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توقع عدم إلغاء قيود التصدير األميركية وأكد استمرار ازدهار شركته
مرسيدس تعترف بالتجسس على خصوصية
مؤسس هواوي :لن أقدم تنازالت لترمب ولو كان الثمن ابنتي!
عمالئها وترسل بياناتهم للشرطة

ق����ال م���ؤس���س ه�������واوي ،ع��م�لاق
التكنولوجيا الصيني ،إنه ال يتوقع إلغاء
القيود األميركية اخلاصة بالتصدير
بسبب األجواء السياسية في واشنطن،
إال أن��ه أع��رب عن ثقته في أن الشركة
ستزدهر ألنها تطور تقنياتها بنفسها.
وص���رح ري��ن تشينغ ام��س ب��أن��ه ال
يرغب في إلغاء العقوبات األميركية
إذا ك��ان ذل��ك يتطلب ت��ن��ازالت صينية
في حرب التعريفة اجلمركية ،حتى إذا
كان ذلك يعني مواجهة ابنته لصراع
قانوني أطول أمدا ،وهي اآلن قيد اإلقامة
اجلبرية في كندا في تهم جنائية وجهتها
لها محكمة أميركية.
وتوقع رين ،في مقابلة مع اسوشيتد
ب��رس ،استمرار القيود األميركية على
مبيعات التكنولوجيا لدى هواوي رغم
إعالن االثنني مبد املهلة  90يوما أخرى.
وأض����اف أن���ه ال أح���د ف��ي واشنطن
سيخاطر بالوقوف في صف شركته.
ومددت واشنطن ،اول من امس مهلة

مؤسس هواوي رين تشينغ

تسمح لشركة ه���واوي تكنولوجيز
الصينية بشراء مكونات من شركات
أميركية ملدة  90يوما.
وكان الرئيس األميركي دونالد ترمب،
ص��رح أن��ه ال يرغب ب��إج��راء أي أعمال
جت��اري��ة م��ع شركة ه���واوي الصينية

ألسباب تتعلق باألمن القومي.
وأوض��ح الرئيس األميركي أن هناك
أج��زاء صغيرة من أعمال ه��واوي ميكن
إع��ف��اؤه��ا م��ن ح��ظ��ر أوس����ع ،ل��ك��ن ذل��ك
سيكون معقدًا ج��دًا ،ولم يوضح ما إذا
كانت إدارته ستمدد أو توسع الترخيص

العام املؤقت.
ووض��ع��ت وزارة ال��ت��ج��ارة شركة
ه���واوي على قائمة س���وداء ف��ي شهر
مايو ،بعد أن أعلن ترمب حالة طوارئ
وطنية بسبب تهديدات التكنولوجيا
األميركية .ومتنع القائمة ال��س��وداء
ال��ش��رك��ات األميركية م��ن بيع أو نقل
التكنولوجيا إل��ى ه���واوي م��ا ل��م يتم
خاصا.
ً
ترخيصا
ً
منحها
وردت ه��واوي في بيان جاء فيه أنه
«من الواضح أن هذا القرار املتّخذ في
هذا التوقيت بالذات مسيّس وال عالقة
له باألمن القومي» األميركي ،مضيفة
أن اإلجراءات األميركية «تنتهك املبادئ
األساسية للمنافسة في السوق احلرة».
وت��اب��ع ال��ب��ي��ان أن اإلج�����راءات «ال
تصب ف��ي مصلحة أي ط��رف ،مب��ا في
ذل��ك ال��ش��رك��ات األم��ي��رك��ي��ة» .وأض��اف
أن محاوالت خنق ه��واوي «لن تساعد
الواليات املتحدة في حتقيق الريادة في
املجال التكنولوجي»

