
 

 

 خبر صحفي 

 

 األسرة  كافة أذواقمتنوعة تلبي وقنوات جديدة 

beIN   قنوات ترفيهية جديدة  9تطلق 
 

 2016 مارس من  31الدوحة : 
 

beIN  من  9إطالقتعلن عن 
ً
على تقديم مجموعة   beINحرصت وقد ، 2016أبريل  1قنوات جديدة للمشتركين ابتدا

 العائلة من نساء وأطفال . كافة أذواق   التي سوف تلبيمتميزة ومتنوعة من القنوات 
 

و واألخرى  beIN Movies 4  الجديدة وهي قناةمتخصصة في عرض االفالم واحدة قناتين ومن القنوات الجديدة هناك 

 في المنطقة   beIN Movies 1,2,3قنوات قت وقد ال,.  be Juniorاالطفال المميزة    قناة 
ً
 باهرا

ً
وذلك  لألفالم نجاحا

للمشتركين  أكبر فرصةستتاح    beIN Movies 4أفالم هوليود وبإطالق مميزة من من مجموعة  القنوات تملكةلما 

 مشاهدة أفضل األفالم في عالم هوليود. ل

 ق قناة الطلتم العمل بجد ألعلى أطالق محتوى متنوع ومتميز لألطفال في المنطقة لذالك    beINتحرص و

 be JUNIOR  الترفيهية الرائده لألطفال. وات القنمن  تصبح التي سوف 
 

هي قناة الطبخ فتافيت والعالمية كقناة ثالث قنوات جديدة من ديسكفري سوف تضيف    beINليس هذا كل شيء 

 مناألكثر تميزا مع 
ً
 ، DTXو  Animal Planet ،باإلضافة إلي قنوات عشاق الطبخ والطعام في المنطقة  عدد كبير جدا

 

تغطي العالمية  BBCمع حصرية تفاقية اإعالمية إ beINعقدت مجموعة ومن أجل زيادة المتعة لكل األطفال فقد 

متخصصة ال القناة Cbeebies قنوات األطفال وهيأفضل  واحدة من  لتقديم الشرق األوسط وشمال افريقيا منطقة

الرائدة في العالم بما تحتوية من برامج متخصصة لألطفال  Cbeebiesقناة  وتعدلتعليم األطفال مادون سن المدرسة. 

 مية مميزة.يسنوات والتي تهتم بعرض برامج تعل 6أصغر من 
 

 شرائح السكان في المنطقة. الهندية والموجهة لجزء هام من   Cartoon Networkقناة فهناك فحسب ليس هذا 
 

سنوات عديدة  منذ شعبية في المنطقةقنوات األطفال  أكثرتعتبر هذه القنوات من وبراعم وجيم قناتي  beINوتضيف 

 . beIN وحصرية لمجموعةمتوفرة  والتي ستصبح 
 

بإطالق تسع  فخورون beINنحن في اإلعالمية "   beINالسيد/ يوسف العبيدلي المدير التنفيذي لمجموعة  علقوقد 

لراقي االمحتوي بهذا  قنوات جديدة ومتنوعة وحصرية بتقنية عالية الجودة . أنا متأكد من أن مشتركينا سوف يتمتعون

 .العربية األسرةاحتياجات  كل تلبيسوف  عدد كبير من القنوات التي  أصبح لدينا . اآلنbeINالتي تعرضها الحصرية  والبرامج 

 هذا العام ". خاللالمزيد من القنوات المذهلة لمشتركينا  إضافةستمر في النمو و نسوف و
 

 

 ***انتهى***



 

  اإلعالمية beIN  مجموعة حول

 

  beIN إسبانيا وفرنسا، ، دولة( 24) أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في وبرامجها محتواها تبث  متنوعة عالمية قنوات شبكة هي 

 وأستراليا. تايلندو كونغ وهونغ والفلبين، وإندونيسيا، وكندا، األمريكية، المتحدة والواليات

 

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

 ليغاالبوندس األلماني والدوري الفرنسي، والدوري اإليطالي، والدوري اإلسباني والدوري الممتاز، اإلنكليزي كالدوري القدم، لكرة األوروبية الدوريات

 منهاض من التنس بطوالت الشبكة، تنقلها التي الرياضية المنافسات قائمة وتشمل . إلفريقيةا األمم وكأس أوروبا أبطال دوري إلى باإلضافة

 داكار، رالي ومنها السيارات وسباقات NBA األمريكية السلة كرة محترفي رابطة ودوري المفتوحة، أمريكا وبطولة المفتوحة، فرنسا بطولة

 القوى وألعاب اليد، كرة مسابقات من والعديد العالم، في الرجبي بطوالت أهم من وعدد فرنسا، طواف وأهمها الهوائية الدرجات وسباقات

 .الرياضات من وغيرها

 

 أي من CONNECT خدمات عبر الرياضية الباقات كل مشاهدة يتيح الذي SPORTS beIN  تطبيق عبر الرياضات تلك كل إلى الوصول ويمكن

   المتطورة االريسيفر أجهزه أوعبر وقت أي وفي مكان

 beIN منها المحلي العالم بقاع مختلف من األفالم وأهم أحدث على تشمل التي الترفهية اإلنتاجات أضخم من مميزة مجموعة أيضا تقدم 

  ةالمتطور االريسيفر أجهزه عبر المتوفرة التكنولوجيا وسائل أحدث عبر ذلك كل ، والدولي

 

  ، يرجى االتصال ب: اإلعالمية   beINمجموعة  لمزيد من المعلومات حول

  حنان المهندي 

 4 974+  4577419هاتف رقم: 
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