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هل أفلت مشس فيسبوك؟ أرقام املستخدمني
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رغم أن شبكة فيسبوك تعتبر من أشهر منصات
التواصل االجتماعي على اإلنترنت حاليا ،فإنها
تشهد تراجعا ملحوظا في أعداد المستخدمين
النشطين أو اجتذاب أعضاء جدد ،مما جعل
البعض يطرح التساؤل التالي :هل سنقول وداعا
لفيسبوك قريبا؟ ولإلجابة عن هذا السؤال قال
الصحفي دانيال فينه ،إن أهمية شبكة فيسبوك
حاليا تتمثل في كونها منصة إلدارة جهات
االتصال واالستعالم عن الفعاليات واألحداث
المختلفة .قاعدة بيانات كبيرة
من جانبه ،أضاف خبير اإلعالم تيا آدامز أن
شبكة فيسبوك تستفيد من قاعدة البيانات
الكبيرة الــمــوجــودة لديها ،والــتــي تمثل
الميزة الكبرى لها مقارنة بمنصات التواصل
االجتماعي األخرى؛ حيث تستهدف شبكة
فيسبوك جميع الفئات من المستخدمين ،وأكد
آدامز ذلك بقوله «ال يزال بإمكان المستخدم
مقابلة أكبر عدد ممكن من األصدقاء والمعارف
على شبكة فيسبوك» .وثمة سبب آخر يدعو
المستخدم حاليا لمواصلة استعمال شبكة
فيسبوك ،وهو الوظائف الكثيرة المتوفرة،
وأوضح آدامز أن شبكة فيسبوك «توفر أكبر
مجموعة من الوظائف مقارنة بشبكات التواصل
االجتماعي األخرى؛ حيث يمكن للمستخدم
الدردشة مع األصدقاء أو نشر الموضوعات
أو االنضمام إلى المجموعات والتواصل مع
اآلخرين» .وتعتبر وظيفة األحداث من ضمن
الوظائف التقليدية واألكثر استخداما؛ حيث
يمكن لألفراد أو الشركات إنشاء أحداث
خاصة بهم ،واإلشارة إلى االهتمام بحدث ما أو
المشاركة فيه ،وأضاف آدامز «يمكن للمستخدم
معرفة أصدقائه المهتمين بحدث معين ،ومن
ثم مشاركة المعلومات معهم حول الحدث».
وعـــاوة على ذلـــك ،ال تـــزال مجموعات
فيسبوك من الوظائف المهمة بشبكة التواصل
االجتماعي ،وقال تيا آدامز «يمكن للمستخدم
العثور على مجموعة ألي موضوع على شبكة
فيسبوك» .وتظهر بعض نقاط القوة األخرى
في مجموعات فيسبوك ،خاصة القدرة على

التحديد بحسب المكان الجغرافي؛ حيث
يسهل على المستخدم العثور على المجموعة
المناسبة الهتماماته ،والموجودة في النطاق
المحيط به أيضا .وظائف جديدة
وقد شهدت السنوات األخيرة قيام شبكة
فيسبوك بإضافة الكثير من الوظائف الجديدة
مثل األلعاب والبث الحي للفيديو والمتاجر،
والتي تعمل بطريقة مشابهة لإلعالنات
المبوبة على موقع إي باي (.)eBay
وتبحث شبكة فيسبوك عن موطأ قدم لها في
االتجاه العام نحو الدردشة الصوتية من خالل
اإلعــان عن وظيفة سوند بايتس (Sound
 ،)Bitesوهــي عبارة عن صيغة جديدة
للمحتويات الصوتية اإلبداعية وغرف الدردشة
الصوتية المباشرة .أوجه قصور
تظهر المشكالت وأوجه القصور في النطاقات
األخرى ،فهناك بعض الوظائف األساسية لم تعد
تعمل بصورة سليمة مثل وظيفة آخر األخبار
( ،)Newsfeedوالتي تعتبر الوظيفة األساسية
بشبكة فيسبوك ،وغالبا ما تغطي المنشورات
األخرى على الموضوعات والمنشورات الخاصة
باألصدقاء ،وبالتالي لم تعد وظيفة آخر األخبار
جذابة للكثير من المستخدمين.
وقــد تعرضت شبكة فيسبوك في السابق
لالنتقادات بسبب اإلعدادات االفتراضية غير
الشفافة والتصميم المضلل لواجهة المستخدم.
