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beIN  قنوات جديدة في الشرق األوسط بالشراكة مع  6تدشنDiscovery Communications 

 Animal Planet HDوقناة  HDوفتاافيت  Discovery Kids HD, Dlife HD, DMAX HD, DTX HDقنوات 

 

اإلعالمية، الرائدة في مجال التليفزيون المدفوع في المنطقة، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة  beINأعلنت مجموعة 

Discovery Communications  في مجال برامج التليفزيون المدفوع وذلك لبث 
ً
 6والتي تعد المجموعة األولي عالميا

في منطقة الشرق األوسط  beINقنوات حصرية لـ 5ن هذه القنوات قنوات جديدة من خالل منصتها الترفيهية. م

مكن تلك الشراكة من تأكيد وتعزيز المحتوي الترفيهي لمجموعة 
ُ
 .beINوشمال أفريقيا ، وست

 

ة وممتعة لكل مشتركي وعشاق 
ّ
من حيث نوع وجودة البرامج المقدمة  beINويوفر المحتوى الجديد تجربة غني

 للمشتركين.

  

باقتها الترفيه في نوفمبر/ تشرين الثاني في منطقة الشرق األوسط. ومنذ انطالقتها، عززت الشبكة  beINوقد أطلقت 

من نوعية المحتوى من خالل الشراكة مع العديد من العالمات التجارية والقنوات و اإلستوديوهات العالمية . وبإضافة 

ة أخرى وأعطت دفعة مهمة لألعمال في مجال  beINالترفيهية، تأكدت ريادة  beINست قنوات جديدة لمنصة 
ّ

مر

 الترفيه للتليفزيون المدفوع . 

 

لمشاهدة قنوات مفضلة في الشرق األوسط مثل قناة فتافيت، والتي  beINوهذا سوف يعطي القدرة للمشتركين في 

ة األولى في المنطقة بتجربة الـ
ّ

 ، وبمحتوى جديد وحصري . HD سوف تكون متاحة اآلن وللمر

 

:  beINوأكد يوسف العبيدلي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة 
ً

اإلعالمية، على أهمية هذه الشراكة االستراتيجية قائال

سوف تعزز مكانتنا كمنصة واختيار أول للترفيه العائلي في  Discovery Communications"إن الشراكة مع 

د للغاية ويناسب كافة أذواق المنطقة. قنوات ديسكفري تقد
ّ
م محتوى فريد، ويتم اختياره بدقة وبشكل جي

المشاهدين في المنطقة والعالم. نحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع ديسكفري لجلب محتوى جديد لمشتركينا في 

 منطقة الشرق األوسط".

 

 على هذه الشراكة الجديدة، قال 
ً
 عملنا  30الدولية، "على مدى أكثر من بيريت، رئيس شبكة ديسكفري  JBوتعليقا

ً
عاما

ق وترفيهي ومن خالل قائمة قوية من البرامج 
ّ
علي إرضاء شغف المشاهدين على مستوي العالم من خالل محتوى شي

، نحن نخطو خطوة هامة إلى األمام مع محتوى beINالتي تناقلت أخبارها كل وسائل االعالم العالمية. بالشراكة مع 

 إلى جنب مع  سوف يعمل علي
ً
لزيادة نسب  beINإسعاد مشاهدينا ويعزز من شراكاتنا ونحن نتطلع إلى العمل جنبا

 مشاهدة محتوانا في الشرق األوسط وأفريقيا".

 

 



 

 

 

: "تعد تلك االتفاقية خطوة بارزة في هذا االتجاه. ما تقدمه ديسكفري في 
ً

وأضاف رئيس شبكة ديسكفري الدولية قائال

ي ألفضل معايير اإلنتاج التلفزيوني والترفيهي. نحن سعداء بأننا نعزز باقتنا الترفيهية ونجلب كل ما مجال الترفيه يرتق

 لمشتركينا".
ً
 هو مميز حصريا

 ****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 نافساتالم 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 
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