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تــظــهــر بـــســبب الــثـــغــرة. وكــتــبت
الشركة في مدونتها :"بسبب طبيعة
الـــتــطــبــيق قـــد يــكــون من احملــرج

تسريب تفاصيل مثل هذه".
ــســـتـــبـــعــد وأضـــافت :"لـــيس مـن ا
ـسـتـخـدمـ بسـبب ابـتـزاز بـعض ا

علومات". هذه ا
WOB ý  U½UOÐ

ـــرة األولـى الـــتي ولــــيـــسـت هـــذه ا
يُـكشف فـيـها عـن بيـانـات شخـصـية

نتيجة اختراق مواقع إباحية.
فــفي عــام 2016 تـــســبب اخـــتــراق
بـيــانـات إلى كــشف نـحـو 800 ألف
مــــســــتــــخــــدم مـــســــجـل في مــــوقع
"بـــــرازيـــــرز" اإلبـــــاحي. كـــــمـــــا زعم
اضي اختراق ان العام ا باحثون أ
ـواقع سـلـوك تـصـفح مـسـتـخـدمـ 
إبـــــاحــــــيـــــة عـن طـــــريـق إعالنـــــات
مستهـدفة. وقالت شركـة غوغل إنها
ستزيل  60تطبـيقا لأللـعاب بعد أن
أعلنت شركـة  تشيك بوينت األمنية
اكـتشـاف بـرمجـيـات خبـيـثة جـديدة
ــتــاحـة لــكل من في الــتــطـبــيــقـات ا
األطفـال والـكبـار في موقع »جوجل
بالي ستور .«وقالت تشيك بوينت
إن الــبـرمـجــيـات اخلــبـيـثــة تـعـرض

إعالنـــات إبــاحــيـــة وحتــاول خــداع
ــســتــخــدمــ لـشــراء تــطــبــيــقـات ا

معينة.
وقال متـحدث باسم الـشركة: »أزلنا
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات مـن جـــوجل بالي
وأوقــفــنــا حـســابــات مــطــوري هـذه
البرمـجيـات وسنسـتمـر في توجيه

حتـــذيـــرات قـــويــة ألي
شخص يـقوم بـتثـبيت

هذه التطبيقات.
مـن جـــانـــبـــهـــا قـــالت
»تــشــيـك بــويــنت «إن
الـبـرمجـيـات اخلـبـيـثة
ـعـروفــة بـاسم أدالت ا
سـواين تــخـتـبئ داخل
تطبيـقات ألعـاب تشير
بــيـانــات غــوغل  بالي
إلى أنه جرى تـثبيـتها
مــــا بـــ 3 و7 مالي

مرة.
وهـــذه الــتـــطــبـــيــقــات
ليست ضمن اجملموعة
الـــتـي تــعـــتـــمـــد عـــلى
برنـامج يـسـاعـد اآلباء
واألمهـات عـلى مـعـرفة
ناسب لفحوى السن ا

هذه التطـبيقات عـلى  غوغل ستور.
وأوضــحـت الــشــركـــة أن اإلعالنــات
اخملــلـة داخـل الـتــطـبــيــقـات لــيـست

إعالنات غوغل.
وأضــــافت »تـــــشـــــيك بـــــويـــــنت أن
الــبـــرمــجـــيــات اخلـــبــيـــثــة تـــخــدع
ــسـتـخـدمــ لـتـثــبـيت تـطــبـيـقـات ا
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وتـعـد شـركـة "سـ فـير" واحـدة من
الشركات العامـلة في صناعة ألعاب
الـواقع االفــتـراضي اإلبـاحــيـة الـتي
تتيح لـلمسـتخدم اسـتكشـاف بيئات
مخـتلفـة حملتـويات مـقدمة لـلبـالغ
والتفـاعل مع شخصـيات افتـراضية
ـستـخـدم بنـظارات يسـتـع فـيـها ا

الواقع االفتراضي.
وقالـت شركـة "ديجـيـتال انـتـرابشن"
في مشـاركة عـلى مدونـتهـا اخلاصة
إنـهــا كـانت اتـخــذت قـرارا بـاإلعالن
عن الـقـضيـة بـعـد جتـاهل الـرد على
رسائل بريد إلكـتروني أرسلتها إلى

