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  " تنطلق تحت شعار "كل ماتتمناه

اإلعالمية تستعد إلطالق باقة القنوات الترفيهية لعشاقها في منطقة   beIN مجموعة

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 

 للنشر الفوري  

  2015أكتوبر  31الدوحة 
 

 

لباقتها الترفيهية الجديدة  عن خطوتها التوسعية بإطالق beINعاما علي إنشائها ، أعلنت مجموعة  12إحتفاء بمرور 

 ترفيهية  باقة المجموعة تقدم "تتمناه ما كل" شعار وتحتمن قنوات األفالم والمنوعات. مختارةمجموعة تضم التي 

 .المنطقة في العائلي للترفيه الوحيد المتكامل المزود تجعلها ، حصرية

 

ن أبحاث المستهلك التي إاإلعالمية  beINالرئيس التنفيذي لمجموعة  ووصرح السيد ناصر الخليفي رئيس مجلس اإلدارة 

م باقة قديان   beINأن العائلة تتوقع من مشغل بحجم  قمنا بها في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أظهرت

ترفيهية متكاملة لكل أفراد األسرة، لذا قمنا  بالتحرك بعد أن أكدت لنا تلك األبحاث أن األسعار الموجودةحاليا هي أسعار 

بسعر وتحقيق ذلك التوازن بين محتوي عائلي مميز  إلي من ذلك التحرك  beINدف  ذا تههلومبالغ فيها بشكل كبير  ،

 معتدل ال يرهق كاهل العائلة 

 

المشاهد  لمنح  HDبتقنية ال جميعهاقناة  ، تبث  beIN  24بلغ عدد قنوات الترفيه الجديدة في باقات أضاف الخليفي يو

  نتميز بها في المنطقة والعالم.حرصنا علي الجودة التي ب تقترن  تجربة ممتعة 

 

 المحتوى تقديم خالل من المنطقة فيفزيون المدفوع التل مشغلي باقي  يز عنالتم ليتسعي إ التي  beINوكعادة  

 قدرةال" التي من شأنها أن تعطي الوالدين  األهلرقابة “بميزة  beIN  جهاز يتميز. العائلية للمشاهدة المالئم الترفيهي

 .تحديد ما يمكن مشاهدته علي

 

شكيل مستقبل التلفزيون المدفوع و الترفيه العائلي في منطقة الشرق األوسط بتالمستقبلية    beIN رؤيةتتمثل و

 . معقولة بأسعار و االنواع متعددالالترفيه من وشمال افريقيا من خالل تقديم قسط 

 

مثل كرة  وحصرية باقات رياضية مذهلةالمجموعة اإلعالمية الوحيدة التي تقدم   beIN تصبح الترفيه  مع دخول مجالو

باإلضافة الى أحدث األفالم من  ىاإلخرو األلعاب الرياضية   F1القدم اإلقليمية والدولية ، والتنس والرجبي و الغولف ، و

 نمومكان واحد هذا في  كلب اإلستمتاعمجموعة واسعة من القنوات األسرية التي تمكن العمالء من وهوليوود ، 

 .جهاز إستقبال واحدخالل 

 



 

 

  

   نمو  beINو تتوقع 
 
توسيع  ا عليهالتي ستاساعد ،ةاإلستراتيجيه الخطوة هذنتيجة ل المشتركين عدد في  كبيرا

 وغيرها. كاألفالم والدراما المحتويات الترفيهيةونشاطات في جميع المجاالت الرياضية ال

 

:  الخليفي ناصر تتم السيد إخو
 
 التلفزيوني الترفيه مجالإلي  دخولنا يكون أن يجبو. نا الحاليينوالء عمالئ قدرنحن نقائال

  شهرينوذلك بإهدائهم إشتراك  كل مشتركينا مكافأة قررنا هنا ومن.  تهملسعاد مصدرا المدفوع
 
في باقة   مجانا

   2015حتي نهاية عام  لدينا المتميزة الترفيهية لقنواتا

 

مشاهديها بمجموعة  beINتعد وخالل األيام المقبلة، بالقنوات الجديدة وسيتم اإلعالن عن الدورة البرامجية الخاصة 

 الحصرية. الجديدة والمسلسالت  البرامجاألفالم وأحدث من  مميزه 

 

 

 ***انتهى***

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

 وأستراليا. وتايوان كونغ وهونغ والفلبين،
 

 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 . قيةفرياإل 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 المفتوحة، 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
  ، يرجى االتصال ب: اإلعالمية   beINمجموعة  لمزيد من المعلومات حول
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