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ان�ستغرام �سيد امل�شهد االنتخابي

يجولون العامل وينقلون رحالتهم بالن�ص وال�صورة..

«الثنائي الدملوين» مدونة زوجني بحرينيني يع�شقان ال�سفر والت�صوير
«مرحباً ..نحن ح�سني ومرمي ،زوجان نت�شارك
احلياة واحلب منذ عام  ،2012نحن هنا لنعي�ش
حلمنا ونعمل على حتقيقه بامتهان ال�سفر كدوام
كامل!» ،بهذه العبارة يبد أ� الزوجان ح�سني املو�سوي
ومرمي العرب احلديث عن مدونتهما «الثنائي الدملوين
� »dilmunicouple.comإحدى املدونات البحرينية
املتخ�ص�صة يف جمال ال�سفر.
ح�سني مولع جدا ً بال�سفر ،وبت�صوير و�صناعة
الأفالم الوثائقية ،ويحلم �أن يكون �ضمن طاقم
�أحد املنظمات الكربى مثل«ماغنم» و«نا�شيونال
جيوغرايف» ،وهو يعمل حل�سابه اخلا�ص يف تطوير
املواقع االلكرتونية وتطوير ا�سرتاتيجيات لو�سائل
التوا�صل االجتماعي� ،أما مرمي فتع�شق الرتحال وحتب
اال�ستماع لأخبار النا�س وق�ص�صهم كما حتب تعلم
وجتربة �أ�شياء جديدة كل يوم ،كما انها مهتمة بالكتابة
والت�صوير وتعمل حاليا يف �شركة تقنية معلومات.
] كيف بد�أت فكرة املدونة؟
 بعيدا ً عن روتني احلياة ومنطها الرتيب ،يفمغامرة وحت ٍد �صعب خالل رحلة �شهر الع�سل جلبال
الهماليا يف الهند ،وجدنا انف�سنا قد وقعنا يف حب
املغامرات والرتحال واالختالط مع النا�س من خمتلف
الثقافات! لذا كان قرارنا �أن تبقى حياتنا يف هذا االجتاه.
بالطبع ال ميكننا ترك كل �شيء يف هذه اللحظة…
لدينا العديد من االلتزامات والديون التي يجب علينا
االلتزام بها… كما اننا بحاجة للبحث عن م�صادر
دخل �أخرى وباخل�صو�ص خالل ال�سفر… ولكن هذه
املدونة هي خطوة �أوىل نحو حتقيق حلمنا بال�سفر
حول العامل.
] ماذا تق�صدون بالـ «الثنائي الدملوين»؟
 -دملون هي ح�ضارة قامت يف جزيرة البحرين

و�شرق اجلزيرة العربية ،وقد كانت يف الفرتة ما بني
 3000 – 3200قبل امليالد ،وقد ع ّرف ال�سومريون
البحرين ب�أر�ض الفردو�س و�أر�ض اخللود واحلياة.
بينما كنا نتجول يف متحف البحرين الوطني ،وهو
من الأماكن اجلميلة واملحببة لنا .خطرت ببالنا فكرة
�صلتنا بهذه الأر�ض التي احتوت احل�ضارة الدملونية…
لذا �أ�سمينا �أنف�سنا بالـ «الثنائي الدملوين».
لقد ق�ضت مرمي �أكرث من � 10سنوات من عمرها يف
�سوريا ،بينما ح�سني ق�ضى �أي�ضا �أكرث من � 10سنوات
يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،التقينا يف البحرين
الأر�ض التي ننتمي �إليها والتي انطلقت رحلتنا منها.
] ومباذا تهتم مدونة «الثنائي الدملوين»؟
 نود من خالل هذه املدونة �أن ن�شارككم �شغفناوحبنا لل�سفر والت�صوير ،نحاول من خالل هذه املدونة
الت�شجيع على خو�ض جتارب وحتديات غري اعتيادية
يف احلياة ،كما نحاول �أن نكون م�صدر �إلهام يف كيفية
حتويل ال�سفر �إىل جتارب ت�سهم يف تغيري حياتكم
نحو الأف�ضل ولقد فزنا م�ؤخرا مب�سابقة اليوم العاملي
للإعالم االجتماعي التي مينحها النادي العاملي للإعالم
االجتماعي – البحرين ك�أف�ضل مدونة يف جمال ال�سفر.
] تن�شرون يف مدونتكم رحالتكم �إىل دول عديدة،
حدثونا عن رحلة «يوم ممطر يف وادي احلوقني» يف �سلطة
عمان؟
 مل ن�ستطع ر�ؤية وادي احلوقني يف �أجمل �صوره،لكن اجلو املمطر يف ذلك اليوم �شكل لنا جتربة خا�صة
كما �أعطانا ت�صورا خمتلفا لطبيعة الوادي الواقع يف
والية الباطنة ويبعد حوايل �ساعتني ( 160كيلومرتا)
عن العا�صمة م�سقط.
جمالية وادي احلوقني تتمثل يف امل�ساحة اخل�ضراء
نتيجة انت�شار �أ�شجار النخيل وال�شالالت ال�صغرية