الشركة األم "إن فير" بشأن الثغرة.
وقـالت الـشـركــة الـعـامـلـة في مـجـال
الـتـأمـ اإللـكـتـروني الـتي راجـعت
ســبل الــتــأمـ اخلــاصــة بــعـدد من
واقع اإللـكتـرونـية الـتي تتـخذ من ا
قـدم للـبالـغ هـدفا لـها احملتـوى ا
إنـــهـــا اســـتـــطـــاعت الـــوصـــول إلى
البـيـانات الـشـخصـيـة اخلاصـة بكل
مستـخدم لديه حـساب في التـطبيق
وأيــــضـــا كـل شـــخـص دفع مــــقـــابل

احلصول على احملتوى.
وأضافت الشركـة أن األرقام السرية
وبـيـانـات الـبـطـاقـات االئـتـمـانيـة لم
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تــسـبـبـت ثـغـرة فـي تـطـبــيق إبـاحي
يسـتـخدم تـقنـيـة الواقع االفـتراضي
في كـشف بـيــانـات شـخـصـيـة آلالف
ــسـتـخــدمـ قـبـل مـعـاجلــتـهـا من ا

نتجة. جانب الشركة ا
وكشفت شركة "ديجـيتال انترابشن"
الـبـريــطـانـيـة لـألمن اإللـكـتـروني أن
كـتشـفة فـي تطـبيق شـركة الثـغـرة ا
"ســ فـيــر" أدت إلى كــشف أســمـاء
 20ألف مسـتـخدم وعـنـاوين البـريد

االلكتروني اخلاصة بهم.
وأعــــربت شــــركـــة "ســـ فــــيـــر" عن
شــكـرهـا لــكـشف الــثـغـرة وتــعـهـدت

. بتحس سبل التأم
WOLOKFð WÐd&

وقـالت الـشــركـة ومـقـرهـا الـواليـات
ـوقع "الـفــر" اإللـكـتـروني ـتــحـدة  ا
ــعــني بــأخــبــار الــتــكــنــولــوجــيــا ا
:"عــمــومـا إنــهــا جتـربــة تـعــلــيـمــيـة

هائلة".
وأضــافت :"ســـنــتــحــرك إلى اإلمــام
نــحـن واثــقـــون بـــقـــدراتـــنــا لـــوقف
ـشــابـهــة وسـنـواصل الــهـجـمــات ا
االســـتــــعـــانـــة بــــخـــدمــــات تـــأمـــ

راجعة نظامنا". متخصصة 
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فـرض مـوقع يـوتـيـوب شـروطـا أكـثـر
صرامة عـلى ناشري مـقاطع الفـيديو
الذين يـريدون حتـقيق ربح من خالل
ـوقع إن الـعـامـلـ به ـوقع. وقـال ا ا
سوف يراجعون يـدويا جميع مقاطع
الـفــيـديـو قــبل إضـافـتــهـا إلى خـدمـة
علـن من العالمات متميـزة جتمع ا
التـجارية الـكبـيرة مع احملـتوى الذي

وقع. يحقق رواجا كبيرا على ا
وتـــأتـي هـــذه اخلـــطـــوة في أعـــقـــاب
ـوقع من جـانب ـقـاطــعـة ا إجـراءات 
مـعـلـنـ وقـيـام مـدون مـثـيـر لـلـجدل
بـنـشــر مـقـطع فـيــديـو جلـثـة شـخص

يعـتقـد أنه أقدم عـلى االنتـحار. وقال
أحـــد اخلــبـــراء إن يــوتـــيــوب الــذي
تـملـكه شـركة غـوغل كـان بطـيـئا في

التعامل مع هذا األمر.
وأوضح مـارك مـولـيـغـان من شـركـة
"مــيــديــا ريــسـيــرش" االســتــشــاريـة:
"تــعــطـي غــوغل انـــطــبـــاعــا بـــأنــهــا
تــتــصــرف كـــرد فــعل ولــيس بــشــكل
استبـاقي" مؤكدا عـلى أنها "بـحاجة

إلى التصرف بشكل أسرع".
ويــــــــتـــــــضــــــــمـن اجلــــــــزء األول من
االستـراتيـجيـة اجلديـدة شرطـا أكثر
صرامة يجب على الناشرين االلتزام
به قبـل أن يتـمـكنـوا من حتـقيق ربح

