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الحليب الذهبي.. فوائد 
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أمراض الشتاء

النساء الحوامل وشرب الشاي.. دراسة تكشف الضرر

خادعة تهدد بفضح خصوصية 
مستخدمي "فيسبوك"

تطلق تحديثا قد يكون 
"مثاليا" للمجرمين

ط��ورت �رك��ة �لعناي��ة بالب���رة "Olay" تطبيق��ا ذكي��ا ميك��ن �أن 
مينح��ك �ر �حلفاظ على �ل�شباب. ولكن �لتطبيق ميكن �أن يخيب �آمال 
مم لك�ش��ف �ملظهر �ملتوقع للم�شتخدمني مع تقدمهم  �لبع�ض، لأنه �شُ
يف �لعم��ر م�شتقبال، قب��ل �إعطاء بع�ض �لن�شائ��ح �ملفيدة حول كيفية 

�حلفاظ على وهج �ل�شباب.
ويدر���ض تطبي��ق "Future You Simulation"، �ل��ذي ُك�ش��ف 
�لنق��اب عنه يف معر�ض �لإلكرتوني��ات �ل�شتهالكية، وجه �مل�شتخدم 
وي�شغ��ل خو�رزمية ُدربت للتعرف عل��ى مالمح معينة ميكن �أن تتغري 

مع �لتقدم يف �ل�شن.
و�أول، ينق��ر �مل�شتخدم��ون �أو يحملون �شورة ذ�تي��ة يف �لتطبيق، مع 

�إدخال عمرهم وعرقهم، قبل �لبدء بتحليل �لوجوه.

ي��رى �أطباء وخرب�ء تغذي��ة و�شحة �أن "�حللي��ب �لذهبي" هو 
�أف�ش��ل �ش��يء ميك��ن �أن يبد�أ ب��ه �لإن�شان �شباح��ه عو�شا عن 
���رب �ل�شاي �أو �لقه��وة، �إذ �أن هذ� �مل�روب وبح�شب كالمهم 

يحتوى على فو�ئد "�إعجازية" ومذهلة ل�شحة �لإن�شان.
و�حللي��ب �لذهب��ي ه��و م���روب ميك��ن �إع��د�ده بب�شاط��ة يف 
�ملن��زل، لأنه بب�شاط��ة يتكون من �حلليب م�شاف��ا �إليه بع�ض 
�أن��و�ع �لتو�ب��ل �لتي تعطيه لونا ذهبي��ا ومن هنا  ح�شل على 

ت�شميته.
وبح�ش��ب موق��ع "VITONICA"  يت��م �إ�شاف��ة �لتو�ب��ل 
�لتالي��ة �إىل �حللي��ب، وه��ي �لكركم و�لقرفة و�لهي��ل و�لقرنفل 
و�لزجنبي��ل و�لفلف��ل، مما يجعلك تتمتع بتن��اول م�روب ذي 
طع��م لذيذ وحمبب، ويف حال عدم قدرت��ك على �رب �حلليب 

�لعادي، فبالإمكان ��شتبد�له بحليب �للوز.
وميت��از �حلليب �لذهبي بغناه بالعنا���ر �لغذ�ئية كاملعادن 
مثل �حلديد و�لكالي�شي��وم و�لبوتا�شيوم بالإ�شافة �إىل �لعديد 
من �لفيتامينات وم�شاد�ت �لأك�شدة، وم�شاد�ت لاللتهابات، 

وبالتايل هذ� ي�شاعدك على �حل�شول على فو�ئد عديدة جد�.
فه��ذ� �مل���روب "�ل�شح��ري " ي�شاع��د يف ع��الج �للتهاب��ات 
�حلادة يف �جل�شم، ويقوي مناعة �جل�شم �شد �أمر��ض �لربد يف 
�ل�شتاء، و�لكركم �ملوجود فيه ميكنك من �ل�شرتخاء وحت�شني 
�مل��ز�ج. وي�شاعد �حللي��ب �لذهب��ي �أي�شا على من��ع �لأمر��ض 
�لتنك�شي��ة يف �لدم��اغ مث��ل مر���ض �لزهامير و�أي�ش��ا يح�شن 

�لذ�كرة ويقلل من �لكتئاب.
وثم��ة فائ��دة �أخ��رى يبحث عنه��ا �لكثريون مم��ا يرغبون يف 
�إنقا�ض وزن��ه، لأن �لتو�بل �ملوجود يف ذلك �مل�روب ت�رع 
عميل��ة �لأي�ض وحرق �ل�شع��ر�ت �حلر�رية يف �جل�شم، فتمحنك 
مزي��د� من �لطاق��ة وت�شاع��دك يف �تباع نظ��ام غذ�ئي �شحي 

ي�شهم يف �لتقليل من وزنك.

