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 سيا  آفى  beINمايك كير المدير التنفيذي الجديد لعمليات   
   النمو السريع لألعمال فى أسيا عامل محفز للمجموعة إلضافة المزيد من الكفاءات اإلدارية 

 
 للنشر الفوري 

 7/06/2016الدوحة 

 

عن تعيين السيد / مايك كير فى وظيفة المدير التنفيذى لمنطقة أسيا ، على أن يمارس اإلعالمية   beIN مجموعةأعلنت 

، ويعمل السيد / كير تحت إدارة السيد / توم كيفيني المدير التنفيذي مهامه من مكاتب المجموعة فى سنغافورة 

 لمنطقة أسيا والمحيط الهادى 

 

ويعد ذلك التنويه هو بداية لتدعيم نشاطات المجموعة فى قارة أسيا والتوسع بشكل أكبر فى العديد من الدول المختلفة 

 وزيادة توزيع القنوات بشكل أكبر. بالقارة مع زيادة نوعية المحتوى المقدم وإضافة العديد من ساعات اإلنتاج 

 

اإلعالمية ، التى تعد من أكثر  beINي أن أكون عضوا فى مجموعة وقد علق السيد / كير قائال " إنه من دواعى سرور

 .المجموعات اإلعالمية نموا فى العالم 

 

ا أتطلع فى مجاله وأن ءاتوأضاف السيد/ كيفيني المدير التنفيذي لمنطقة أسيا والمحيط الهادى قائال " يعد مايك من الكفا

فى أسيا وإضافة المزيد من فرص األعمال ومزيد من اإلنتشار فى تلك  beINلعماليات للعمل معه من أجل دعم النمو 

 .المنطقة من العالم 

 

 men’s professionalوعمل مايك كير سابقا فى منصب الرئيس التنفيذى لبطولة الجولف األسيوية للمحترفيين للرجال)

golf tour  (  بيعات لقطاع الوسائط المتعددة فى شبكة شغل مايك وظيفة نائب الرئيس  للم، وقبل ذلك  2012من العام

ESPN Star Sports   عام ، وخالل تلك الفترة قام بدعم توزيع وإنتشار شبكة  12العالمية وذلك لمدةESPN STAR 

 فى منطقة جنوب شرق أسيا فى قطاع الوسائط المتعددة وخاصة قنوات الرياضة التابعة للشبكة 

 

 وجودنا تعزيز ونواصل   beIN  نحن فىاإلعالمية "   beINيس التنفيذي لمجموعة السيد يوسف العبيدلي نائب الر وأكد

بنا مكاتفى كل  نحن بحاجه الى تعزيز فريق اإلدارة المحلية لذلك ،  ألفضل الرياضات الموجودة العالمي عبر تأمين حقوق 

ستثماراتنا ، و تعيين مايك هو خطوه هامة في هذا تحقيق المزيد من النمو إلمن اجل وذلك المنتشرة حول العالم 

 االتجاة . 

 

 -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 

 . سنغافورة ووأستراليا 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 طةراب 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
   المتطورة االريسيفر أجهزه أوعبر وقت أي وفي مكان أي من CONNECT خدمات عبر الرياضية الباقات كل مشاهدة يتيح الذي beIN  تطبيق عبر الرياضات تلك كل إلى الوصول ويمكن

 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

   احمد الخليفي 
 4 974+  4577419هاتف رقم: 

 mediaoffice@beins.net لكتروني:اإل البريد
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