
هل تعرف القراء بك؟
٭ ابراهي����م احلباب����ي، طالب، أدرس 
عالقات عامة وتسويق في نيوزلندا، 
وناشط في مواقع التواصل االجتماعي، 
حيث اجمع ب����ن الكوميديا والكتابة 
اليصال اي رس����الة اظ����ن انها تفيد 
املجتمع، وجميع حساباتي على مواقع 

التواصل االجتماعي بهذا االسم.

كيف بدأت مسيرتك في عالم التواصل 
االجتماعي؟

٭ بدأتها في »تويتر« حيث لم يكن لدي 
سوى 1000 متابع، وكنت اركز كثيرا 
على كتابة تغري����دات مؤثرة محاوال 
نشر وإشاعة الطموح وااليجابية، وبعد 
ذلك ظهرت العديد من التطبيقات التي 
تسمح برفع ڤيديوهات منها »الكييك« 
و»االنستغرام« ومن خاللها دخلت عالم 

الشهرة في السوشيال ميديا.

نشطاء تتمنى متابعتهم لك؟
٭ احمد الشقيري ممكن.

ومتى تضع »بلوك«؟
٭ عند اصرار املتابع على االساءة، 
ولكن لي����س من امل����رة االولى ألن 
الغالب ال  ف����ي  املتابع����ن اجل����دد 
ايام  الناش����ط في اول  يستلطفون 
متابعتهم له ولك����ن بعد وقت يبدأ 
االنسجام بينهم، لذلك احاول ان أؤجل 
البلوك اال ان كان الش����خص مصرا 
على تكرار االساءة او افتعال مشكلة 

في التعليقات.

وكم عدد املتابعني الذي تطمح 
لبلوغه؟

٭ ال ش����ك انني اريد أن أحقق اعلى 
عدد من املتابعن، ألن ذلك ميثل قوة، 
كما ان هناك عقوال كثيرة تشاركك 
في ايص����ال معلومات او في تغيير 

مجتمعك والنهضة به.

ما رأيك في شراء املتابعني؟
٭ انا ضد ان يخدع االنسان نفسه 
ويذهب إلى الطريق االسهل الذي 
ال يؤدي الى اي نتيجة. وفي رأيي 

شراء املتابعن شيء مخجل.

كيف تسوق لنفسك؟
٭ رغم انني ادرس التسويق 
فقد تعلمت ان كل شيء في 
الدنيا عباره عن تسويق 
اال انني اشعر بالتقصير 
جتاه نفس����ي في مسألة 
تسويقها، خصوصا انني 
على علم بأنني املك اكثر 
مما اظهره للناس في 
وس����ائل التواص����ل 
االجتماعي، ولكن انا 
ال ايأس ولدي بدال 
من اخلطة خطط 

من االلف الى الياء.
وكم عدد متابعيك في كل حساب 

على حدة؟
٭ 200 الف في انستغرام، و48 

الفا بتويتر.

ماذا عن مشاركاتك في املجتمع 
التي تعتز بها؟

٭ بع����د ان حقق����ت بعضا 
من اهدافي التي كنت اطمح 

إليها كالشهرة او الصعود 
على مسرح ستاند اب 
كومي����دي، احببت ان 

انقل عوامل النجاح 

التي ستساعد متابعي وقرائي على ان يتشجعوا في 
حتقيق اجنازاتهم، فقدمت لهم كتابي »انهض« الذي 
ال يزال من االفضل مبيعا بعد سنتن من اصداره، 

وهذا اجناز اعتز به كثيرا ويعتز به الش����باب 
والشابات الطموحون.

ما الهدف الذي تطمح اليصاله ملتابعيك؟
٭ اريد ان افجر الطاقات الشبابية التي دونها لن 
يرقى اي وطن، واذكر الذين ميلكون احالما واهدافا 
بان جميع العظماء عانوا في طريقهم للنجاح، كما 
اريد ايضا ان ازرع البسمة وأخفف من التوتر عن 
طريق الڤيديوهات، ورغم انهما مجاالن مختلفان 

ولكن هدفهما واحد وهو سعادة املتابعن.

اكثر قضية تتطرق اليها في عالم 
التواصل؟

٭ هي االستقاللية واحلرية في اتخاذ 
ابس����ط قرارات حياتك، ومنها مثال اي 
تخصص ستدرس، واي بنت ستتزوج، 
واي وظيفة ترغب في التوظف فيها، 
ألنني انزعج عندما يكتب لي متابعي 
انهم أجبروا على ش����يء ال يريدونه، 

وهذا يس����بب عقدا وامراضا نفسية ال 
يعترف بها مجتمعن����ا، وانا ال اعترف 
بالطاعة املطلق����ة او االنقياد نحو امر 

ما ال اريده.

من اصدقاؤك في عالم التواصل؟
٭ لن اذكر أسماء ولكن لدي 

عالقات جميلة مع بعض 
الناشطن.

طالب يدرس عالقات عامة وتسويق في نيوزلندا، وكاتب وناشط في مواقع التواصل 
االجتماعي، يقول: رغم انني ادرس التسويق فقد تعلمت ان كل شيء في الدنيا عبارة 
عن تسويق، انه ابراهيم احلبابي »ebraheemhababi@«، بدأ مسيرته في عالم التواصل 
االجتماعي من خالل »تويتر« حيث لم يكن لديه ألف متابع، اال انه يطمح للوصول الى 
اكبر عدد من املتابعن الن ذلك- في رأيه- ميثل قوة. املزيد عنه في األسطر التالية:

إبراهيم الحبابي.. 
جمع بين الكوميديا 
والكتابة فكان التميز

أريد أن أفجر الطاقات 
الشبابية التي دونها لن 
يرقى أي وطن

أسعى إلى أن أحقق أعلى 
عدد من المتابعين 
ألن ذلك يمثل قوة

كل شيء في الدنيا 
عبارة عن تسويق

كتابي »انهض« 
ال يزال من األفضل 
مبيعًا بعد سنتين 
من إصداره

جميع العظماء عانوا 
في طريقهم للنجاح

ال أعترف بالطاعة 
المطلقة أو االنقياد 
نحو أمر ال أريده
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للتواصل 
sm.stars@alanba.com.kw  Social Media

إعداد: مليس بالل