يحظ��ى �ل�شاي ب�شعبي��ة و��شع��ة يف �لعامل، لكن 
�لإكث��ار م��ن ه��ذ� �مل���روب ل ينا�ش��ب بع���ض 
�لأ�شخا�ض �لذين ميرون بظروف �شحية خا�شة 

مثل �لن�شاء �حلو�مل.
فبح�شب موقع "ذ� كنفر�شاي�شن"، �أظهرت در��شة 
حديث��ة �أن �لإفر�ط يف ��شته��الك مادة �لكافيني 
�ملوج��ودة يف �ل�شاي و�لقهوة خالل فرتة �حلمل 

يعود بتبعات �شلبية على �جلنني.
و�أظه��رت عينة من �ألف �مر�أة �إيرلندية �أن تناول 
�لكافي��ني ب�ش��ورة غ��ري معتدل��ة خ��الل �لأ�شهر 

�لأوىل للحم��ل ي��وؤدي �إىل م�ش��اكل �شحي��ة لدى 
�لأجنة.

و�أ�شارت �لدر��شة �ملن�شورة يف جملة "كلينيكال 
نيوتر�ش��ن" �لأمريكي��ة، �إىل �أن تن��اول �ل�ش��اي 
�لغن��ي بالكافي��ني يوؤث��ر عل��ى م��دة �حلمل لدى 

�ملر�أة ووزن �جلنني عند �لولدة.
و�أ�شاف��ت �أن هذه �ملخاط��ر تزيد بو�قع �ل�شعف 
ل��دى �لن�ش��اء �لالئي يقبلن بك��رة على م�روب 
�ل�ش��اي خ��الل ف��رتة �حلم��ل عل��ى �لرغ��م م��ن 

�لتحذير�ت �ل�شحية �لكثرية.

ويو�ش��ح �خل��رب�ء �أن من�ش��وب �لكافيني يختلف 
بح�ش��ب �أن��و�ع �ل�ش��اي، فال�ش��اي �لأ�ش��ود �لذي 
يج��ري ��شتهالك��ه يف �إيرلن��د� بك��رة يحت��وي 

تركيز� �أعلى مقارنة بال�شاي �لأخ�ر.
ويختل��ف �ملق��د�ر �ملو�ش��ى به م��ن �ل�شاي، من 
منظم��ة �إىل �أخ��رى، فف��ي �لوق��ت �ل��ذي تن�شح 
منظم��ة �ل�شح��ة �لعاملي��ة بع��دم جت��اوز 300 
ميليغ��ر�م يف �ليوم �لو�ح��د، تنبه هيئة �ل�شالمة 
 200 جت��اوز  ع��دم  �إىل  �إيرلن��د�  يف  �لغذ�ئي��ة 

ميليغر�م.

تلق��ى م�شتخدم��و "في�شب��وك" حتذي��ر�ت لتجاه��ل ر�شال��ة خادع��ة تنت���ر ع��رب �شبكة 
�لتو��شل �لجتماعي ك� "�لنار يف �له�شيم". وتقول �لر�شالة �خلادعة �إن �ملوعد �لنهائي 
يق��رتب، و�إذ� مت جت��اوزه �شي�شب��ح "ما ن�رته متاحا للعامة غ��د�"، مبا يف ذلك �ل�شور 
و�ملعلوم��ات و�لر�شائ��ل �خلا�ش��ة. وت�شجع��ك "�خلدع��ة �لفريو�شية" على ن�ش��خ ول�شق 
�لر�شالة يف ح�شابك �ل�شخ�شي، للتاأكد من و�شولها �إىل �أ�شدقائك وعائلتك. وجاء �أي�شا 
يف �لر�شالة: "�إذ� مل تن�ر �لبيان مرة و�حدة على �لأقل، ف�شي�شمح ذلك �شمنيا با�شتخد�م 
�ش��ورك، بالإ�شافة �إىل �ملعلومات �لو�ردة يف حتديثات حالة �مللف �ل�شخ�شي". ولكن 
�لتحذي��ر�ت تق��ول �إنها ر�شالة خادع��ة ول يوجد موعد نهائي كما ُيق��ال. ويعك�ض ذلك 
حتذي��ر� خادعا �نت�ر عندما �أ�شبح في�شب��وك كيانا متد�ول عاما يف عام 2012. ويف 
ذلك �لوقت، قالت �ركة في�شبوك: "هناك �شائعة تنت�ر وتقول �إن في�شبوك يقوم بتغيري 