«تويتر» في قلب معركة سياسية وحرب دعائية في هونغ كونغ
وجدت تويتر نفسها فجأة في قلب
معركة سياسية وح��رب دعائية ،إذ
سمحت املنصة بظهور تغريدات
ي��ج��ري ال��ت��روي��ج ل��ه��ا ك��إع�لان��ات
مستهدفة من قبل وسيلة إعالمية
حكومية صينية ،وذلك وفقًا ملا نقله
موقع  .Pinboardونقله عنه موقع
البوابة العربية لألخبار التقنية.
وتهاجم التغريدات الدعائية التي
يجري الترويج لها املتظاهرين في
هونغ كونغ ،مع إلقاء اللوم عليهم في
تصاعد العنف واإلضرابات املدنية.
والح��ظ مستخدمو تويتر ظهور
إعالنات من وكالة األنباء الصينية
املدعومة من الدولة شينخوا تهاجم
متظاهري هونغ كونغ املعارضني.
ويبدو أن حملة شينخوا تستهدف
الناس في هونغ كونغ ،إذ حتاول
اإلع�لان��ات تصوير االحتجاجات
على أنها عنف متصاعد وتدعو إلى
استعادة الوضع.

وأب��رزت اإلعالنات أن متظاهري
ه��ون��غ ك��ون��غ ق��د أحل��ق��وا خسائر
ف��ادح��ة بالنظام االجتماعي وأنهم
يشكلون تهديدًا الزدهار هونغ كونغ
واقتصادها.
فيما حتدثت بعض اإلعالنات عن
مواطنني من هونغ كونغ يدعون أن

عندما تبدأ ف��ي الترويج لعملك أو
م��ن��ت��ج��ات��ك ع��ل��ى وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل
االجتماعي ،من املهم أن تفكر بعناية في
أي منصة من منصات التواصل ميكن
التركيز عليها أكثر للحصول على نتائج
أفضل بسرعة ،بدالً من إهدار املال واجلهد
في الترويج على جميع املنصات ،والذي
يؤدي بدوره إلى نتائج متواضعة.
قبل إنشاء استراتيجية تسويقية على
منصات التواصل االجتماعي ،يجب أن
حتدد أوال ما هو هدف عملك األساسي
على منصات ال��ت��واص��ل االجتماعي،
فعلى سبيل املثال :قد تسعى إلى توجيه
ال��زوار إلى موقع الويب اخلاص بك ،أو
زي��ادة املتابعني ،أو بناء وعي لعالمتك
التجارية .مبجرد فهم أه���داف عملك،
ميكنك استخدام النقاط التالية لتحديد
ما هي املنصة األنسب حسبما اورد موقع
البوابة العربية لألخبار التقنية.
وفيما يلي  6نصائح تساعد في اختيار
منصة التواصل االجتماعي املناسبة
للترويج لعملك:
 - 1ركز على املنصات التي يستخدمها
جمهورك
ت��ش��ي��ر إح��ص��ائ��ي��ات م���رك���ز Pew
لألبحاث أن يويتوب وفيسبوك من أكثر
املنصات استخداما على نطاق واسع
بني البالغني في الواليات املتحدة ،وأن
تويتر ،و(ريديت)  Redditمن املنصات
األقل استخداما.
لذلك م��ن املهم أن تركز ج��ه��ودك في
التسويق على املنصات ال��ت��ي يقضي
بها جمهورك املستهدف معظم الوقت،
فعلى سبيل املثال :إذا كنت تبيع منتجا
لألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65
عاما ،فيجب أن ال تهتم مبنصات مثل:
تويتر ،أو (ريديت)  Redditألن نسبة
ضئيلة من الناس في هذه الفئة العمرية
يستخدمون تلك امل��ن��ص��ات .وب���دالً من

ذل��ك ،ميكنك التركيز على التطبيقات
التي يستخدمونها في املقام األول مثل
فيسبوك ،ويوتيوب.
ومي���ك���ن���ك اس���ت���خ���دام ال��ب��ي��ان��ات
الدميوغرافية الختيار املنصة األكثر
استخداما من قبل اجلمهور املستهدف،
أو سؤال عمالئك احلاليني عن التطبيقات
التي يستخدمونها في أغلب األحيان ،أو
إجراء استطالع جلمع هذه البيانات من
زوار موقع الويب اخلاص بك.
 - 2تأكد من توافق املنصة مع احملتوى
الذي تقدمه
ت��رك��ز منصات م��ث��ل :انستغرام  ،و
 Pinterestعلى محتوى الصور ،بينما
يركز يوتيوب على محتوى الفيديو .إذا
كنت تنتج في الغالب محتوى يستند إلى
النص ،فإن هذه املنصات ليست مناسبة
لك ،ألنها تعتمد على احملتوى املرئي.
ما لم تكن تخطط إلضافة مصممني أو
مصورين فيديو إلى فريق العمل إلنشاء
هذا احملتوى – أو تخطط ملعرفة كيفية
القيام بهذه األشياء بنفسك – سيكون
من األفضل لك التركيز على املواقع التي
تركز على النصوص مثل :فيسبوك،
وتويتر ،ولينكدإن ،وريديت.
 - 3أين يركز منافسوك اهتمامهم
إذا ك��ان منافسوك يحققون جناحا