املتدفقة واملياه اجلارية عرب ال�صخور على امتداد
الوادي والتي تكون هادئة يف الطق�س ال�صحو.
عند نزولنا للوادي بد�أت الأمطار بالهطول و�أخذت
تزداد قوة هطولها �شيئا ف�شيئا ،الرياح كانت قوية
جدا ً واملياه كانت جتري يف الوادي ب�شكل �سريع وقد
حتول لون املياه يف الوادي اىل البني بفعل الأتربة
التي يجرفها املاء .زيارتنا للوادي كانت ق�صرية فقد
ا�ضطررنا لرتكه �سريعا ب�سبب خطورة الو�ضع لكن
مبا اننا من حمبي الت�صوير ،مل متنعنا هذه الأجواء من
التقاط بع�ض ال�صور للحظات التي مررنا بها.
عملية خروجنا من الوادي كانت مغامرة �أخرى
بحد ذاتها ،فالر�ؤيا كانت منعدمة ب�سبب كمية الأمطار
الكبرية جدا .ح�سني كان حذرا جدا خالل قيادته لل�سيارة
وقد �أخفى توتره وكان ميازحني طوال الطريق ملحاولة
تخفيف توتري وخويف .مرة �أخرى بعد توقف املطر
تذهلنا الطبيعة من خالل كونها قا�سية وجميلة يف
نف�س الوقت� .شدنا منظر قو�س قزح هذا املنظر الذي
�أن�سانا كل ما مررنا به فقمنا بايقاف �سيارتنا �إىل جانب
الطريق وا�ستمتعنا بالت�أمل يف هذا املنظر الرائع.
] هل تكتفون بو�صف الرحلة وت�صويرها؟
 ال ،فنحن نقدم �أي�ضا ن�صائح عامة متعلقة يف كلرحلة ،ففي الرحلة ال�سابقة قدمنا عددا من الن�صائح من
بينها �أنه قبل زيارتكم للأودية ت�أكدوا من حالة الطق�س
و�أو�ضاع الوديان من خالل �شبكة االنرتنت �أو االخبار
التي تبث عرب الراديو املحلي ،وعند بدء هطول االمطار
الغزيرة الأف�ضل ترك الوادي فورا حيث ان من�سوب
املياه يرتفع يف وقت ق�صري جدا ،ون�شري �إىل �أن �سيارات
الدفع الرباعي هي الأف�ضل للقيام برحالت للأودية
حيث ي�شمل الطريق �إليها �أحيانا منحدرات ومرتفعات
ورمبا تكون الطرق غري معبدة.