من مقـاطع الفـيديـو التي يـنشـرونها
ـوقـع. ولن تـوضـع اإلعالنـات عــلى ا
على مقـاطع الفيـديو إال إذا استوفى

الناشر معيارين.
W¾OÝ d UMŽ

ـوقع أن هـذا سـيُسـاعـد على ويرى ا
مــكــافــحــة "مــرســلي احملــتــوى غــيـر
رغوب فيه ومـنتحلي الـشخصيات ا
وغــيــرهم من الــعــنــاصـر الــســيــئـة"
فضال عن منع "مـقاطع الفـيديو التي
يُــحـتــمل أن تـكــون غــيـر مالئــمـة من

حتقيق ربح".
وكــــان مــــوقع يـــوتــــيــــوب قـــد واجه
ـاضي عندما انتقـادات خالل العام ا

منع اإلعالنـات عـلى مقـاطع الـفيـديو
وضوعات. تتناول بعض ا

وجــاء هــذا ردا عـلى قــيــام أكــثـر من
200 عالمة جتارية كبرى بسحب
حمالتها اإلعالنية بسبب خوفها من
أن تــوضع إعالنــاتــهــا عــلى مــقـاطع
فــيـــديــو بـــهــا خـــطــاب كـــراهــيــة أو

محتوى متطرف.
وأشــار مـولــيـغــان إلى أن الـتــغـيــيـر

األخير قد يكون أقل إثارة للجدل.
وقال لبي بي سي: "بالـنظر إلى مدى
ــوقع ســـيــكـــون من األســهل ـــو ا
ــا كـانت ـعــايـيــر أعـلى  االلــتـزام 

عليه قبل بضع سنوات".
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ـرتقب OnePlus 5T وهـو أعـلن موقع سـوق إطالق الـهاتف ا
ـيـة أحـدث هـاتف ذكي مـرمـوق تـقـدمه شـركـة OnePlus الـعـا
الـرائـدة في قـطــاع األجـهـزة اجلـوالـة. يـتـمـيـز اجلـهـاز اجلـديـد
بشاشة Amold بتقنية ’فول إتش دي ‘كـاملة الدقة وقياس 6
ا يـوفر لـلمسـتخـدم جتربة مـشاهدة بـوصة مع بـأبعاد  18:9
غـايــة في الـروعــة; فــيـمــا يـتــوضع حــسـاس بــصـمــة اإلصـبع
ـصـنوع مـن السـيـراميك والـشـهيـر بـسرعـته الـفائـقـة في فتح ا
الـهاتف في أقل من  0.2ثـانيـة في اجلـزء اخللـفي من اجلـهاز
لـيـسبـغ على واجـهـة الـهاتـف األمامـيـة مـظهـراً أكـثـر انسـيـابـية
وفخـامة. وال تقتصر فائـدة الشاشة كبيـرة احلجم على جمالية
اجلهـاز وسهولة استخـدامه فحسب بل توفر جتـربة مستخدم

أكثر فعالية وتطوراً أيضاً. 
ـعـالج ’كـوالـكـوم سـنـابـدراجـون 835 الـذي ويـعـمل الــهـاتف 
عـاجلات فـي قطـاع الهـواتف الـذكيـة فيـما يعـتبـر من أفـضل ا
تـدعم وحدة معـاجلة الرسـومات أدرينو 540 تـشغيل مـجموعة
ــا يـضــمن ــفــضــلــة  واســعــة من الــتـطــبــيــقــات واأللــعـاب ا
لـلـمــسـتـخـدمــ أعـلى مــسـتـويــات األداء والـسـرعــة والـكـفـاءة.
ويـتوافر الهـاتف مع ذاكرة وصول عـشوائي سعة 8 غـيغابايت
ا يجـعله أحد وذاكـرة تخزين داخـليـة سعة 128 غـيغابـايت 
أسـرع الـهـواتف الـذكـية الـعـامـلـة بنـظـام الـتـشـغيل ’أنـدرويـد.‘
ؤكسد تـاز الهاتف بهـيكل نحيف مصـنوع من األلومنـيوم ا و
بـسماكـة ال تتجاوز 7.25 مـيليـمتر مـع قدرة حتمل عـالية وأداء
متـميـز نـاهيك عن مـزايا األداء االسـتـثنـائي الذي تـوفره أرقى

األجهزة والهواتف الذكية في السوق اليوم.

