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محمد بسام الحسيني
خالل السنوات املاضية 
شّكل »اإلعالم االجتماعي« أو 
»السوشيال ميديا« ما يشبه 
املجّرة املُكتشفة حديثًا في 
فضاء اإلعالم الواسع. ان ما 
يدعوني لهذا التشــبيه هو 
ظهور عدد كبير من النجوم 
»غير التقليديني« الذين باتوا 
ينافسون بشهرتهم زمالءهم 
من جنــوم الفن والرياضة 
والسياسة وعموم املشاهير 
الذين اعتادوا أن يستأثروا 
بعناوين الصحافة واإلعالم 

التقليديني في املاضي.
»املجــرة  جنــوم  مــن 
اجلديدة« الذين برزوا كويتيًا 
وخليجيــًا حمد العلي عبر 
حساباته التي حتمل شعار 
»مع حمد قلم« والتي حتّول 
من خاللها الى جنم يعتمد 
فــي صنع جنوميتــه على 
موهبة »التواصل« مبزيج 
من الــذكاء وخفة الظل في 
جذب انتباه الناس وحثهم 

على التفاعل معه.
ما أّهل حمد لهذا النجاح 
وهذه الشهرة إذاً هي موهبته 
فــي التواصل والتفاعل مع 
النــاس، وليــس صوته أو 
أو  الرياضيــة،  إجنازاتــه 
أزياؤه أو منصبه السياسي 
أو غيرها من العوامل التي 

حمد في سيلفي مع سالم الهندي والفنانة نوال الكويتية

االعالمي القدير محمد السنعوسي في احدى حلقات »مع حمد شو«

..واثناء استضافته للنجم طارق العلي

»مع حمد قلم«.. بني »املجرّتني«

تسهل على »النجم التقليدي« 
مشــاهير  مــن  يكــون  ان 

»السوشيال ميديا«.
لكــن كما ســارع النجوم 
اقتحــام  الــى  التقليديــون 
عالم »السوشيال ميديا« اثر 
ظهــوره، يرد حمــد بخوض 
معركة مضــادة عبر برنامج 
»مع حمد شو« على تلفزيون 
»الــراي« ليثبــت أن »جنــم 
التواصــل« ميكنــه ايضا ان 
يكون جنمــًا تقليديًا ومقدمًا 
ناجحــًا يحصــد جماهيرية 

كبيرة عبر التلفزيون.
جتربــة رأيناها ايضا في 

حالة بعض زمالء حمد الذين 
توجهوا نحو تقدمي البرامج 
احلوارية السياسية »عبداهلل 
بوفتني، عبدالوهاب العيسى، 

محمد املؤمن وغيرهم...«.
خالل حضورنا تســجيل 
احــدى حلقــات »مــع حمــد 
شــو« فــي موســمه األول 
حتدث حمد عن أسباب حبه 
لإلعــالم، وكيف كان ال يترك 
برنامجا تلفزيونيا أو إذاعيا 
يتيح للجمهــور االتصال إال 
وكان يســتنفد- بــال كلل أو 
ملل- فرص املشــاركة فيه، 
وقد تكون رغبته في النجاح 

ببرنامجــه اليوم مالقاة لهذا 
احلب القدمي، لكن لذلك ايضا 
أســبابًا أخــرى برأينا وهي 
مهنيــة بامتيــاز، فاإلعــالم 
االجتماعي عالم لشهرة كأنه 
ليــس عالــم احتــراف، إذ ال 
حتكمه معايير كتلك املوجودة 
في اإلعالم التقليدي، والدليل 
ان حمد حقق شهرته، لكنه في 
برنامج »مع حمد شو« يسعى 
الــى حتقيق موهبته وإظهار 
تفوقه في مجال صعب يشّكل 
حتديا كبيرا وصعبا، اذ ليس 
من السهل ان تقضي ساعات 

تكتــب وتتمرن وحتاور 

وتهتم مبظهرك وكل التفاصيل 
من حولك.

..كان بإمكان حمد ان يكتفي 
بإطالالته اليومية عبر وسائل 
التواصل لكنه اختار الطريق 
األصعب واألبقى، حيث سيعود 
البرنامج مبوسمه الثاني مع 
بداية السنة القادمة ومبساندة 

فريق شبابي موسع.
واالهم أن حمد يقدم- كما 
ذكرنا- منوذجــا في اجتاه 
جنوم التواصل نحو االعالم 
التقليــدي بعكــس املألوف 
وهي ظاهرة َحِرية بالدراسة 

واملتابعة في مجال اإلعالم.