مع اقرتاب موعد االنتخابات النيابية والبلدية
املتوقعة يف نوفمرب القادم بادر عدد من املر�شحني
�إىل �إطالق منابر دعائية لهم عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي ،وتطبيق ان�ستغرام حتديدا ،كما بد�أت
تظهر كثري من احل�سابات ذات ال�صلة باالنتخابات
على ان�ستغرام دون معرفة من يقف خلفها.
�إنه �أمر ب�سيط ،اختيار ا�سم و�إطالق احل�ساب
ون�شر بع�ض الق�صا�صات من ال�صحف التي تتناول
�أخبار االنتخابات واملر�شحني ،مع عدد من الها�شتاقات
واملين�شني جلذب املتابعني.
بع�ض تلك احل�سابات على ان�ستغرام حتديدا
يحظى الآن ب�أكرث من ع�شرة �آالف متابع ،و�أعرف
�شخ�صيا ح�سابات �أطلقها مر�شحون يف حماولة
منهم ال�ستك�شاف الأجواء االنتخابية ،وهناك �شخ�ص
يعمل مع �إحدى املر�شحات �أطلق لهذه الغاية �أكرث من
ثالث ح�سابات على ان�ستغرام حتت عناوين خمتلفة
وبتوجهات خمتلفة .االنتخابات كال�سيا�سة لي�ست
لعبة نظيفة ،ومع �إعالن نحو  70مر�شحا حتى الآن
عزمهم خو�ض معرتك االنتخابات النيابية والبلدية
القادمة فمن الطبيعي �أن يراقب املر�شح ال�ساحة
وخا�صة مناف�سيه يف الدائرة ،ما هو برناجمهم
االنتخابي؟ ماذا يقولون؟ ومع من يت�صورون؟ و�أي
جمال�س يح�ضرون؟ وما هي قاعدتهم االنتخابية؟ وما
هي خططتهم غري املعلنة؟ هل ميكن �أن ين�سحبوا يف
حلظة ما؟ هل تودد لهم جمعية �سيا�سية �أو دينية؟
وتقدم ان�ستغرام هذه الأيام و�سيلة ر�صد رمبا
تكون جيدة للإجابة على كل تلك الأ�سئلة او بع�ضها
على الأقل ،وعندما يطلق املر�شح �أو من يدير ح�سابه
على ان�ستغرام من فريقه االنتخابي ح�سابات وهمية
فهو ال يريد ان يك�شف اهتمامه مبتابعة ح�ساب هذا
املر�شح �أو ذاك ،ورمبا ميكنه االختفاء خلف ا�سم
م�ستعار من كتابة تعليقات والدخول يف نقا�شات مع
املر�شح املناف�س� ،أو رمبا ن�شر �أخطاء املر�شح املناف�س
على ح�سابه ذاته.
ويف ان�ستغرام �أي�ضا -وتويرت بدرجة اقل-
ي�سعى املر�شحون �إىل ج�س نب�ض اجلمهور من خالل
التعليقات التي يكتبونها يف حماولة لقيا�س مدى
ال�شعبية بني الأو�ساط االجتماعية وال�سيا�سية.
و�سواء �أكان املر�شح ي�ستخدم ان�ستغرام �أو
�أية و�سيلة توا�صل اجتماعي �أخرى م�ستخدما
ا�سمه ال�صريح �أو غري ال�صريح ،ف�إن ال�ستخدام
تلك الو�سائل يف احلمالت االنتخابية ا�سرتاتيجية
يجب كتابتها لتكون �ضمن خطة متتد طيلة فرتة
الرت�شح تت�ضمن حتديد الأ�شخا�ص الذين �سيديرون
تلك احل�سابات ،وما هو املحتوى من ن�ص و�صورة
وفيديو وغرافيك�س الذي �سين�شرونه خالل تلك
الفرتة ،وكيفية قيا�س الأداء ،والتفاعل مع جمهور
الناخبني والرد على ت�سا�ؤالتهم وك�سب ثقتهم.

