














●









●









خــدمــات  بتقديم  الــخــاص  تيلي  تطبيق  حــقــق 
قياسية،  مشاهدة  نسب  الطلب  عند  الفيديو 
االسبوعني  خــالل  الرسمية  االرقـــام  اظهرتها 
االولني من شهر رمضان املبارك، حيث تخطى 
التطبيق العديد من املواقع املماثلة بفارق رقمي 

عال.
 وجــاءت هــذه االرقـــام بعد التحضير الخاص 
بــــاملــــوســــم الــــرمــــضــــانــــي الــــحــــافــــل بـــاالعـــمـــال 
الــدرامــيــة والــبــرامــج الــتــي تــجــذب مــئــات االالف 
مــــن املـــشـــاهـــديـــن يـــومـــيـــًا، حـــيـــث قـــــام «تــيــلــي» 
بــعــرض عـــدة اعـــمـــال عــلــى رأســـهـــا «الــديــرفــة» 
الفنانني يتقدمهم محمد  من بطولة نخبة من 
املنصور وعبدالرحمن العقل وبثينة الرئيسي 
باالضافة  املــهــدي،  وحسني  توفيق  واسمهان 
العائدة بكل تألق هيفاء عــادل، عن روايــة  الــى 
علياء الكاظمي، بينما تصدى لالخراج مناف 

عبدال.
ويــحــقــق الــعــمــل حــالــيــًا نــســب مــشــاهــدة عالية 
عــلــى املــســتــوى الــرقــمــي والــتــلــفــزيــونــي، ويــقــدم 
«تيلي» عمًال اخر هو «إفراج مشروط» ويطل 
مــن خــاللــة الــعــمــالق ســعــد الــفــرج وخــالــد امــني 
وهبة الـــدري وأحــمــد ايـــراج وبــاقــة مــن الفنانني 
االخـــــريـــــن، والـــعـــمـــل عــــن قـــصـــة عــبــداملــحــســن 
الروضان واخراج الشاب النشط عيسى ذياب.

كما تحتوي باقة تيلي ايضًا على املسلسالت 
الخاصة بتلفزيون دولة الكويت، حيث يستمر 
الـــتـــعـــاون بـــني الــطــرفــني لــلــمــوســم الــرمــضــانــي 
الــثــالــث على الــتــوالــي، مــن خــالل عــرض اعمال 
درامية عديدة، وهي «انا عندي نص» للقديرة 
سعاد عبداهللا، «حدود الشر» لسيدة الشاشة 
الخليجية حياة الفهد، «غرس الود»، «موضي 
قطعة مــن ذهـــب»، والــعــمــل الــكــومــيــدي «بالني 
زمـــانـــي» لــلــمــبــدع حــســن الـــبـــالم، وغــيــرهــا من 
االعمال لتجمع ابرز مايحتاجه املشاهد تحت 

مظلة واحدة.

«تيلي» و«زين»

تــعــاون كبير جــمــع بــني «تــيــلــي» وشــركــة زيــن 
الكويت، التي وفرت لعمالئها باقة خاصة عبر 
خاصية متابعة املسلسالت الحصرية لعمالء 
«زيــن» قبل عرضها بيوم ومن دون اعالنات، 
ويــــحــــتــــوي عــــــرض «زيـــــــــن» عـــلـــى االشـــــتـــــراك 
انطلق مــن خــالل حملة  ملــدة شــهــريــن،  مجانًا 
اعــالنــيــة اعــالمــيــة كــبــيــرة مـــن خـــالل الــقــنــوات 

ــرقــمــيــة واالعـــــالنـــــات الـــخـــارجـــيـــة فـــي جميع  ال
مناطق الكويت، كما تم االتفاق على تعاونات 
الــفــتــرة  خــــالل  عـــديـــدة  ومـــفـــاجـــآت  مستقبلية 
القادمة لتمييز عمالء الشركة من مستخدمي 

تيلي.