يقول عالم الـفيزيـاء انشتـاين ان شيئ
ال حـدود لــهـمــا الـكــون وغـبــاء االنـسـان
.فمن الطبيـعي جدا في تعلـيقات الفيس
بـوك وكل مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي
تعـليـقات وقـحة او خـبيـثة هـذا ماجنده
اليوم مـنتشـر اليس كـذلك ? .. فاحلقـيقة
ــلــكـون االحــسـاس هي ان الـبــعض ال 
كـنهم ان يتصرفوا شاعر االخرين و
كاشـخاص اغـبيـاء فعـليـ وقد اكـتشف
علمـاء النفس في جـامعـة بيل االمريـكية
اذا بعض االشـخاص اغبـياء حقـيقي
حــمـــقى رغم مـــســتـــواهم الــتـــعــلـــيــمي
والـــبـــعض االخــــر ودودين جـــدا حـــيث
قــامــوا بــدراســة خــاصــة يــلــعب فــيــهــا
شـتركـون بـالعـاب تقـتـرح خيـارين اما ا
ان تكون نرجسيا انـانيا منافقا وأما ان
ــكــافـأة تــكــون حـسب تـكــون مــفـيــدا وا
الـقـرار الـســلـيم هـذا يــعـني ان الـدراسه
تهتم بالطـريقة التي نسـتطيع ان نعرف
من خاللـــهــا مـــا الــذي يــعـــطــيـــنــا ايــاه
احلدس من اشـارات وان نـقرر سـلـبا او
ايــجــابــا مــا اذا اخــتــرنــا ان نــعــمل مع

الــنـــاس او ضـــدهم واالســـلـــوب االمــثل
لــلـتــعــامل لــكي تــخــرج الــدراســة بــهـذا
التصريح العجـيب قبل ان تشخصوا ما
اذا كنتم تعانـون من الكابة او من نقص
الـثــقـة بــالـنــفس حتــقـقــوا اوال هل انـتم
محاطـ بالـنرجـسي االغـبيـاء عاطـفيا
... تــاكــد ان الــتــصـــرف كــشــخص غــبي
عاطفيا له عالقه بالناس الذين يحيطون
به وليـس باي شـيئ اخـر حـيث تـتـسبب
ـسمـومة في تهـديد صـحتكم العواطف ا
النـفسـية والـعقلـيه واصـابتهـا بالـتوعك
تـمــامـا كــمـا يـفــعل الــتـدخـ انـه تـكـرار
وتعـود عـلى سـلـوك الـتـدخـ وليس اي
شيئـا آخر فاالشـخاص الـذين ياتون من
ـعــامـله وسط مـجــتـمع ســهل وبـســيط ا
ـــــيـــــلــــــون الن يـــــكـــــونــــــوا الـــــطف ..
واالشـخـاص الـذين يـاتـون من وسط فظ
غلـيظ الـقـلب حسـود حـقـود ليس لـطـفاء
عـلى االطـالق اغـبــيــاء حـمــقى فــاذا كـان
ـكـننـا ان نـتعـلـمه فـهو اذا هنـاك درس 
كان شخص ما غبيـا في العواطف فعلى
االرجح ان الــنــاس الــذيـن عــاش مــعــهم

ـاذا بـعض اغـبـيـاء كـبــار مـثـله ..... اذا 
الناس اغبياء عاطفيا ?