الصني متثل الوطن األم.
وال يُعد ه��ذا ال��ن��وع م��ن السلوك
صادمًا ،إذ شنت احلكومة الصينية
سابقًا حملة على النقاد الذين يعبرون
عن معارضتهم على تويتر ،وذلك
بالرغم من أن خدمة تويتر محظورة
بشكل رسمي داخل حدود الصني.
وتراقب احلكومة الصينية شبكات

التواصل االجتماعي منذ فترة طويلة
في محاولة خلنق املعارضة.
وذك��رت صحيفة نيويورك تاميز
ف��ي وق��ت س��اب��ق م��ن ه��ذا ال��ع��ام أن
الصني اتخذت إجراءات صارمة ضد
األشخاص الذين ينتقدون احلكومة
على تويتر.
ي��ذك��ر أن ج��ه��ود ال��ص�ين لتشكيل
كيفية ظهور احمل��ادث��ات السياسية
على منصات التواصل االجتماعي
أصبحت واضحة بعد أن تبني أنها
ث��ان��ي أك��ب��ر بلد م��ن حيث إي���رادات
اإلعالنات على فيسبوك بعد الواليات
املتحدة.
وت��س��ت��خ��دم ال��ص�ين اإلع�ل�ان���ات
كأسلحة دعاية إلسكات املعارضة
السياسية على منصات التواصل
االج��ت��م��اع��ي – ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر عن
تواجدها أو حظرها ضمن البالد،
األم��ر ال��ذي يضع منصة تويتر في
موقف محرج.

اعترفت شركة مرسيدس باختراقها خصوصية
عمالئها ،من خالل وضعها ألجهزة تتبع سرية مثبتة
داخل السيارات للتجسس على السائقني.
وبحسب ما نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية،
ف��إن ه��ذه األج��ه��زة م��وج��ودة ف��ي جميع محركات
أيضا املستعملة
السيارت ،ليس فقط اجلديدة ولكن ً
التي يبيعها جتار الشركة ،ولم تصرح مرسيدس منذ
متى تستخدم هذه األجهزة.
يذكر أن مرسيدس باعت  170.000سيارة في
بريطانيا فقط العام املاضي ،وأك��دت أنها تستخدم
املعلومات من أجهزة التتبع في «الظروف القاسية»
عندما يتخلف العمالء عن ال��س��داد ،لكن في الوقت
نفسه ،اعترفت مبشاركتها لبيانات مالك السيارت
وتفاصيل م��واق��ع ت��واج��ده��م م��ع الشرطة وجهات
خارجية وال��ش��رك��ات املسؤولة ع��ن إع���ادة تصنيع
السيارات.
وصرحت الشركات املنافسة مثل BMW، Jaguar
 Land Roverو Volkswagenأنها لم تقوم بأي
إجراء مماثل لهذا من قبل.
ودع��ا الوزير السابق ديفيد ديفز ،احلكومة إلى
التحقيق في تلك الواقعة ،مضيفًا أنها ليست املرة
األول��ى التي يحدث فيها ه��ذا من الشركات الكبيرة
كشركة مرسيدس وم��ن قبلها أم���ازون ف��ي انتهاك
خصوصية املستخدمني ،وتساءل هل من القانوني
أن تنقل مرسيدس بيانات ومعلومات عمالئها إلى أي
جهة من دون علمهم ،وطلب من الوزير احلالي أن ينظر