بعد األزمة التي نشبت بينهما الفترة الماضية

الشد واجلذب يعود من جديد بني شريف وشيرين

مي سليم تتعرض للسرقة.. وغادة عادل تهرب الى لندن

يبدو أن اجلذب والشد في 
عالقة كل من الفنان شــريف 
شــيرين  والفنانــة  منيــر 
عبدالوهاب في طريقه للعودة 
من جديد وذلك بعد األزمة التي 
نشبت بينهما الفترة املاضية، 
الســيما ان شــيرين كانت قد 
قدمــت اعتذارا علنــا لينتهي 
األمر، ليعود هذه املرة من خالل 
.»dmc« املنافسة على شاشة

فقد ذكرت تقارير صحافية 
ان شــريف منيــر بالرغم من 
انشــغاله ببرنامجــه اإلذاعي 
»كلمتــني« الــذي كان يقدمــه 
الفنــان الراحل فؤاد املهندس 
ويعيد شريف تقدميه من جديد، 
اتفق أخيرا مع قناة »dmc« على 
تقدمي برنامج ســيحمل اسم 
»قصر النيل«، وسيستضيف 

الفنانــة  بعــد جنــاة 
األردنية مي ســليم، من 
حادث ســير خطير على 
طريق مصر- إسكندرية 
الصحراوي، ذكرت تقارير 
صحافيــة أنهــا فوجئت 
الفتــرة القليلــة املاضية 
بأن حســابها على موقع 
»إنستغرام«، الذي تخطى 
عدد متابعيــه ٢ مليون، 
قد متت سرقته، وحتاول 
مــي اســترجاعه ألنهــا 
تخشى استخدامه بشكل 
خاطئ يسيء إليها وإلى 

جمهورها.
من جانب اخر هربت 
النجمــة  املصريــة غادة 
عادل مــن العمل لتقضي 
إجازة في لندن مع زوجها 
املخــرج مجدي الهواري، 
بعد أن حصلت على إجازة 
ملدة أســبوع من تصوير 
فيلم »هبوط اضطراري« 
مــع الفنان أحمد الســقا، 
وسط أقاويل كثيرة ترددت 
بعد انسحابها من بطولة 
»اخلديــوي«، كان آخرها 
أن غادة رفضت املشاركة 
بعدما شعرت بأنها مجرد 
شخصية غير محورية في 
العمــل وهو ما ترد عليه 

منير في برنامجه شخصيات 
فنية واجتماعية، كما سيتخلله 
اســتعراض واسكتش في كل 
حلقة، مــا يعنــي أن برنامج 

شريف سيكون قريبا جدا في 
مضمونه من برنامج شيرين 
اجلديد »شيري استديو« وعلى 
نفس القناة، علما ان شيرين 
أوشــكت على إنهــاء تصوير 
احللقات الـ ١3 في أول موسم 
وحتــى اآلن ال يعرف إن كان 
البرنامج ســيجدد مبواســم 
أخــرى أم ال، أما شــريف فهو 
يتفــاوض فــي الوقت احلالي 
على األجر الذي سيحصل عليه 
مقابل احللقات واالتفاق على 
كل التفاصيل النهائية قبل أن 

يبدأ تصوير البرنامج.
من ناحية أخرى، يستعد 
شــريف منير للمشــاركة في 
الــذي  مسلســل »الزئبــق« 
يقــوم ببطولتــه الفنان كرمي 

عبدالعزيز ومنة فضالي.

شيرين

غادة عادلمي سليم

شريف منير

غادة خالل األسطر التالية.
ومن جانبهــا أوضحت 
غادة، في تصريحات لها، أن 
اتفاقها على فيلم »اخلديوي« 
البطولــة  كان علــى دور 
وأنــه ال حقيقــة لرفضهــا 
العمل بعدما وجدت دورها 
صغيرا مقارنة بدور كل من 
نور اللبنانية ودرة، وقالت: 
»لقد رشــحت لدور البطلة 
ولو كان الدور غير ذلك ملا 
قبلت في البداية«، مشيرة 
الــى أنها اضطرت لالعتذار 
أوال النشــغالها بـ»هبــوط 
الســقا،  اضطــراري« مــع 

باإلضافــة إلى أنــه كان من 
الصعب أن تصور العملني 
في نفس التوقيت لتضارب 
األوقــات كما أنهــا اختلفت 
فــي بعــض األمــور حــول 
الشــخصية لكن اخلالف ال 
يعني وجود مشاكل بل على 
العكــس فعالقتها باملخرج 
محمد ســامي جيدة وكذلك 
الفنان تامر حســني، حيث 
تعاونت معهما من قبل في 
فيلــم »أهواك« الذي عرض 
الصيف قبل املاضي وكانت 
جتربة ناجحة، كما نفت ما 
قيل عــن أن زوجها هو من 

أجبرها علــى رفض العمل 
موضحــة أنها تستشــيره 
في أعمالها ولكنه ال يفرض 

وجهة نظره عليها.
وأوضحــت غــادة أنهــا 
حاليا تســتغل اجازتها في 
لندن للتســوق لشــراء كل 
أغراض الشــخصيات التي 
ستقدمها في أعمالها احلالية 
الشــتوية،  خاصة املالبس 
حيث إننا في موسم الشتاء 
باإلضافة إلى املكياج وبعض 
األمور األخــرى فهي حتب 
كثيــرا لنــدن وباريس من 

حيث األذواق اخلاصة.

الزميل حمد العلي وجمهور كبير في استديو البرنامج