يتعلق مبلكية معلومات �مل�شتخدمني �أو �ملحتوى �لذي ُين�ر على �ملوقع". 

تعم��ل "و�ت�ض �آب" عل��ى تطوير حتديث �أمني جديد يتطلب م��ن �مل�شتخدمني تاأكيد هويتهم 
م��ن خ��الل ب�شمة �لإ�شبع لفت��ح �لتطبيق. وبد�أ تطبي��ق �ملر��شلة �ل�شه��ري، �ململوك من قبل 
في�شب��وك، بالعمل عل��ى �لآلية �جلديدة يف هو�ت��ف �أندرويد. و�شيجع��ل �لتحديث �لأخري من 
�ل�شعب على �أجهزة �ل�رطة و�ملخابر�ت وغريها من وكالت �إنفاذ �لقانون، قر�ءة �لر�شائل 
�ملر�شلة من قبل �ملجرمني و�لإرهابيني. و�أو�شح موقع، "WABetaInfo"، �لذي يتابع 
تط��ور�ت "و�ت�ض �آب"، �أن �لتحديث ما ي��ز�ل يف مرحلة "alpha stage" من �لتطوير، �أول 
مرحلت��ي �لختبار، ولكن �شيتم �إطالقه يف �لإ�ش��د�ر�ت �مل�شتقبلية. ويتيح �لتحديث �جلديد 
فت��ح �لتطبي��ق با�شتخ��د�م ب�شم��ات �لأ�شاب��ع عند حتمي��ل "و�ت���ض �آب"، ولكن��ه لن يحمي 
�ملحادث��ات �لفردية. وقال "WABetaInfo": "�شيتم حماي��ة �لتطبيق ب�شكل كامل، لذ� 
�شيحت��اج �مل�شتخ��دم �إىل توثيق هويت��ه من �أجل ��شتخد�م و�ت���ض �آب". ويف يوليو �ملا�شي، 

�عرتفت �ركة "و�ت�ض �آب" �أنه ميكن �إ�شاءة ��شتخد�م برنامج �لت�شفري �خلا�ض بها.

"واتس آب" تطبيق:  رسالة

قبل  �شدر  لالأطفال  تعليمي  كتاب  ت�شبب 
�شنو�ت يف �ملغرب، يف جدل و��شع على و�شائل 
�لتو��شل �لجتماعي يف �لآونة �لأخرية، ب�شبب 
حذفه ��شم فل�شطني من على �خلريطة وو�شعه 
بدًل عنها ��شم �إ�ر�ئيل. ون�شب �لكتاب �ملعامل 
�لدينية �ل�شهرية يف فل�شطني و�أبرزها �مل�شجد 

�لأق�شى يف �لقد�ض �ملحتلة �إىل �إ�ر�ئيل.
وبح�شب م�شتخدمني مغاربة فاإن �لكتاب �لذي 
�أو   "L'atlas du monde" عنو�ن  يحمل 
�لن�ر  دور  �إحدى  �إىل  يعود  �لعامل"  "�أطل�ض 
�ل��د�ر  مبدينة  �لرئي�شي  مقرها  يقع  �ل��ت��ي 
خارطة  �لأطفال  تعليم  �إىل  ويهدف  �لبي�شاء، 

�لعامل ب�شكل م�شور ومب�شط.
"�لقد�ض  �أن  بالفرن�شية  �لناطق  �لكتاب  و�أورد 
لدى  مقد�شة  مدينة  وهي  �إ�ر�ئيل،  عا�شمة 
�ليهود  �أ�ش�شها  دولة  "�إ�ر�ئيل  و�أن  �ليهود"، 
يف �شنة 1948"، و�أنه "يقطنها �لفل�شطينيون 