ــتـلك عـقـلـ االجـابـة هي ان االنـسـان 
ـعــرفـة ويـدفـعـانه يـحـصل بـهــمـا عـلى ا
نطقي الذي يسمح لنا للعمل ... العقل ا
بـالــتــفـكــيــر الـعــمـيـق والـتــامل والــعـقل
ـنـطقي بـيـنهـما نـدفع غـير ا العـاطـفي ا
ـشـاعـر ضـرورية تنـسـيق دقـيق رائع فـا
للتـفكـير .. والـتفكـير مـهم للـمشـاعر لكن
ـــشـــاعـــر ذروة الـــتــوازن اذا جتــاوزت ا
ـنطقي يكتـسح العـقل العـاطفي الـعقل ا
ويـدفـعه دفـعـا لـلـحـمـاقـة والـغـبـاء... اما
الذكاء العاطفي فـله القدرة على التعرف
عــلى شـــعــورنـــا الــشـــخــصـي وشــعــور
االخرين وذلـك لتـحـفـيز انـفـسـنا وإلدارة
عاطـفـتنـا بـشـكل سلـيم في عالقـاتـنا مع
االخــريـن ولــذالـك فــالـــذكــاء الـــعـــاطــفي
مـجـمـوعـة من الـسـمـات الـنـفـسـيـة الـتي
حتدد كـيـفـيـة استـخـدام الـقـدرات والتي
ـنطـقي او العـلمي نتـمتع بـها كـالذكاء ا
ي مـــثال تـــشـــهـــد كـــثـــيـــر من واالكـــاد
ـتــمـيـزون في االحـداث ان االشـخــاص ا
الـذكـاء الـعـاطـفي الــذين يـعـرفـون جـيـدا
مشـاعرهـم اخلاصـة ويقـومـون بادارتـها
جيدا ويتفـهمون ويتعامـلون مع مشاعر
تازة هم انفسهم من االخرين بصورة 
نراهم مـتمـيزون في كل مـجاالت احلـياة
اما من ال يسـتطيـعون التـحكم بحـياتهم
الـعـاطـفـيه فـنـراهم يـدخـلـون في مـعـارك
نفـسـيـة داخـلـيـة وحمـاقـات غـبـيـة تـدمر
قدرتهم على الـتركيز في مـجاالت عملهم
وتـمــنـعـهم مـن الـتـمــتع بـفــكـر والــغـبـاء
واضح ويــشـتــرك الــشــخص الـغــبي مع
الـشـخص الـنــذل وفي آن واحـد االثـنـان
يـعــتــقــدان ان الــشـخص الــذي ال يــفــكـر
مــثــلــهـــمــا هــو احــمق ويـــقــول(بــريــتــر
انـدرسل) مــشــكـلــة الــعـالـم أن األغـبــيـاء
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30: 09 مسلسل (طوق البنات)
دينة 00: 11 اهل ا

00: 12 صباح الشرقية
00: 14 برنامج وتر
دينة 10: 19 اهل ا
00: 22 احلصاد
30: 23 زرق ورق
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00: 09 ارض جو

00: 10 ذا انسايدر بالعربي

00: 11 افالم وثائقية

ال 00: 12 خارطة ا

00: 14 نشرة االخبار 

14:30 تداول

00: 15 نص يوم

00: 16 ذا انسايدر بالعربي

30: 17 قلبي معك

19:30 اخبار االمارات

00: 20 السلطانة قسم

00: 21 االخبار

تشددين واثقون بأنـفسهم أشد الثقة وا
دائـمًـا أمـا احلـكـمـاء فـتمـلـؤهـم الـشـكوك
..انـتــهى كـالم بـريــتــر..فــالـيــوم الــغــبـاء
مــــنـــتــــتـــشــــر جــــدا ســـواء فـي الـــعــــالم
االفــتــراضي او فـي احلــيــاة الــعـــمــلــيــة
الـيـومـيـة ويـعتـبـر عـلـمـاء الـنـفس ان كل
مــشـــكالت االنـــســان نـــاجت عن االفـــعــال
الغبـية واحلمـاقات وهـنا يطـرح السؤال
نفسه هـل الغبـاء قصـور عقـلي فطري ام
ـرور بسـلوكـيات من امر مـكتـسب بعـد ا
جتارب حـيـاته من هنـا نـذهب الى واحد
من تعـريـفات الـغـباء حـيث يـقول عـلـماء
النفس هو حالة عـقلية ال ينـقصها العلم
ـيـزه عن اجلـهل إال والـدراسة وهـذا مـا
أن كال من اجلــهـل والــغــبـــاء يــؤدي إلى
سوء التـكيف مع الـواقع فيـفقـد اإلنسان
عـطيات اجلـديدة وبـالتالي التأقـلم مع ا
تصدر أفعـاله وحماقاته مـنافية لـلمنطق