نظام «�أندرويد» يوا�صل �سيطرته على ال�سوق خالل الربع الثاين من 2014

وكالة اال�ستخبارات الربيطانية �سعت
الخرتاق �أنظمة  32بلدا حول العامل
ك�شف موقع الأخبار الأملاين «هاي�سه
�أونالين» � Heise Onlineأن وكالة
اال�ستخبارات الربيطانية «جي �سي �إت�ش
كيو»  GCHQا�ستخدمت تقنية «م�سح
البوابات» كجزء من برنامج أُ�طلق عليه ا�سم
«ها�سيندا»  Haciendaالهدف منه العثور
على النظم القابلة لالخرتاق عرب ال يقل عن
 27بلدًا.
ولطاملا كان ا�ستخدام ما يُدعى «م�سح
البوابات» �أداة موثوقة من قبل املخرتقني
للعثور على النظم التي ميكنهم الو�صول
�إليها ،ويف الوثائق ال�سرية التي ك�شف عنها
موقع «هاي�سه �أونالين» تبني �أن وكالة
اال�ستخبارات  GCHQبد�أت يف عام 2009
ا�ستخدام هذه التقنية �ضد بلدان ب�أكملها.
وك�شفت �إحدى الوثائق �أن الوكالة �أجرت
م�سحً ا كاملاً لكافة بوابات �شبكات تخ�ص
نحو  27بلدًا وم�سحً ا جزئيًا لبوابات خم�س
دول �أخرى ،وت�ضمنت الأهداف البوابات
التي ت�ستخدم بروتوكوالت مثل «�إ�س �إ�س
�إت�ش»  SSHو«�إ�س �إن �إم بي»  SNMPالتي
ُت�ستخدم عادة لوظائف التحكم عن بُعد
و�إدارة ال�شبكات.

وكانت وكالة اال�ستخبارات الربيطانية
بعد ذلك ،ت�شارك النتائج التي تتح�صل عليها
مع وكالة ا�ستخبارات �أخرى ،مثل الأمريكية،
والكندية ،والأ�سرتالية والنيوزيلندية،
حيث ت�صف الوثائق الطريقة الآمنة لتبادل
البيانات املجموعة بني الوكاالت ،بـ «ميل
�أوردر»  .Mailorderووف ًقا ملوقع «هاي�سه
�أونالين» ،فقد كان جمع املعلومات اخلطوة
الأوىل فقط.
ً
وك�شفت الوثائق �أي�ضا عن برنامج يُدعى
«الندمارك»  Landmarkكانت بد�أته وكالة
التج�س�س الكندية «�سي �إ�س �إي �سي» CSEC
للعثور على ما تدعوه «�صناديق الأبدال
الت�شغيلية»  ORBوالتي ُت�ستخدم لإخفاء
مواقع املهاجمني عند �شن هجمات �إلكرتونية
�ضد �أهدافهم �أو �سرقة البيانات.
وكان كري�ستيان جروث�أوف� ،أحد كتاب
املقالة التي ك�شفت عن هذه الربامج على
موقع «هاي�سه �أونالين» ،قد قاد يف جامعة
ميونخ التقنية عملية تطوير �أداة حتمل ا�سم
«تي �سي بي �ستيلث»  TCP Stealthقادرة
على امل�ساعدة يف منع «ها�سيندا» والأدوات
امل�شابهة من التعرف على الأنظمة.