�لعرب و�ليهود �لإ�ر�ئيليون".
يتبادلها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ت��اب  �شفحات  وتظهر 
�مل�����ش��ت��خ��دم��ون ع��ل��ى و���ش��ائ��ل �ل��ت��و����ش��ل 
�لذي  �لكتاب  �أن  �لأخ��رية  �لأي��ام  �لجتماعي 
لالأطفال،  "�لتعليمية"  �لكتب  �شمن  ي��روج 
كليًا من �خلريطة وعدم  فل�شطني  تعمد حذف 
�أبد�ً، كما مت و�شع �شورة  �لإ�شارة لها كدولة 
خ�ش�شوها  �لتي  �لفقرة  �شمن  �ل�شخرة  قبة 

للتعريف باإ�ر�ئيل.

�لطبعة �ملتوفرة  وبح�شب مو�قع مغربية فاإن 
�ملغربية  �لأ���ش��و�ق  يف  �لكتاب  م��ن  حاليًا 
ظهر  على  ويظهر   ،2016 بتاريخ  �شدرت 
لعام   3341 �لقانوين:  �إي��د�ع��ه  رق��م  غالفه 
2007، ما يعني �أن �لكتاب �شدرت منه عدة 

طبعات.
وياأخذ هذ� �لأطل�ض �لأطفال يف رحلة م�شورة 
ما  �أهم  مو�شحًا  �لعامل،  ق��ار�ت  خمتلف  عرب 
به  تعرف  ما  و�أه��م  �قت�شادها،  عليه  يرتكز 
ثقافتها، وتاريخها، وزيها �لر�شمي �إىل جانب 
�أ�شهر �لحتفالت بها، و�لعديد من �لتفا�شيل 

�لأخرى.
�ملغرب  خريطة  نف�شه  �لأطل�ض  يف  وظهرت 
تظهر  �شور  عليها  للدللة  ووردت  كاملة، 

وخلفها  ي��دوي  ب�شكل  مبنية  بي�شاء  بيوتًا 
�شجرتا نخيل، كما ظهرت �شورة �مر�أة ترتدي 
"�حلايك"، وحتمل ُقّلة على ظهرها، وينتظرها 
كما  مغربيني،  وطربو�شًا  جلبابًا  يلب�ض  طفل 
ظ��ه��رت يف �ل��ك��ت��اب ���ش��ور وم��ع��ل��وم��ات عن 
و�شوريا،  �لأردن،  مثل  �أخ���رى  عربية  دول 

و�ل�شعودية، ولبنان.
�ملغربي  �ملر�شد  عن  حملية  مو�قع  ونقلت 
على  ت��ع��رف  �إن���ه  ق��ول��ه  �لتطبيع  ملناه�شة 
من  و�شلته  ر�شالة  بعد  �لأطل�ض  م�شمون 
في�شبوك،  موقع  على  �شفحته  متابعي  �أح��د 
�لبحث  �إىل  �ملعنية  �ملغربية  �ل�شلطات  د�عيًا 
وبيع  ون�ر  طبع  �لكتاب  لأن  �ملو�شوع،  يف 

باملغرب.

للمر�شد  �لعام  �لكاتب  هناوي،  عزيز  وق��ال 
�إن طباعة ون�ر  �لتطبيع،  �ملغربي ملناه�شة 
هذ� �لكتاب باملغرب يعني �أن "�أياٍد �شهيونية 
مبا�رة هي من طبعته"، م�شيفًا �أن "�خلريطة 
فل�شطني متامًا، وحتى  تلغي وجود  كانت  �إذ� 
يف  �ملتحدة  �لأمم  بها  تعرتف  �لتي  فل�شطني 
هذ�  فهل  به،  نعرتف  ل  �لذي  �لتق�شيم  قانون 
ي�شاء  ما  طباعة  ميكنه  �شخ�ض  �أي  �أن  يعني 

وين�ره يف �ملغرب؟".
مبنع  �ملغربية  �ل�شلطات  �لهناوي  وطالب 
طبعته،  �لتي  �جلهة  ومعرفة  �لكتاب،  طباعة 

ومن �لذي يوزعه يف �ملغرب.
يعتمد كمرجع  �لكتاب  كان  �إذ�  ما  يتبني  ومل 

لدى بع�ض �ملد�ر�ض �ملغربية �أم ل.