وللمصلحة .. 
من خالل هــــذا الـــتـــعـــريـف نـــفـــهم بـــان
الشـخص الـغبي هـو احمـق ايضـا حيث
يــفــقــد الــقــدرة عــلى الــربط بــ الــواقع
الصحيح لكي يصل الى نتائج صحيحة
ومن ثم يـتـخـذ الـقرار الـذي يـوصـله الى
ــرجــوة وصــوال الى حتــقـيق الـفــائــدة ا
صـلـحـة اجملـتـمعـيـة الـعـامـة اذا ماهي ا
االمور التي جتـعل االنسـان يفقـد القدرة
على الـربط الـعـقـلي ب االمـور فـيـصبح
حكـمه مـشـوشـا وافـعالـه تتـسم بـالـغـباء
واحلماقات ? فالكثيرمنا احيانا يردد ان
االنـسـان ابن بـيـئتـه ومـنذ حلـظـة والدته
يقع حتت تـاثـير االسـرة ومـرورا بتـاثـير
الدولة من خالل مدرسته ومن ثم االعالم
وبـــيــــئــــة الـــعــــمل الـى جـــانـب حـــيــــاته
الـشـخصـيـة وتـواصـله مـع احمليـطـ به
من االصـــدقـــاء عـــبـــر الـــواقع الـــفـــعـــلي
والواقع االفتراضي (االنترنيت). فعندما
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ـكن أن تـفـتح الـباب أمـنـيـة زائـفـة 
أمــام هــجــمــات أخــرى مــثل ســرقــة
ستخدم. وتابعت: األلعاب بيانات ا
والـتـطـبــيـقـات اخملـصـصـة لألطـفـال
هدف جديد جملـرمي اإلنترنت الذين
ـسـتــشـفـيـات اسـتــهـدفـوا من قــبل ا

واألعمال واحلكومات.

{ صورتك في عيني وفي القلب طاريك
تعال شوف بدنيتي (وش مكانك?)
ان جيت كل دقات قلبي حتييك
وان (رحت) يكفيني بقايا حنانك

كن (أخليك??) أعاهدك ما يوم 
وماعاش من ياخذ بقلبي (مكانك)
{ مشتاق صدقيني لشوفك ولقياك

له وكل العيون بال عيونك 
لقاك اسمك على لساني وشوقي 
ورسمك ترى بوسط قلبي محله
كل املي جتمعني االيام …وياك

يامالك …القلب مع العقل كله

1  wÝ wÐ Â«  …UM

00: 09 حالوة الدنيا
00: 10 علمني كيف احبك
00: 11 صباح اخلير ياعرب

00: 13 انت وطني
نوع الوقوف  14 :00
00: 15 الكبريت االحمر
00: 16 علمني كيف احبك
00: 17 حالوة الدنيا
نوع الوقوف  18 :00
00: 19 انت وطني

00: 20  ترند السعودية
00: 21 اخبار ام بي سي
00: 23 الكبريت االحمر
العب 00: 24 صدى ا

حتدث احـيانـا حادثـة ويتم تـناقـلهـا ب
رواد مـــواقـع الـــتـــواصـل االجـــتــــمـــاعي
تــتــشــابه الــتــعــلــيــقــات وردود األفــعـال
فـتـشـعـر في الـنـهـايـة أن هـنـاك شـخـصًـا
واحدًا  تكراره بأكثر من صورة حاول
أن تتذكر قليـلًا كم موقف مرَّ وشعرت أن
رد الــــفــــعل حتــــول إلى مــــوضــــة الــــكل
يتـبـناهـا ويـؤيدهـا دون حتقـيق أو تـأكد
ـر قـليل من صحـة احلـادثـة أو اخلبـر? 
من الــوقت لــتــخــتــفي كل ردود األفــعــال
حـتى يـحـ مـوعـد ظـهـور حـادث جـديـد
هذا مـا يـحـدث طوال الـوقت يـتـحول كل
رواد مـواقع الــتـواصـل االجـتــمـاعي إلى
نــــسـخ مــــكــــررة مـن نــــفس الـــــشــــخص
فتحولهم القضية أو احلادثة إلى وجوه
مـكـررة كل مـنـهم يـرى في نـفـسه الـتـفرد
والتميـز بنرجسـية .فهـدم الوطن والعلم
واالفكـار الـهدامه لـتـخـريج اغبـيـاء تاتي
خـطــوه اولى لــبــنــاء مـقــدســات جــديـدة
ومــشـــاهــيـــر جــدد وتــمـــجــيـــد من نــوع
اخـر..كــمـا هــو حـال الــبـعض الــيـوم في
إهزوجة األغبياء على طريقة (علي وياك

