النســاء فـــال تتقبلــي العــروض التــي سـوف 
 .و غیــر ذلــك .........تــأتیـك للمســاعـــدة في العثــور علـى فنـدق 

 
 -:ثــانیــا

ننصحـك بـاالحتیــاط الكـامـل عنــد فتــح حقیبتـــك فـــال تفتحیھــا علـى مصراعیھـا فـي األســواق 
 .والمطــاعـم 

 
 -:ثـالثـا

 .ال تبــالغي فـــي وضــع وارتـــداء المجـــوھــرات فــي السفــــر فــال داعــي لــذلك 
 

 -:رابعـــا 
فـــال تستخدمى الماكینات المـوجـودة فـي )  ATM( إذا أردتِ استخــدام ماكینة الصـراف اآللي

الطـرقـات أو في المنـاطق التــي تعـج بــالسیـاح بـل حرصا على ســالمتـك استخـدمى ماكینات الصـرافة 
المـوجــودة فــي مـراكـز التسـوق الـكبـرى أو الفنـادق الكبــرى أو المـوجودة في البنـوك وإذا حصــل و 

ِ مشكــلة بخصـوص السحـــب اطلبى  واجھتــك
المسـاعــدة مــن مــوظفـي البنـــك ذلـــك أكثــر 

 .ضمـان لســالمتـك 
 

 -:خـامسـا 
إذا حصـــل واستخــدمتِ ماكینة  الصــراف 

اآللي المــوجــودة فــي الطـرقــات وعـــرض 
علیـك أحـدھم المساعدة فـاألحسـن بـل األسلم 

ِ أن تحملى بطـاقتـــك وتغـــادرى المكــان  لك
 .ســریعـا 

 
 -:ســادســـا

 
 .بعــد حصـولك عـلى المبلـغ المـراد مـن ماكینة الصـراف اآللي ضعى نقـودك فـــي حقیبتـك سـریعـا 

 
بعـــض االحتیــاطـات ولكــن إسطنبــول فـي الحقیقـــــة بـــلد یتمتــــع بكثیــر مـن األمـــن واألمـــان  

 .وسیارات النجـــدة منتشـرة بصـــورة كبیـــرة فــي األماكن التـي تعــج بـــالسیــــاح 
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