شبكة الـجيل اخلامس «»5G
تغطي أعلى برج في العالم

 6نصائح للترويج لعملك على منصات التواصل

ملحوظا على منصة معينة ،فيمكنك
أيضا احل��ص��ول على نتائج جيدة من
الترويج على هذه املنصة .ولكن إذا كان
منافسوك يهملون منصات أخ��رى ،فقد
تكون هذه فرصة ذهبية لك لالستفادة
من ذلك.
ت��ع��رض معظم ال��ش��رك��ات رواب���ط
حلسابات ال��ت��واص��ل االجتماعي على
مواقعها على الويب ،لذلك فإنه من السهل
جمع البيانات حول املنصة التي يركز
فيها منافسوك جهودهم ،ومن اجليد أيضا
زيارة حساباتهم واكتشاف أي منصة ال
يركزون فيها جهودهم التسويقية والبدء
في استغالل هذه الفرصة.
 - 4معدل ال��وص��ول الطبيعي لكل
منصة
يتطلب النجاح على وسائل التواصل
االجتماعي أن يكون لديك عدد مناسب
من املتابعني ،كما أن مقاطع الفيديو على
يوتيوب ومشاركات فيسبوك وتويتر،
ومقاالت لينكدإن يتم فهرستها بواسطة
غوغل ،مما يعني أنه ميكن لألشخاص
اكتشاف ه��ذا احمل��ت��وى م��ن خ�لال بحث
عبر غوغل.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن للخوارزميات
التي تستخدمها ه��ذه املنصات تأثير
كبير على م��ع��دل وص���ول منشوراتك

إلى األشخاص الذين يتابعونك .فعلى
سبيل امل��ث��ال :أج��رت فيسبوك تغييرا
على اخلوارزمية اخلاصة بها في أوائل
عام  2018لتحديد أولويات املشاركات
من األص��دق��اء والعائلة ،ونتيجة لذلك
انخفض الوصول الطبيعي على املنصة
بشكل ملحوظ للعديد م��ن العالمات
التجارية.
 - 5الفرص اإلعالنية التي تقدمها كل
منصة:
انخفاض معدل الوصول الطبيعي قد
ال يكون عائقا بالنسبة لك ،إذا كنت على
استعداد إلنفاق األموال على اإلعالنات،
حيث أن معظم هذه املنصات توفر فرصا
إعالنية ،وبعضها تكون أكثر دق��ة من
غيرها .على سبيل املثال :حتتوي منصات
مثل فيسبوك ،ولينكدإن على مجموعات
بيانات عميقة تتيح لك توجيه اإلعالنات
إلى جمهور محدد للغاية.
 - 6جتنب العمل على جميع املنصات
في البداية:
أح��د األخ��ط��اء التي ترتكبها العديد
م��ن ال��ش��رك��ات عندما ت��ب��دأ بالتسويق
عبر منصات التواصل االجتماعي هو
محاولة إنشاء حساب على كل منصة
موجودة تقريبا ،املشكلة هي أن احلفاظ
على حتديث احملتوى على عدة حسابات
يتطلب الكثير م��ن العمل ،ومي��ك��ن أن
تعكس احلسابات غير النشطة رؤية
سلبية لعملك.
وتتمثل الطريقة األفضل في التركيز
على منصة واح���دة أو منصتني – إذا
لم يكن لديك فريق يعمل على منصات
التواصل االجتماعي -ليكون لديك الوقت
الكافي إلنشاء محتوى جديد ونشره
باستمرار .سوف مينحك هذا مزيدا من
الوقت لزيادة أع��داد املتابعني لك على
هذه املنصات ،والتفاعل معهم بشكل أكثر
فاعلية.

 72مليار دوالر إلنقاذ سنغافورة من «الغرق»

قال رئيس وزراء سنغافورة
ل��ي ه��س�ين ل���ون���غ ،إن حماية
سنغافورة من ارتفاع منسوب
مياه البحر رمب��ا يكلف البالد
 100مليار دوالر سنغافوري
( 72مليار دوالر) أو أكثر ،على
مدى  100عام.
وتساءل رئيس ال��وزراء« :ما
تكلفة حماية أنفسنا من ارتفاع
مستويات مياه البحر؟ تخميني
هو  100مليار دوالر سنغافوري
على األرجح على مدى  100عام
أو رمبا أكثر من ذلك بكثير».
وأض����اف أن اخل���ي���ارات في
املستقبل تتضمن بناء أراض
م��س��ت��ص��ل��ح��ة م���ن ال��ب��ح��ر أو
استصالح مجموعة جزر قبالة
البحر وربطها بسدود.