�أظهرت �أحدث الأرقام اخلا�صة بالربع الثاين من العام اجلاري
وال�صادرة عن �شركة التحليالت «�آي دي �سي» � IDCأن نظام
الت�شغيل «�أندرويد» من «جوجل» و«�آي �أو �إ�س» من «�آبل» يهيمنان
معً ا تقري ًبا على كامل �سوق �أنظمة ت�شغيل الهواتف الذكية.
فخالل الربع الثاين من العام  ،2014جرى �شحن �أكرث من
 255مليون هاتف ذكي بنظام «�أندرويد» �إىل كافة �أرجاء العامل،
وهو ما ي�شكل  84.7باملائة من ح�صة ال�سوق ،بينما �شكل نظام
«�آي �أو �إ�س» ما ن�سبته  11.7باملائة من ال�سوق مع �شحن 35.2
مليون جهاز ،ومعً ا �شكل النظامان  96.4باملائة.
وبح�سب �شركة «�آي دي �سي» ،قام م�صنعو الأجهزة املحمولة،
خالل املدة بني �شهري �أبريل ويونيو املا�ضيني ب�شحن نحو 301.3
مليون هاتف ذكي.
ولفتت كبرية مديري الأبحاث لدى «�آي دي �سي» ،مالي�سا
ت�شاو� ،إىل �أن املدة املا�ضية �شهدت تقد ًما �صع ًبا لأنظمة الت�شغيل
الأخرى ،وقالت «كان نظام ويندوز فون منذ عام  2010يدور
حول نف�س الن�سبة التي مل تتجاوز حتى الآن  5باملائة من ال�سوق،
بينما مل تقم �أكرب �شركة يف العامل للهواتف الذكية� ،سام�سوجن،

بدفع تبني نظام الت�شغيل التابع لها تايزن».
وخالل الربع الثاين من هذا العام ،مل تتجاوز ح�صة نظام
«ويندوز فون» التابع ل�شركة «مايكرو�سوفت»  2.5باملائة مع
�شحن نحو  7.4مليون هاتف ذكي يعمل به� ،أما من�صة «بالك
بريي» فقد جاءت رابعً ا بن�سبة �صغرية جدًا قدرت بـ  0.5باملائة.
وللمقارنة ،فقد كان نظاما «�أندرويد» و«�آي �أو �إ�س» ي�ستحوذان
خالل نف�س املدة من العام املا�ضي على ما يزيد عن  92.6باملائة.

«جوجل» ت�ستحوذ على �شركة متخ�ص�صة يف جمال «التعلم العميق»
ا�ستحوذت �شركة «جوجل» على «جتباك»
 ،Jetpacوهي �شركة نا�شئة متخ�ص�صة يف جمال
«التعلم العميق» وطورت تطبي ًقا لنظام الت�شغيل
«�آي �أو �إ�س» يعمل على فح�ص ال�صور املتاحة
للعموم من خدمة م�شاركة ال�صور «�إن�ستاجرام»
لإن�شاء «دليل املدينة» .ودون �أن يك�شف الطرفان
عن التفا�صيل املالية لل�صفقة ،قالت �شركة
«جتباك» �إنها �ستزيل تطبيقها من متجر «�آبل
�ستور» يف غ�ضون الأيام القادمة و�ستوقف خدمة
الدعم بحلول اخلام�س ع�شر من �شهر �سبتمرب
املقبل.
وتعمل تقنية التعلم العميق اخلا�صة ب�شركة
«جتباك» على تفح�ص ال�صور العامة على

خدمة «�إن�ستاجرام» لتقييم امل�ؤ�س�سات التجارية
والأماكن العامة يف املدن ،مثل متييز �أكرث
الأماكن �سعادة عن طريق متييز ال�صور التي
اُلتقطت يف هذه الأماكن والتي يظهر فيها النا�س

وهم مبتم�سون .وتعد تقنية التعلم العميق �أحد
املجاالت التي تركز عليها «جوجل» ،وهي تنطوي
على نظم تدريب ت�سمى «ال�شبكات الع�صبية
اال�صطناعية» لكثري من املعلومات امل�ستقاة من
ال�صوت ،وال�صور ،وغريها من املدخالت ،ومن
ثم تقدمي الأنظمة مع معلومات جديدة وا�ستقبال
اال�ستدالالت حول هذه املعلومات كرد عليها.
ويتوقع �أن ت�ستخدم �شركة «جوجل» تقنية
التعلم العميق اخلا�صة ب�شركة «جتباك» يف
خدمة امل�ساعد ال�شخ�صي «جوجل ناو» التابعة
لها ،وذلك ملنحه القدرة على تنبيه امل�ستخدم
تلقائيًا لدى الدخول الأماكن يف املدينة بح�سب
ما ت�شتهر به.