التطبيق يجذب كبار املعلنني

انعكاسًا لالرقام العالية التي يحققها التطبيق 
يوميًا عبر تفاعل املستخدمني، شهد «تيلي» 
تـــعـــاونـــات كــبــيــرة مـــع املــعــلــنــني املــهــتــمــني بــهــذا 
الــــنــــوع مــــن املــــنــــصــــات، حـــيـــث قــــدمــــت كــبــرى 
«هارديز»  كـ الرمضانية  عروضها  الشركات 
و«مــاكــدونــالــدز» و«مــرســيــدس» وغــيــرهــا، من 
«تيلي»  فــي  املستحدثة  االعـــالن  نــوافــذ  خــالل 
املستهدفة  للشرائح  الــوصــول  تضمن  والــتــي 

بكل دقة.
ويــعــتــبــر تــطــبــيــق تــيــلــي أحــــد أكـــبـــر املــنــصــات 
الـــطـــلـــب VOD فــي  الـــفـــيـــديـــو وفـــــق  لـــخـــدمـــات 
املــنــطــقــة الــعــربــيــة، ويـــقـــدم أكــبــر مــجــمــوعــة من 
تيلي  إنتاجات  والتي تشمل  العربي،  املحتوى 
األصــلــيــة، وبـــرامـــج تــلــفــزيــون الــكــويــت، وأفـــالم 
بــــولــــيــــوود، وأفــــالمــــا قـــصـــيـــرة، ومــســلــســالت 
كــويــتــيــة وخــلــيــجــيــة وعــربــيــة ألشــهــر الــنــجــوم، 
واحترافية،  شبابية  أخــرى  محلية  وإنــتــاجــات 
 ios وتتوافر النسخة االحدث من التطبيق عبر

  android و

ـــفـــائـــقـــة الــــتــــي تــضــمــن  وتـــتـــمـــيـــز بـــالـــســـرعـــة ال
لــلــمــســتــخــدم افـــضـــل تــجــربــة مـــشـــاهـــدة على 

االطالق.

خطط اإلنتاج مستمرة 
خالل 2019 و 2020

استمرارًا الستراتيجية االنتاج التي تنتهجها 

في  مميزين  عملني  الشركة  أنتجت  «تــيــلــي»، 
موسم رمضان 2019 وهما «الديرفة» و«افراج 
الــى تفوقهما في  مــشــروط»، وتشير االرقـــام 
سباق الدراما الخليجية الرمضانية، يأتي هذا 
بعد اطالق «تيلي» عدة اعمال قامت بانتاجها 
ـــنـــهـــايـــة» ومــســلــســل  مـــثـــل مــســلــســل «بـــعـــد ال
«روتــني»، وأخيرًا املسلسل الكوميدي «تقدير 

االحــــتــــيــــاج» الـــــــذي حـــقـــق نـــجـــاحـــات كـــبـــيـــرة، 
تيلي  تطبيق  على  حصري  بشكل  ويــعــرض 

فقط. 
ــتــنــفــيــذ عـــدد  كـــمـــا يـــتـــم الـــتـــحـــضـــيـــر حـــالـــيـــًا ل
السينمائية  واألفـــــالم  الــدرامــيــة  االعـــمـــال  مــن 
لعرضها على الجمهور خالل النصف الثاني 

من عام 2019 وموسم 2020.

تألق بعدة أعمال على رأسها «الديرفة» 

