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سلسلة «إنوي» التي خلقت احلدث يف رمضان.

جنـــاح بــــاهــر لـــ«»VIP

َوفَـت « »VIPبـكل وعودهـا ،إذ جمعـت السلسـلة الحـدث لرمضـان ،والتي أنتجهـا «إنوي»،
 34مليـون مشـاهدة خالل الشـهر الفضيـل ،مع اعتالء نصف حلقاتها قامئـة اليوتوب باملغرب.
إنـه نجـاح شـعبي هائـل يؤكـد أن اإلنتاجـات السـمعية البرصيـة لـ«إنـوي» ال محيـد عنها
يف رمضـان باملغـرب.

جمعت السلسلة
احلدث لرمضان،
والتي أنتجها
«إنوي» 34 ،مليون
مشاهدة خالل
الشهر الفضيل.

وتحكي « ،»VIPالتـي تـم بثهـا طيلـة شـهر رمضـان على اإلنرتنيت وعلى قنـاة «دوزيم»،
الحيـاة اليوميـة ،املتسـارعة وغير املعروفـة ،لوكالـة متخصصـة يف إدارة أعمال الفنانين
بالـدار ا لبيضـاء ،وتكشـف الوجـه الخفـي لعـامل الشـهرة يف عصر الشـبكات االجتامعيـة
وديكتاتوريـة «البـوز» والسـباق املحمـوم لحصـد «الليـكات».
تقــوم « »VIPعــى فكــرة مبتكــرة وغــر مســبوقة ،تقــع بــن الخيــال وتلفزيــون الواقــع
ومكنــت عــدة نجــوم مغاربــة  -هــذه أيضــا ســابقة  -مــن املشــاركة يف السلســلة بشــخصياتهم
الحقيقيــة ،ويتعلــق األمــر بســارة الســمريي ،إيهــاب برجيــگ ،كاظــم شــاس ،ماريــة ناديــم،
ســحر الصديقــي ،بــدر ســلطان ،رجــاء بلمــر ،ليــى الحديــوي ،أحــام الزعيمــي ،أســاء
العمــراين الحســاين ،فاطمــة الزهــراء اإلبراهيمــي ،عصــام بالليــوي ،صفــاء الرايــس ،هنــاء
الرايــس ،ســعيد بــاي ،الســعدية أزگــون ،حمــزة بــن عبــد الكريــم الفيــايل ،خولــة بنعمـران،
صفــاء حبريكــو ،زكريــاء بــن الناجــي.
يشــارك نجــوم مــن الســاحة الفنيــة والســينامئية املغربيــة يف هــذا العمــل املتميــز كــوكالء
أعــال الفنانــن .وأبــدى املغاربــة اهتاممــا كبــرا للدســائس وللحيــاة اليوميــة املليئــة
بالتقلبــات لــكل مــن عمــر لطفــي ،فاطمــة الزه ـراء الجواهــري ،أيــوب اليوســفي ،كوثــر
تيســية والزبــر هــال.
تعتــر « »VIPخامــس سلســلة ينتجهــا «إنــوي» منــذ  ،2012وهــي تنضــاف إىل كل مــن
« »Switchers»، «#Code»، «Sa3aو« ،»Rezoاملرتبعــة جميعهــا عــى قمــة املحتويــات
الســمعية البرصيــة األكــر مشــاهدة عــى اإلنرتنيــت مــن طــرف املغاربــة .إذ حصــدت كل
السلســات التــي أنتجهــا «إنــوي» حــوايل  100مليــون مشــاهدة.
«إن إنتاجـات ‘إنـوي’ تجسـد التزامنـا بالوقـوف إىل جانـب املبدعين ومنتجـي املحتـوى
املغاربـة» يقـول إبراهيـم أمضـوي ،املسـؤول عن املحتوى لـدى «إنوي» ،الـذي يضيف أنها
«متكـن رواد اإلنرتنيـت واملشـاهدين مـن الوصـول إىل محتويـات بديلـة ،عرصيـة ،ومتالمئة
مـع مطالبهـم ،وتسـتجيب النتظاراتهـم فيما يخـص الرتفيه».
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