وأوضح ماتياس كيتيمان ،من معهد اليبنيز
ألبحاث الميديا بمدينة هامبورغ األلمانية قائال
«يجب أن تتيح شبكة فيسبوك للمستخدم من
خالل التصميم إمكانية اتخاذ قرارات جيدة».
ودائما ما ينتقد الخبير األلماني ما يعرف باسم
األنماط المظلمة ،من خالل توجيه المستخدم
للكشف على البيانات الخاصة والمعلومات
الشخصية أو قضاء وقت أطول على منصة
التواصل االجتماعي أكثر مما يحتاجه .وبسبب
المبادرات القانونية في السنوات األخيرة قامت
شبكة فيسبوك بإجراء بعض التحسينات مثل
الالئحة العامة لحماية البيانات ،فبعدما كانت
إعدادات الخصوصية على مستوى منخفض

وبيع منتجاتهم بشكل مباشر لمتابعيهم .فتح
متجر جديد
وستختبر الشركة األداة الجديدة مع مجموعة
صغيرة من المبدعين والشركات في الواليات
المتحدة؛ بما في ذلك «بنفت» ()Benefit
و»كــوبــاري» ( )Kopariو»مــاك» ()MAC
و»بــات مغراث البــس» (Pat McGrath
 )Labsو»سفورا» ( ،)Sephoraوستتوسع
لتشمل المزيد من الشركاء في المستقبل.
وبالنسبة إلى منشئي المحتوى الذين يرغبون
في بيع سلعهم الخاصة؛ تقول فيسبوك
إنها ستسهل عملية إضافة متجر حالي أو
فتح متجر جديد في ملفهم الشخصي على
إنستغرام .أما بالنسبة للمبدعين الذين لديهم
بالفعل خطوط إنتاج خاصة بهم؛ فيمكنهم اآلن
ربط متجرهم بملفهم الشخصي ،باإلضافة
إلى ملف تعريف أعمالهم؛ وهذا سيسمح لهم
بعرض منتجاتهم وبيعها مباشرة للمعجبين.
وستكون الــقــدرة على ربــط متجر بملف
تعريف شخصي متاحة عالميا بدءا من اليوم
الخميس .كما سيتمكن المبدعون من إنشاء
متجر جديد وإطالق المنتجات الحصرية من
تطبيق إنستغرام من خالل ربط حسابهم بأحد
شركاء فيسبوك األربعة في مجال البضائع؛ «يو
إم جي» ( )UMGو»فان جوي» ()Fanjoy
و»ربريزينت» ( )Representو»سبرنغ»
( .)Springوسيتم طرح هذا لجميع منشئي
المحتوى المؤهلين في الواليات المتحدة
بحلول نهاية عام  .2021وأضافت الشركة
أنها بصدد تطوير طرق لكسب األمــوال من
خالل خاصية «النجوم» ( )Starsالتي يتفاعل
بها المتابعون مع حساباتهم المفضلة خالل
مقاطع البث المباشر عبر المنصة .واختتمت
قائلة «نحن ملتزمون ببناء المزيج المناسب
من األدوات لمساعدتهم (منشئو المحتوى)
على تحقيق أهدافهم ،نحن نحقق تقدما مثيرا
وسيكون لدينا المزيد لمشاركته في األشهر
القادمة» .ويتتبع «داون ديتكتور» االنقطاعات
عن طريق تجميع تقارير الحالة من سلسلة من
المصادر ،بما في ذلك األخطاء التي يرسلها
المستخدم على نظامه األساسي .وقال متحدث
باسم «فيسبوك» إن الشركة تمكنت من إصالح
الخلل الذي عطل الدخول إلى خدماتها.

في البداية فقد تم ضبطها على مستوى أعلى
ضمن اإلعدادات االفتراضية حاليا.
وبشكل عام يرى تيا آدامز أن شمس شبكة
فيسبوك لن تغيب قريبا؛ نظرا ألنها أصبحت
متشابكة ومترابطة بالكثير من مهام الحياة
اليومية ،كما أن مجتمع المستخدمين سيظل
مستقرا ،حتى إذا تم استبعاد الفئات العمرية
األصغر سنا؛ ألنه ال تزال هناك مجموعات
محتملة من المستخدمين األكبر سنا .أعلنت
شركة «فيسبوك» ( )Facebookعن طرق
جديدة لمساعدة منشئي المحتوى في جني
األموال وكسب الرزق من منصة «إنستغرام»
( ،)Instagramوذلك بالتعاون مع العالمات
التجارية المفضلة لديهم.