بغداد – جورنال

متقاطعة
كلامت

عمودياً أفقياً
o ت�ريح باحلاجة �إىل 1 �شوت �لرعد 

2 عك���ض حل��و o جوهر )�ل�ش��يء( o ما يعطيه �أقارب 
�لعرو�ض لها يوم زو�جها

3 من طيور �لن�شف �جلنوبي للكرة �لأر�شية ول يطري 
ولكنه �شباح ماهر

4 ي�شبح ن�شيطا
o �شوت  5 مقدمة ر�أ�ض �حليو�ن حيث يو�شع �لزمام 

�لع�شافري
o للند�ء o �شوت �لنحل )معكو�شة(  6 قط 

o كثري �ل�شرب. 7 �شوت �حلمام )معكو�شة( 
o ن�شف �شبغة. �أنكر �لأ�شو�ت  o يقال عنه  8 هرب 

9 �شن �لفيل
o �شوت �لذئب 10 �شوت �لبالبل 

1 �ش��وت �لنعام��ة o لي�ض ل��ه قيمة عند 
�لغري

o �شوت �ملاء 2 ثلثا ورل 
o عك�ض خري 3 �شجاجيد 

4 ح�ش��ى كب��رية مل�شاء o �ش��وت �لفيل 
)معكو�شة(.

5 يجل���ض �جلم��ل على �لأر���ض من حالة 
�لوقوف

6 �ش��ع مق��د�ر� ز�ئ��د� o مر���ض و�شعف 
)معكو�شة(.

o �شياح �لديك. 7 �شوت �ل�شفادع 
 o ش��وت �لظبي� o )8 �شن��ور )معكو�ش��ة

ف�شاء
9 للتمن��ي o �للعب �ملتميز بحركة د�ئبة 

للطفل ول يخلو من �لتخريب.
o �شوت �جلمل 10 �شون �لبط 

مهني��ًا: يطر�أ حت�شن يف و�شعك �مل��ادي و�لعملي ي�شاعدك يف تنفيذ 
�أهم �أهد�فك، ورمبا تكون �أمام فر�شة توؤدي لتح�شن كبري يف ظروفك 

على �ل�شعيد �ملهني 
عاطفي��ًا: تعي���ض �حلب �حلقيق��ي و�ملتبادل مع �حلبي��ب وتخططان 
مل�شتقبلكم��ا ب��ذكاء، وجت��د �أن قلب��ك مل��يء باأحا�شي���ض ممتعة ول 

ت�شتطيع �ل�شيطرة على عو�طفك 

مهني��ًا: يجعل��ك ه��ذ� �لي��وم متفائ��اًل و�إيجابي��ًا وياأتيك 
بفر���ض ��شتثنائية جميلة جد�ً، ��شتفد منها قد �مل�شتطاع 

ووظفها يف �حلقل �لذي تنجح فيه 
عاطفيًا: تع��رّب عن نف�شك بُحنكة ومهارة وتربز مو�هبك، 
فتك��ون �لنطالق��ة مهم��ة لف��رتة و�ع��دة ج��د�ً مفعم��ة 

بالنتائج �ملفرحة و�ملفيدة 

مهني��ًا: ي�ش��ري ه��ذ� �لي��وم �ىل �لتخل���ض م��ن بع���ض 
�لتعقي��د�ت، ورمب��ا تط��ل عل��ى تغي��ري م��كان �لإقام��ة 

و�لنتقال �إىل مكان جديد 
عاطفي��ًا: ترتاح �إىل �لأو�ش��اع و�لعالقة، لك��ّن �أمر�ً ما 
يوؤثر �شلبًا يف �لعالقة ويف �أ�شلوب تعاطيك مع �ل�ريك 

مهني��ًا: يتح��دث ه��ذ� �ليوم عن م���روع يو�ش��ع �أمامك 
للتفاو�ض �أو عن عقد تريد �أن توّقعه �أو �تفاق تعقده 

عاطفيًا: �ذ� مل تك��ن خمل�شًا مع �ل�ريك، من �لأف�شل �أل 
ت�شارحه مب�شاعرك جتاهه و�إل �شاءت �لأمور لحقًا 

مهني��ًا: يتيح �أمامك هذ� �ليوم فر�ش��ًا للعمل يجب �أن تبقى �رّية 
وبعي��دة ع��ن �أع��ني �حل�ّش��اد لئ��ال يحاول��و� �أن يدبرو� ل��ك مكيدة 