واتخذت سنغافورة بالفعل
بعض اإلج����راءات ،مبا في ذلك
اق��ت��راح ضريبة على الكربون
وض��رورة إنشاء أي مشروعات
بنية حتتية مهمة في املستقبل،
مثل املطار وامليناء اجلديدين،
على أرض مرتفعة.
وق��ال��ت احلكومة ه��ذا العام
إنها ستنفق  400مليون دوالر
سنغافوري على م��دى العامني
امل��ق��ب��ل�ين ،ل��ت��ح��دي��ث وص��ي��ان��ة
مصارف املياه وتعزيز قدرتها
على مواجهة الفيضانات.
وأدل��ى رئيس ال���وزراء بهذا
التصريح في كلمة سنوية لألمة
مبناسبة اليوم الوطني والذي
أعلن فيه سياسات وأول��وي��ات
للحكومة.

بشكل دقيق في شرعية هذا اإلجراء.
وصرحت جماعة «ليبرتي» املدافعة عن حقوق
اإلنسان أن ما فعلته شركة مرسيدس جزء من عملية
التجسس العاملية.
وأثار اخلبراء القانونيون املخاوف من ذلك اإلجراء.
وق��ال ستيفانو روي��ز ،أستاذ القانون املدني مبكتب
هيكمان وروز للمحاماة إن هذا التطور مثير للقلق
في الطريقة التي تتعامل بها الشركات مع بيانات
عمالئها والتي من املفترض أنها بيانات شخصية
فذلك يعني أن استخدام التكنولوجيا للحفاظ على
خصوصية املستخدمني م��ه��دد بشكل كبير وغير
مسبوق ،فمن املروع أن أي جهة تستطيع أن تتعقب
أي شخص بلمسة زر واحدة ،فتتبع سيارة دون علم
سائقها غير قانوني مبوجب القوانني املتعلقة بحماية
البيانات التي أصدرها االحتاد األوروبي ،وخاصة أن
املستشعر السري في هذه األجهزة غير مرتبط بجهاز
تتبع السرقات أو بخدمة  Mercedes meالتي
يبيعها التجار كخدمة إضافية مقدمة من الشركة.
عمالء مرسيدس يوقعون على بنود طويلة وكثيرة
عند شرائهم السيارة ،وغالبًا ال يقرأون ما يوقعون
عليه ،ولكن مرسيدس تؤكد أن اجلزء املتعلق بوجود
أجهزة استشعار للموقع مكتوبة بخط عريض أعلى
اخلانة التي يوقع فيها العميل ،لكن أن��درو بريدغن
عضو البرملان أكد أن شركة مرسيدس يجب أن تخبر
عمالءها مبا تفعله التكنولوجيا وليس إخفاءه ضمن
الشروط والبنود.

برج خليفة

أعلنت شركة اتصاالت عن تغطية برج خليفة
– البرج األعلى في العالم – بشبكة اجليل
اخلامس ( ،)5Gواملتاحة لالستخدام من خالل
أنواع مختلفة من الهواتف الذكية املتوافقة تقنيا ً
مع هذه الشبكة املتطورة.
وت��أت��ي أهمية ه��ذا اإلجن���از ليؤكد جاهزية
شبكة اجليل اخل��ام��س م��ن ات��ص��االت لتزويد
العمالء باخلدمات التي توفرها ( )5Gمن خالل
األجهزة الداعمة املتوفرة في دول��ة اإلم��ارات،
حيث تبلغ سرعة اجليل اخلامس ما يقارب 20
ضعفًا مقارن ًة بسرعة اجليل ال��راب��ع حسبما
اورد موقع البوابة العربية لألخبار التقنية.
وتوفر شبكة اجليل اخلامس وقت استجابة
أس���رع يبلغ  1ميلي ثانية ،وس��رع��ة حتميل
قياسية تصل إلى  1جيجابت في الثانية.
وق��د ب��دأت ات��ص��االت العمل على نشر أكثر
من ألف محطة تغطية تدعم هذه الشبكة خالل
العام احلالي ،مبا يتيح للعمالء فرصة التمتع
بتجارب استثنائية عبر هذه التقنية املتطورة،
مثل مشاهدة مقاطع فيديو عالية الوضوح
والدقة؛ وتقنيات الواقع املعزز واالفتراضي،
باإلضافة إلى األلعاب السحابية التفاعلية عبر
اإلنترنت.
كما تسمح شبكة اجليل اخلامس بإمكانات

