 ٦نصائح للمحافظة على فلىسك ووقتك في شهر رمضان
زي ما احنا عارفين أُ رٍضاُ تٍؼيَْا اىصثز ٗاىر٘اضغ ٗاىزٗحاٍّح ٍِٗ .اىَفارقاخ أُ اإلّفاق ٌٍَو إىى اىشٌادج خاله
اىؼٖزٗ .فقا ىذراطح طي٘ك اىَظرٖيل ىؼٖز رٍضاُ ٍِ قثو ػزمح أتحاز اىظ٘ق  YouGovفإُ امرز اىَؼرزٌاخ تٍِ
اىَظرٖينٍِ ًٕ اىَ٘اد اىغذائٍح تؼذٕا اىَالتض .فً سٌادج مثٍزج ٌٗؼرقذ اُ اىشٌادج اىنثٍزج دي تظثة اُ  ٍِ ٪٥٥اىَظرٖينٍِ
تٍح٘ػ٘ا ط٘ه اىظْح ػيؼاُ ػٖز رٍضاُ ٗاىؼٍذٗ .فً اىَقاه دٓ ْٕحاٗه ّظٍطز ػيى ػادج االصزاف اىغٍز ٍحظ٘ب فً
اىظْ٘اخ اىيً فاذد فً ػٖز رٍضاُ.

 .١االػرذاه ٍفٍذ صحٍا ٍٗادٌا
اىصً٘ ٕ٘ ٍَارطح ٍزذثطح تَجَ٘ػح مثٍزج ٍِ اىف٘ائذ اىصحٍح ٍِ ،فقذاُ ٗسُ ،ذحظٍِ اىظٍطزج ػيى ّظثح اىظنز فً
اىذً ،صحح اىقية ٗظائف اىَخ .االػرذاه تٍظٖو ػيٍل ػَيٍاخ اىؼزاء ٗاىرحٌ٘غ الٕذافل فً اىَظرقثو ٍرضٍؼغ اىؼٖز
تاإلفزاط فاىصزف ٗاالمو .االػرذاه ٍغ تض ٍٕظاػذك ذح٘ع في٘ص دٓ مَاُ ٍٕظاػذ ذحافع ػيى صحرل.

ّ .٢ظٌ ٗجثاذل ٗاػرزي احرٍاجاذل تذري
افرنز أّل ٍغ السً ذؼرزي احرٍاجاذل ٍِ االمو ٗاّد جؼاُ .ترْظٌٍ ٗجثاذل ٗذزذٍة احرٍاجاذل ٗىَا ػرزي حاجرل ميٖا
ٍزج ٗاحذج اّد ٍغ تض تر٘فز في٘ص .اّد مَاُ تر٘فز ٗقد مرٍز فً رٍضاُ ذقضٍٔ فً اىؼثادج أحظِ ٍِ إّل ذقضٍٔ فً
اىظ٘تز ٍارمد.

 .٣مَو ذحٌ٘غ ىيط٘ارئ
ٍرْظاع اُ اىحٍاج ٕرنَو تؼذ ٍ٘طٌ األػٍاد .مَو اطرخذاً قاػذج ٍٍشاٍّح 00/00/00

 .٤ميٌ جَؼٍح خٍزٌح ٗاذثزع تاىحاجاخ اىشٌادج ػِ حاجرل
اّد ٍغ تض تر٘فز ٍناُ اىحاجاخ اىيً ػْذك ٍغ ترظرخذٍٖا .اّد مَاُ ٕرظاػذ حذ ٍحراج اىحاجاخ دي .اّد ْٕا تر٘فز
ىْفظل راحح ٍادٌح ّٗفظٍح.

 .٥اطاه ػيى ٍ٘اػٍذ ػغو اىثْ٘ك فً رٍضاُ
ٍ٘اػٍذ ػَو اىثْ٘ك ٍَنِ ذرغٍز فً رٍضاٍُ .رْظاع ذظؤه ػيى ٍ٘اػٍذ رٍضاُ .ىَؼيٍ٘اخ امرز ميٌ ّق٘د.

 .٦اػَو حظاب ٕذاٌا ،إجاسج ٗفظح اىؼٍذ
ٍرْظاع فظح اىؼٍذ ،اىٖذاٌا ٗاىؼٍذٌح ٗاّد ترخطظ ىزٍضاُ .فً اخز أٌاً رٍضاُ اّد ٍغ ٍحراج ٍفاجآخ ٍٗصارٌف
اّد ٍغ ػاٍو حظاتٖا .اػَو حظاتل ػيى ٕذاٌا اىؼٍذ ٍِ تذري ػيؼاُ ٍرؼغيغ تاىل اٗ في٘طل تٍٖا فً اخز رٍضاُ
تَصارٌف ػٍذٌاخ ٗطفزٌاخ اىؼٍذ .اىرخطٍظ ٍٕ٘فزىل في٘ص ٗٗقد.
افرنز اُ ػٖز رٍضاُ ٍغ ػيؼاُ تض ذص زف في٘ص ترح٘ػٖا ط٘ه اىظْح ػيى االمو .رٍضاُ ٕ٘ ػٖز فً اىظْح حاٗه
ذظرفٍذ ٍْٔ إّل ذح٘ع في٘ص ٍغ ذصزف اىيً ح٘ػرٔ

