
 

    

 األمريكية تستحوذ على إستوديوهات ميراماكساإلعالمية beINمجموعة 

  ىاإلستحواذ يؤكد عل
 
  في العالم تصدر المجموعة كأسرع المجموعات اإلعالمية نموا

 

 للنشر الفوري  

 

 2016 مارس 1، لوس أنجلس  -الدوحة

 

من أهم  إستحواذها الكامل على شركة ميراماكس األمريكية حيث تعد الشركة اإلعالمية beINأكدت مجموعة 

إستديوهات هوليوود المستقلة والحاصلة علي العديد من الجوائز العالمية إلنتاجها السينمائي المميز ، وتعد ميرامكس 

  .والقيمة الفنية تتميز به أفالمها من جودة المحتوىعالمة مميزة في عالم الترفيه لما 

 

و سوف  ،ستممار وشركة كولوني كابيتا كل من جهاز قطر لإل صصاإلعالمية بشراء ح  beINوقد قامت مجموعة 

يأتي علي رأس حيث    2016عام  توزيع لمجموعة جديدة من األفالم خال تقوم ميرامكس باإلستممار في اإلنتاج وال

 SANTA 2, BRIDGET JONES’S BABY, SOUTHSIDE WITH YOU, THE 9TH LIFEالقائمة األفالم التالية

OF LOUIS DRAX فة للمسلسل التليفزيوني الشهيرباإلضا From Dusk Till Dawn .في موسمه المالث 

 .MRالعام الماضي بإنتاج مجموعة من أهم األعما  الفنية وعلي رأسها فيلم  وقد قامت إستوديوهات ميراماكس في

HOLMES النقاد والمشاهديين وايضا الفيلم الكوميدي الناجح   الذي أحدث ضجة علي مستوىTHE WEDDING 

RINGER 

 

جائزة وترشيح  278عنوان حصدت أكمر من  700بمكتبة أفالم ضخمة تحتوي علي أكمر من  وتتميز إستديوهات ميراماكس

ي تاريخ السينما من إنتاج افالم مميزة ف ، كما تحتوي المكتبة على أوسكار  68من جوائز االكاديمية باإلضافة إلي 

 ,THE ENGLISH PATIENT, SHAKESPEARE IN LOVEائز ممل حصدت العديد من الجو ميراماكس

CHICAGO and NO COUNTRY FOR OLD MEN 

 

اإلعالمية(:  beIN لمجموعة التنفيذي والرئيس  ةدارإلرئيس مجلس ا ( الخليفيبن غانم ناصر  السيد/سعادة وقد صرح 

من حرفية في مجا  اإلنتاج السينمائي والتليفزيوني و   لما تتميز به إستديوهات ميراماكسبهذا اإلستحواذ نحن  سعداء "

لخبراء العامليين بها و سوف يدعم مكتبة السينمائية الهامة وامميزة في صناعة الترفيه وأيضا ال التوزيع وتعد عالمة

ة وكعادة المجموع، وعة المستقبليةيدعم خطط المجم جديد  المجموعة في اإلنتاج وتطوير محتوىإستحوذنا خطط 

 لتصبح عضو  في دعم وتطوير إستديوهات ميراماكس سوف نستمر
 
 داعما

 
اإلعالمية وانا متشوق  beINلمجموعة  ا

  ."للعمل مع فريق ميرامكس في القريب العاجل

 

 

 

 



 

 

 

نات اإلنتاج في هوليوود والعالم لما تحتويه من خبراء وفنيين من أيقو من الجدير بالذكر أن شركة ميراماكس تعد

من الحصو  علي فرصة توزيع أهم إبداعات  2010في العام  المحتوى الفني القيم وقد إستطاعت ميراماكس باإلضافة الي

وتوزيعها في مختلف أنحاء العالم داخل صاالت السينما او عن طريق التوزيع  ا من إنتاج ديزني وإستديوهات أخرىالسينم

ة انتاج مجموعتممار والعائد منه في فترات قصيرة وأرباح ضخمة ويعد اإللكتروني وقد أثبتت للجميع القدرة علي اإلس

 نتاج والتوزيع وضع عالمة ميراماكساإل للجميع قدرة الشركة علىللعديد من االعما  الفنية الضخمة التي اثبتت كولوني 

 السينما والتليفزيون.التجارية كواحدة من أهم العالمات التجارية في صناعة 

 

المية االع  beINيعد إستحواذ مجموعة السيد توماس باراك )الشريك المؤسس لشركة كولوني كابيتا ( "كما علق 

وذلك سوف تعمل علي إعطاء دفعة مهمة في تاريخ ميرامكس الفني واالستمماري  خطوة هامة في تاريخ ميراماكس

 beINللدعم المتوقع من المجموعة حسب خطتها للتطوير ونحن سعداء بالعمل مع سعادة ناصر الخليفي ومجموعة 

 ة ميرامكس التجارية.االعالمية لدعم وتطوير عالم

 

ابي الذي سوف يصب في بذلك التطور اإليح ستيف شولز )الرئيس التنفيذي لشركة ميراماكس( سعادتهوقد أكد السيد 

ة العمل جلب العديد من الفرص باالضافة الي خطسوف ت 2016وبأن سنة في المستقبل القريب  يراماكسصالح م

االعالمية عامل دفع لتطوير انتاجاتنا  beINقيادة مجموعة  ويعد تاريخ ميراماكس تحت ،الطموحة التي نعمل عليها

تقلة وهات السينما المسيادتنا كواحد من اهم إستديالسينمائية والتليفزيونية ومحفز للمزيد من النجاحات وايضا لتأكيد ر

 في العالم.

 

 ***تهىان***

 

 

 

  اإلعالمية beIN  مجموعة حول
  beIN وكندا، األمريكية، المتحدة والواليات إسبانياوفرنسا، ، دولة( 24) أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في وبرامجها محتواها تبث  متنوعة عالمية وترفيهية رياضية قنوات شبكة هي 

ندونيسيا،  وأستراليا. وتايوان كونغ وهونغ والفلبين، وا 
 

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

 نافساتالم قائمة وتشمل . فريقيةاإل األمم وكأس أوروبا أبطال ريدو إلى باإلضافة البوندسليغا لمانياأل والدوري ،الفرنسي والدوري اإليطالي، والدوري اإلسباني والدوري الممتاز، اإلنكليزي

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

 .الرياضات من وغيرها القوى وألعاب اليد، كرة مسابقات من والعديد العالم، في بيجالر بطوالت أهم من وعدد فرنسا، طواف وأهمها الهوائية الدرجات وسباقات
 

  : على ، يرجى االتصالاإلعالمية   beINمجموعة  لمزيد من المعلومات حول

  المكتب اإلعالمي

 4 974+  4577419هاتف رقم: 

 mediaoffice@bein.net لكتروني:اإل البريد

mailto:mediaoffice@beinsports.netالبريد
mailto:mediaoffice@bein.net