وحلول أخرى ،مثل التشغيل اآللي؛ واملركبات
الذاتية القيادة؛ والروبوتات املتقدمة؛ والطباعة
الثالثية األبعاد؛ والتكنولوجيا القابلة لالرتداء.
يذكر أن اتصاالت قد ب��دأت في العام 2014
مرحلة االختبارات التجريبية لشبكة اجليل
اخل��ام��س ،والتي كانت األول��ى من نوعها في
املنطقة ،وذلك أثناء مشاركتها في املؤمتر العاملي
للهواتف املتحركة.
وأعلنت في  14مايو  ،2018أي بعد مرور
نحو  4سنوات من العمل والتجارب املتواصلة،
عن إط�لاق أول شبكة جيل خامس على نطاق
جت��اري ،لتكون بذلك اتصاالت أول مشغل في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ينجح في
إطالق هذه الشبكة.
وق��د ب��دأت ات��ص��االت بتقدمي خدمات شبكة
اجليل اخلامس للعديد من الشركاء في دولة
اإلم���ارات ،لتمكينهم من التمتع باإلمكانيات
الهائلة لهذه الشبكة.
وحصل معرض إكسبو  2020دبي في 10
يوليو م��ن ال��ع��ام  2018على خ��دم��ات اجليل
اخل��ام��س لشبكات االت��ص��االت ،ليكون بذلك
أول مؤسسة كبرى في منطقة الشرق األوسط
وأف��ري��ق��ي��ا وج��ن��وب آس��ي��ا حتصل على هذه
اخلدمة.

هل أنت سعيد بأطفالك؟
دراسة تقدم إجابات صادمة
كثيرا ما نسمع عن الفرح والبهجة التي يبثها
األوالد في حياة أهاليهم وأقاربهم ،وف��ي كثير من
األحيان نسمع اآلب��اء على وجه التحديد يقولون إن
األطفال يجلبون لهم السعادة ،ولكن هل هذه حقيقة
بالفعل؟
رمبا بالنسبة إلى البعض قد يكون هذا صحيحا،
غير أن��ه بحسب دراس��ة حديثة نشرت مؤخرا ،فإن
األبناء يتسببون لآلباء بقلق مالي وتوتر وضغط
كبير .وم��ع ذل���ك ،ورغ���م ال��ض��غ��وط وال��ق��ل��ق ال��ذي
يجلبه األب��ن��اء ل�لآب��اء ،فقد كشفت ه��ذه ال��دراس��ة أن
األطفال يجعلون الناس أكثر سعادة بالفعل ،ولكن
مبجرد مغادرتهم املنزل ،بحسب ما جاء في صحيفة
«إندبندنت» البريطانية.
فقد وج��د الباحثون ،بقيادة األستاذ في جامعة
هايدلبرغ األملانية ،كريستوف بيكر أن األشخاص
الذين كبر أطفالهم وانتقلوا للعيش مبعزل عنهم

ي��ش��ع��رون ب��ارت��ي��اح أك��ب��ر ف��ي احل��ي��اة وت��ق��ل لديهم
مؤشرات االكتئاب ،وذلك ألنهم صاروا هم يعتمدون
على أطفالهم ملساعدتهم ماليا وتوفير الرعاية لهم،
وهو ما يفوق أسباب الضغط لديهم.
وشملت الدراسة 55000 ،شخص ،تزيد أعمارهم
على  50عاما يعيشون في  16دولة أوروبية ،طلب
منهم تقييم مدى رضاهم عن احلياة من صفر (غير
راض متاما) إلى ( 10راض متاما).
ووج��د العلماء أن البالغني ،الذين لديهم أطفال
في ط��ور النمو ،سجلوا ما بني  0.02و  0.56نقطة
على مقياس الرضا .وقال كريستوف بيكر لصحيفة
إندبندنت «هذا بالطبع ليس فرقا كبيرا للغاية ،ولكنه
يأتي م��ن مجموعة بيانات تضم آالف املشاركني.
وبالتالي ،في حني أن األطفال قد ال يكونون أكبر محرك
للسعادة والرضا عن احلياة ،إال أنه في املتوسط ال
يزال له تأثير كبير».