وقالت الشركة -في بيان نشرته عبر مدونتها-
إنه خالل األشهر القادمة ستبدأ في اختبار أداة
تابعة لها ستسمح لمنشئي المحتوى باكتشاف
المنتجات الجديدة المتوفرة عند الدفع
ومشاركتها مع متابعيهم وكسب عموالت على
عمليات الشراء التي يجرونها داخل إنستغرام.
وأوضحت فيسبوك أنه سيتم وضع عالمة على
منشورات بيع المنتجات -من قبل منشئي
المحتوى -تفيد بأن صاحب المنشور مؤهل
للحصول على عمولة ،وأن تلك المشتريات
المنشئ.
تساعد في دعم هذا ُ
وأضافت أن ذلك سيسهل على األشخاص
التسوق مباشرة من المبدعين الذين يحبونهم
َ
ويمنح العالمات التجارية طريقة جديدة
للشراكة مــع المؤثرين الــذيــن يشاركون
منتجاتهم ومكافأتهم.
وأشــــارت فيسبوك
مناقصة علنية رقم 24/2021
فـــي بــيــانــهــا -إلــىلتنفيذ استطالع جودة غالف انبوب ونظام حماية كاثودي
نتيفي هجاز هتبعي ليسرائيل م.ض(“الشركة”) ،تنشر بذلك مناقصة علنية لتنفيذ اعمال استطالع فحص جودة لغالف انوب ونظام حماية كاثودي .مدة التعاقد 24 :شهر،
إطــاق متجر جديد
ويحق للشركة تمديد مدة التعاقد بفترتين اضافيتين لمدة  24شهر لكل واحدة.
الشروط المسبقة
يضاف إلــى الملف
 .1منفرد مشتغل مرخص او شركة (شركة او شراكة) مسجلة حسب االصول في اسرائيل؛
 .2مقدم العرض نفذ واتم ،ابتداء من تاريخ  1.1.2014وحتى الموعد االخير لتقديم العروض ،استطالعات  CIPSللحماية الكاثودية ،والتي تشمل معطيات وبيانات حماية كاثودية ،بطول
الشخصي لمنشئي
تراكمي  150كم على االقل.
 .3مقدم العرض اتم ونفذ ابتداء من تاريخ  1.1.2014وحتى الموعد االخير لتقديم العروض ،استطالعات  DCVGو/او  IFPعلى األنابيب ذات الحماية الكاثودية ،بطول تراكمي ال يقل عن  50كم على االقل،
 .4مقدم العرض قدم  2افراد مؤهلين ،مشغلين من قبله و/او تعهدوا له بتنفيذ االعمال المطلوبة في حال فوزه في المناقصة ،لديهما خبرة ال تقل عن سنتين بتنفيذ اعمال حماية كاثودية ،كما هو محدد في وثائق
المحتوى -بــدءا من
المناقصة ،حيث ان يكون واحد منهما تابع ونفذ االستطالع،
 .5لديه كافة الوثاذق المطلوبة بحسب قانون تشغيل الهيئات العامة .1976-
أمــس األربــعــاء -من
معلومات عامة:
* مستندات المناقصة كما هي ظاهرة بموقع الشركة www.ingl.co.il :تحت الرابط “مناقصات”وثائق المناقصة .
أجل التسويق لخطوط
* لتلقي االستفسارات يجب التوجه للبريد االكتروني  daniel@ing.co.ilحتى تاريخ  30.9.2021الساعة .16:00
* على مقدمي العروض ارسال عروضهم الى صندوق المناقصات في البريد االكتروني كما يلي sivanl@freidman :او  ،miller@ingl.co.ilملف  ،PDFكما هو مفصل
إنتاجهم المستقلة،
في وثائق المناققصة حتى تاريخ  19.10.2021الساعة .16:00
* ألجل ازالة كل شك ،نوضح بذلك ان بقية الشروط المسبقة وما سواها معروضة في وثائق المناقصة وان تلك االخيرة هي الملزمة.

