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beIN  جديدة لألفالمتعزز محفظتها الترفيهية بإطالق قناة beIN Movies 3 

 وخمس قنوات من تيرنر
 

 وقنوات شبكة تيرنر تعرض محتوى عالمي الجديدة تعرض أفالم هوليوود الضخمة قناة األفالم
 
 يزمم ا

 
 ا

 

 مع خططها االستراتيجية لتعزيز مكانتها لتصبح 
 
ت مجموعة علنالشامل في المنطقة، أالمنصة األولى للتلفزيون  تماشيا

beIN  الثالثةفالم األاإلعالمية عن إطالق قناة ،beIN Movies 3المميزة هوليوود فالمأأحدث بعرض  ، المتخصصة. 

 

 من القنوات الحصرية إلى محفظتها وذلك ضمن اتفاقية  beINوتأتي إضافة قناة األفالم الثالثة بعدما ضمت 
 
 عددا

 
مؤخرا

 على شبكة 
 
المدفوعة في منطقة الشرق  beINمع شبكة "تيرنر" التابعة لتايم وارنر. وستتوفر هذه القنوات حصريا

، HLN، قناة األخبار TCM، أفالم تيرنر الكالسيكية  "، بومرانغCartoon Network األوسط وشمال إفريقيا، وهي "

CNN HD  .)سي أن أن )بتقنية فائقة الدقة 

 

 احتف  beINيأتي اإلطالق الجديد إثر اقتحام 
 
 بذكرى فضاء اإلعالم الترفيهي مؤخرا

 
 على تأسيسها. 12اال

َ
 وتعرض  عاما

beIN  في قنواتها الثالثة المخصصة لألفالمbeIN Movies 1,2,3   والبرامج الترفيهية مجموعة متنوعة من األفالم

 بهذا و .المناسبة لجميع أفراد العائلة
 
 تتوقع ارتفاعا

 
زم اإلطالق الجديد بينما تعتفي عدد المشتركين على خلفية كبيرا

 .2016في الربع الثاني من  HDطالق ست قنوات ترفيهية إضافية بتقنية إ

 

 على إطالق القناة األفالم الثالثة، قال السيد / و
 
اإلعالمية  beINالرئيس التنفيذي لمجموعة نائب  ،يوسف العبيدليتعليقا

أعلنا خاللها عن تقديم محتوى ترفيهي مميز في االستراتيجية  المحطاتابيع المنصرمة العديد من :"شهدت األس

االتعاون مع تيرنر، وبدء محفظتنا الترفيهية   إطالق فقد تمعزز مكانتنا وموقعنا. المنطقة، وهو ما ي
ّ
ن ع وبهذا أعلن

لقطاع. إلى جانب التي تعزز مكانتنا في صدارة هذا ا المحطات البارزةالفضاء ونستعد للكشف عن المزيد من دخولنا هذا 

نا. مجة العالمية على شبكتعروض الرياضية واألفالم والترفيه وتقديم األفضل في البرالتوسيع ذلك، ال زلنا نعمل على 

 ونود أ لقد كانت
 
توى نوعي يالئم ن نواصل هذا المشروع معهم بإطالق محاالستجابة من المشتركين مشجعة جدا

 جميع أفراد العائلة".

 

 



 

 

دليل البرامج على  52على القناة رقم  بدون أي رسوم إضافية beINشبكة ناة الجديدة للمشتركين الحاليين بتتوفر الق

ة عالمية المستوى من خالل الحصول على رمجبلمشتركين الجدد االستمتاع ب. ويمكن لbeINاإللكتروني الخاص بـ 

 دوالرات أميركية وما فوق. 10االشتراك األساسي مقابل 

 

رامج علمية من مسلسالت جديدة وبالترفيه العائلي برامج وفالم الضخمة األأحدث  beINتتضمن باقات االشتراك في  

 التنس، وخرى لالطفال إلى جانب عروض رياضية مميزة من كرة القدم اإلقليمية والدولية، وأ

على  beINوحصلت  ألعاب القوى وتعرض جميعها وفق أحدث التقنيات الحديثة.والفورموال ون، والجولف، والرغبي، و

( في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 2016)يورو  2016حقوق التغطية الحصرية لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم 

 . beIN SPORTS MAX 1,2,3,4وستعرض على أربع قنوات خاصة بالحدث هي 

 

عن مشغلي التلفزيون المدفوع في المنطقة من خالل تقديم محتوى ترفيهي يتناسب مع ثقافة المنطقة  beINتتميز 

على ميزة متقدمة هي "تحكم األهل" التي تتيح للوالدين التحكم  beINوالمشاهدة العائلية. وتحتوي أجهزة استقبال 

 بالمحتوى الذي تشاهده األسرة والصغار.

 

 ****انتهى****

 

  اإلعالمية beIN  مجموعة حول
  beIN ندونيسيا، وكندا، األمريكية، المتحدة والواليات إسبانيا وفرنسا، ، دولة( 24) أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في وبرامجها محتواها تبث  متنوعة عالمية قنوات شبكة هي  والفلبين، وا 

 وأستراليا. تايلندو  كونغ وهونغ
 

 

 اإلنكليزي كالدوري القدم، لكرة األوروبية الدوريات أبرز من وعدد ، القدم لكرة العالم كأس بطولة منها العالم، في المتنوعة الرياضية واألحداث الدوريات أهم حقوق beIN قنوات شبكة وتملك

 التي ياضيةالر المنافسات قائمة وتشمل . فريقيةاإل األمم وكأس أوروبا أبطال ريدو إلى باإلضافة البوندسليغا لمانياأل والدوري ،الفرنسي والدوري اإليطالي، والدوري اإلسباني والدوري الممتاز،

 وسباقات داكار، رالي ومنها السيارات وسباقات NBA األمريكية السلة كرة محترفي رابطة ودوري المفتوحة، أمريكا وبطولة المفتوحة، فرنسا بطولة ضمنها من التنس بطوالت الشبكة، تنقلها

 .الرياضات من وغيرها القوى وألعاب اليد، كرة مسابقات من والعديد العالم، في بيجالر بطوالت أهم من وعدد فرنسا، طواف وأهمها الهوائية الدرجات
 االريسيفر أجهزه أوعبر وقت أي وفي مكان أي من CONNECT خدمات عبر الرياضية الباقات كل مشاهدة يتيح الذي SPORTS beIN  تطبيق عبر الرياضات تلك كل إلى الوصول ويمكن

   المتطورة
 
 beIN المتوفرة االتكنولوجي وسائل أحدث عبر ذلك كل ، والدولي منها المحلي العالم بقاع مختلف من األفالم وأهم أحدث على تشمل التي الترفهية اإلنتاجات أضخم من مميزة مجموعة أيضا تقدم 

  المتطورة االريسيفر أجهزه عبر
 

  ، يرجى االتصال ب: اإلعالمية   beINمجموعة  لمزيد من المعلومات حول

  حنان المهندي 
 4 974+  4577419هاتف رقم: 

 mediaoffice@beinsports.net لكتروني:اإل البريد
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