تطبيق تيلي محمد المنصور

16١٦٤٩٨ ٤٨ ٢٧ مايو ٢٠١٩ اإلثنين ٢٢ رمضان  ١٤٤٠
فنون

النسخة األحدث 
من التطبيق تتميز 
بالسرعة الفائقة 

ألفضل تجربة 

تعاون كبير جمع 
بين «تيلي» وشركة 

زين الكويت

تخطى التطبيق 
العديد من المواقع 

المماثلة بفارق 
رقمي عال

من أحد األعمال سعد الفرج 

تطبيق «تيلي» يحقق نسب تفاعل قياسية في رمضان



ـــســـنـــوات األخــــيــــرة أصـــبـــح مــصــطــفــى  فــــي ال
ــــدرامــــا  شـــعـــبـــان نـــجـــمـــا دائــــمــــا فــــي عــــالــــم ال
الــرمــضــانــيــة، قــدم عــدة أعــمــال القــت نجاحًا 
كــبــيــرًا، كـــاد أن يــقــع فـــي فـــخ الـــتـــكـــرار، لكنه 
بتغيير جلده،  املاضي  العام  أنقذ نفسه في 
الفن، فقدم مسلسل «أيوب»  كما يقول أهل 
عالم  في  أمــره  على  املغلوب  الطيب  اإلنسان 
االنتقام من  بالحيلة في  ينجح  لكنه  شرير، 
براءته  يفقد  أن  دون  مــن  والظاملني  األشـــرار 
وطــيــبــتــه، وكــــان الــعــمــل أحـــد أفــضــل أعــمــال 

رمضان املاضي.

دراما سوداء

العام يقدم شعبان في «أبو جبل» دور  هذا 
لعائلة  الخيمة  يمثل عمود  الذي  الكبير  األخ 
عــصــامــيــة، حــقــق الـــثـــروة بـــجـــهـــوده، لــلــوهــلــة 
في  نفسه  يــكــرر  أن شــعــبــان  األولـــى تشعر 
عــمــل جــديــد، حــتــى فــريــق الــعــمــل الـــذي نجح 

معه في «أيوب» يشاركه بطولة «أبو جبل».
املسلسل  لنا  يثبت  االولــى  الحلقة  من  لكن   
الدراما  أمام عمل مختلف، تم فيه مزج  أننا 
الشعبية  بالبطولة  كآبة  تشع  التي  الــســوداء 
التي لم يعد لها وجود في عاملنا، منذ البداية 
ــه عــائــلــة  نــتــعــرف عــلــى حــبــكــة الــعــمــل وأبــطــال
أبــو جــبــل، الــتــي تعمل فــي مــجــال املــقــاوالت، 
ويــتــمــســك فــيــهــا االب وابـــنـــه الــكــبــيــر بــقــيــم 
واألمانة والشرف، بينما بقية األخوة ال هّم 

لهم سوى الحصول على املال.
الكبير  االبن  أعماله يحتفظ  إنجاز  أجل  من 

الذي يدير الشركة بمبلغ  أبو جبل»  «حسن 
البنوك  بــعــيــدا عــن إجــــراءات  هــائــل فــي بيته 
أن يسابق  يريد  بينما هو  وقتا،  تأخذ  التي 
الـــزمـــن فـــي انـــجـــاز أعـــمـــال الـــشـــركـــة، تــنــدلــع 
الــنــيــران فــي بــيــت حــســن، ويــمــوت اثــنــان من 
اطفاله، وُيسرق املال، ويموت أخوه األصغر 

في حادث، ثم يموت األب.
فــي هــمــوم ال يستطيع  يــجــد حــســن نفسه   
املــال، والد  حملها جبل، أخــوة ال هم لهم إال 
زوجـــة أخــيــه يــريــد الــســيــطــرة عــلــى الــشــركــة، 
بالسرقة  يتهم  أخاه  يعتبره  الذي  وابن عمه 
وحرق البيت وقتل طفليه، فيقرر حسن بيع 

الــشــركــة وتــوزيــع األمــــوال عــلــى اشــقــائــه من 
الحياة  رحــلــة  ليبدأ  نصيبه،  يــأخــذ  أن  دون 
مـــن جــديــد وفـــي الـــوقـــت نــفــســه يــبــدأ رحــلــة 

البحث عن املتهم بحرق بيته وسرقة املال.