لإيقاعك بها
عاطفي��ًا: تق��وى �مل�شاعر وقد تتعار�ض مع �لفر���ض، �إّل �أنك قادر 
عل��ى تنفي��ذ رغب��ة �أو حتقي��ق �أمني��ة، و�نتب��ه لكلمات��ك ومظهرك 

وت�ّرفاتك 

مهني��ًا: ظروف �لعمل غري مالئمة للح�شول عل��ى �إجازة، عليك �أن تعمل 
بكل طاقتك حتى �لو�شول �إىل بر �لأمان، بعدها ميكن �أن حتظى ببع�ض 

�لر�حة
عاطفي��ًا: حتتاج �إىل جمهود كبري لال�شتمر�ر يف �لعالقة، يجب �أن تكون 
متاأكًد� �أنك بحاجة �إليها فعاًل، و�أنها ل ت�شع عليك �شغوًطا من دون د�ٍع
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مهنيًا: تتمتع بحياه مهنية جيدة، فاأنت ت�شتطيع حتديد ما تريد، 
وتق��وم مبا عليك من و�جبات ب�شكل جي��د وعلى �أكمل وجه، مما 

يجعلك مميًز� يف �لعمل 
عاطفي��ًا: �أنت �شخ���ض �شجاع وتتمتع بطيب��ة �لقلب، مما يجعلك 
قادر�ً على فهم �ريك �حلياة، وتقدمي �لدعم و�لهتمام �ملنا�شب 

له 

مهني��ًا: يدخ��ل فينو���ض �إىل برج �لقو���ض وي�ش��كل و�شعًا 
مهني��ًا �شلبيًا، تتز�حم �لأف��كار يف ر�أ�شك وت�شعر بت�شوي�ض 

على عالقاتك �ملهنية 
عاطفي��ًا: تنه��ي �لكثري من �مل�ش��اكل �لتي كن��ت تعانيها 
يف جمال��ك �لعاطف��ي، وتبتعد عن �لنفع��الت �لتي توتر 

عالقتك باحلبيب 

مهني��ًا: جت��د �أمام��ك �آفاقا جي��دة لتحقيق ج��زء كبري م��ن طموحك 
�ملهن��ي وتلق��ى م�شاعدة غ��ري متوقع��ة ت�شاهم يف حت�ش��ني ظروفك 

�ملهنية و�لعملية 
عاطفي��ًا: تكت�ش��ف �أن جمي��ع عالقات��ك �لعاطفي��ة �جلدي��دة مزيف��ة 

وقائمة على �ملنفعة فتبحث عن عالقة �شادقة 

مهنيًا:تنت���ر على بع�ض �لتحدي��ات �ملهنية و�لعملية، وتتحرر 
م��ن بع���ض �مل�شوؤوليات �لت��ي �أتعبتك، وت�شيطر عل��ى �أمر طارئ 

يعكر و�شولك �إىل هدف مهني تعمل من �أجله .
عاطفي��ًا: �ل�ري��ك يحبك وخمل�ض وم�شتعّد لعم��ل �مل�شتحيل من 
�أج��ل �شعادت��ك، ولك��ن تاأمني متطلب��ات �حلياة يجعل��ه ع�شبيًا، 

فقف بجانبه

مهني��ًا: ل حتاول �له��روب من مهام��ك يف �لعمل �ليوم، 
�شيعطي ذلك فكرة �شيئة جًد� عنك �أمام مديرك يف �لعمل 
عاطفي��ًا: ت�رفات �ل�ريك �لغريبة نوعًا ما لن تر�شيك، 
فح��اول �أن توّف��ق بين��ك وبين��ه، فه��ذ� �أف�ش��ل لكما لئال 

ت�شطدما مبا ل يعجبكما 

مهني��ًا: ت�شرتجع قّوتك ب�رع��ة، ما ي�شري �ىل فر�ض مالية ممّيزة 
و��شتثمار�ت منا�شبة �أو �أخبار طّيبة جتعلك �لأقوى 

عاطفي��ًا: عالق��ة ممي��زة وفري��دة من نوعه��ا بال�ري��ك، مرّدها 
�لتفاه��م �لو��شح و�لتفاق على كل �لأمور، ول �شيما تلك �ملتفق 

عليها قبل �لرتباط 
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