علي).. 
فيتحرك رواد الفيسبوك كالقطيع للدفاع
ــقـتـنــعـ بـهم عن افـكــارهم ورمـوزهم ا
وهـذا هـو الـغـبــاء بـشـكل ال ارادي مـثـال
فالن صديق نـشر على صـفحـته تمـجيدا
الحد رموزه السياسي او الديني النه
مـسـتـفيـد هـو مـنـهم فـيـريـد من االخـرين
تــايــيـــده خــطــا كــان ام صـــحــيــحــا وان
ـتلون اعترض احـدهم على رمـزية هذا ا
نافق اللص الغـبي االحمق سيؤدي به ا
الى االخـــتــطـــاف أواحلـــجــز ان لـم يــكن
إغــتــيــال في عــراق الــيــوم وفي أحــيــان
ـاذج جـاهزة عن كثـيـرة يـقـدم الـبـعض 
رجل الدين الدجـال اجلاهل والغـبي معا
عـــلى الــــســـواء عـــلـى انه صـــادق امـــ

أويقـدم سيـاسي لص مـتعـصب على انه
وذجي في سيـاسي مـحنـك وهو قـائـد 
نزاهـته أو فتـاة الـليل عـلى انـها مـؤمنه
وذج شريفه وهكذا الكـثير لكي يخلق 
ويقدمه للجمهور بشكل يحتمل التعميم
ثالي ليتصرف فيتلقى الفرد النـموذج ا
وفـقـه دون مـحــاولــة حتـلــيل أو جتــزئـة
ـثـال انـتـشـار فـكرة فـنجـد عـلى سـبـيل ا
ـلتحـ هم إرهابيون تعمـيم أن جميع ا
وأن فكـر جـميع الـعـلمـان هـم ملـحدون
وما إلى ذلك مـا نـتلـقـاه من افعـال غـبيه
مــصــدرهــا االغــبــيــاء احلــمــقى وهــكــذا
يـصـفق الـكـثـيــر من قـطـيع االغـبـيـاء في
عـالم الـتـواصل االجـتمـاعـي االفتـراضي
عـلومات اخلاطئة أو الفيسبـوك فنشر ا
الناقـصة يـؤدي إلى تشويه في الـعمـلية
الفـكريـة فقـد يصل الـشخص إلى نـتائج
خـاطـئــة إمـا أن يـظل ضــحـيـة الــتـصـور

علومات اخلاطئ طوال الوقت أو يصل 
مــتـــضـــاربــة فـــيــصـل به إلى حـــالــة من

علومات.  التشويش ب ا
ومع وجود فشل في فهم الواقع وإدراكه
ــان يــلـــجــأ كـــثــيـــر من االفـــراد إلى اإل
بــاألفـــكــار اخلـــاطــئـــة بــدال من الـــبــحث
وإرهاق الذهن ب معلـومات متضاربة.
وكـثــيــر من احلــكـمــاء وعــلـمــاء الــنـفس
يتفقون في أن أفضل طريقة للتعامل مع
احلـمـقـى االغـبـيــاء هى إهـمــالـهم وتـرك
مصاحـبتـهم أواحلديث مـعهم .فـالعقالء
يجب أن يتعاملـون مع احلمقى االغبياء
في العـالم االفتـراضي االنتـر نيت يـقول

احد الشعراء وهو عبد الفاسي ..
أما احلماقةُ ال تقرَب لصاحِبها

وإن بليتَ فَعُذ بالله وابتهِل
شرُّ الطَّغامِ الذي يَنسى مبادئَه 

ظنّاً بأنَّ أهالي العصرِ في غَفَل
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بغداد

اكتشاف بيانات شخصية

موقع يوتيوب

شعار فيسبوك