ثيمة بسيطة بشكل إنساني

ثــيــمــة بــســيــطــة تـــــدور فـــي كـــل مـــكـــان، لــكــن 
مط  ال  إنــســانــي،  بشكل  يقدمها  املسلسل 
وال افتعال فــي األحـــداث، وإنــمــا كــل مشهد 
يسير بطريقة واقعية ومنطقية، وفي الوقت 
اإلثــارة  خيط  على  املسلسل  يحافظ  نفسه 

الذي يربط به املشاهد فال يشعر بامللل.
كبطل  الكبير  األخ  صـــورة  املسلسل  يــقــدم 
شـــعـــبـــي، يــضــحــي بـــكـــل شـــــيء فــــي ســبــيــل 
إخوته واملقربني منه، في ظل أزمته يقف مع 
رغم  ينسها  لــم  التي  الشعبية  حــارتــه  أبــنــاء 
املسكينة  املــــرأة  ينسى  وال  املــرفــهــة،  حــيــاتــه 
ابـــن عمه  أوالد  يــنــســى  املـــعـــاق، وال  وابــنــهــا 
املــتــهــم بــســرقــة املــــــال، ويــمــنــح زوجـــــة أخــيــه 
الراحل نصيبه من بيع الشركة، أما هو فال 
يحصل على شيء سوى سيرة عطرة بني 

الناس.

مــســلــســل «أبــــــو جـــبـــل» مــــن تـــألـــيـــف مــحــمــد 
سيد بشير وإخراج أحمد صالح، ويشارك 
الــبــطــولــة عـــدد كــبــيــر من  مصطفى شــعــبــان 
الـــنـــجـــوم مــثــل حــســن حــســنــي والــتــونــســيــة 
ومريم  الــبــزاوي  ومحمود  أحمد  بــن  عائشة 
حسن وعــايــدة ريــاض وديــاب ومحمد علي 

رزق.

 عمل يحمل رسالة

التي  الــصــادقــة  الــدرامــا  أن  يثبت  العمل  هــذا 
تشق  افتعال  دون  من  الناس  عقول  تحترم 
طــريــقــهــا إلـــى قــلــوب املــشــاهــديــن وعــقــولــهــم، 
يثبت ذلك هذا االحتفاء الكبير من الجماهير 
ــتــواصــل بــالــعــمــل، لـــدرجـــة أنــه  عــلــى مـــواقـــع ال
وصل إلى «ترند» أكثر من مرة على تويتر، 
واألهـــــم أنــــه عــمــل يــحــمــل رســـالـــة يــبــوح بها 
«تتر» العمل الجميل الذي كتب كلماته هيثم 
ماهر  ويغنيه  صبري  إســالم  ولحنه  سليم 
القلوب  محمود إسماعيل: «حب املال يعمي 
حــســدا،  االخـــوة  بــني  الضغينة  نــار  مفتعال، 
كيف امتلكت من الذهب جبال، هل من حالل 

أم أخذته غصبا».

مصطفى شعبان يواصل تألقه الرمضاني

«أبو جبل».. األخ الكبير كبطل شعبي

مصطفى شعبان ومحمد علي رزق في مشهد من العمل

بوستر المسلسل

محمد حنفي

 تمثل األعمال الدرامية التي تجسد قيم البطولة النبيلة 
جذباً للجمهور، كل مشاهد يحلم بأن يكون هو ذاك 

البطل، أو على األقل يشعر أن البطل «بطله»، في 
مسلسل «أبو جبل» للفنان مصطفى شعبان يبدو األخ 

الكبير مثل البطل الشعبي الخارج من مواويل الحكواتي 
في الحكايات الشعبية، بطل ما زال يحمل القيم النبيلة 
التي تكاد تختفي من حياتنا العصرية، حيث حلت محلها 

قيم المال والقوة والفهلوة.

قراءات في 
أبرز المسلسالت 

عمل ينتمي
إلى الدراما 

السوداء.. لكنه 
ممزوج بحّس 

البطولة الشعبية
 

دراما ال تعرف 
االفتعال ألنها 
تخترق قلوب 
المشاهدين 

وعقولهم
 

العمل يحافظ 
على خيط اإلثارة 

الذي يربط به 
المشاهد

17 ١٦٤٩٨ ٤٨ ٢٧ مايو ٢٠١٩ اإلثنين ٢٢ رمضان  ١٤٤٠
فنون



C O MA L H I S B A .
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