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

beIN  قنوات جديدة في الشرق األوسط بالشراكة مع  2تدشنDiscovery Communications 

 

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

Discovery Communications ىولألوالتي تعد المجموعة ا  
 
 2 لبثوذلك في مجال برامج التلفيزيون المدفوع  عالميا

الشرق االوسط  في منطقة beIN قنوات حصرية ل 5الترفيهية ، من هذه القنوات قنوات جديدة من خالل منصتها 

 beINالترفيهي لمجموعة   ى، وستمكن تلك الشراكة من تأكيد وتعزيز المحتو  فريقياأوشمال 

من حيث نوع وجودة البرامج المقدمة  beINالجديد تجربة غنية وممتعة لكل مشتركي وعشاق  ىويوفر المحتو

 للمشتركيين 

 

 ، عززت الشبكة هاطالقنمنذ إوباقتهاالترفيه في نوفمبر تشرين الثاني في منطقة الشرق األوسط.  beINطلقت أوقد 

ة ضافوبإ من خالل الشراكة مع العديد من العالمات التجارية والقنوات و االستوديوهات العالمية . من نوعية المحتوي 

واعطت دفعة مهمة لألعمال في مجال أخرى مرة  beINتأكدت ريادة ،  ةالترفيهي beINست قنوات جديدة لمنصة 

قنوات مفضلة في الشرق لمشاهدة  beINفييعطي القدرة للمشتركين سوف . وهذا الترفيه للتليفزيون المدفوع 

وبمحتوى جديد ،  HD بتجربة الللمرة األولى في المنطقة ومثل قناة فتافيت ، والتي سوف تكون متاحة اآلن االوسط 

 .وحصري 

 

ستراتيجية ، إلاإلعالمية: على أهمية هذه الشراكة ا  beINيوسف العبيدلي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة حوصر

العائلي في للترفيه ول أوأختيار سوف تعزيز مكانتنا كمنصة  Discovery Communicationsوقال"إن الشراكة مع 

ويناسب كافة اذواق بشكل جيد للغاية يتم إختياره بدقة والمنطقة. قنوات ديسكفري تقدم محتوى فريد ، و

كينا لمشتري. ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع ديسكفري لجلب محتوى جديد المشاهديين في المنطقة والعالم

 في منطقة الشرق االوسط

 

 01مدى أكثر من  ىن علأشبكة ديسكفري الدولية لبيريت ، الرئيس  JBوتعليقا على هذه الشراكة الجديدة ، قال 

 
 
 مستوي العالم من خالل محتوى شيق و ترفيهي ومن خالل قائمة  ىشغف المشاهدين عل إرضاء ىعملنا علعاما

 إلى، نحن نخطو خطوة هامة  beIN ، بالشراكة مع قوية من البرامج التي تناقلت أخبارها كل وسائل االعالم العالمية

ونحن نتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع  شراكاتنا مشاهدينا ويعزز من ةدسعا ىسوف يعمل عل ىمام مع محتوألا

beIN أفريقياوشمال في الشرق األوسط و  لزيادة نسب مشاهدة محتوانا 

 

 

 



 

 

 

 

اإلتجاه، ما تقدمه ديسكفري في مجال ترفيه يرتقي ألفضل معايير اإلنتاج تفاقية خطوة بارزة في هذا إلوتعد تلك ا

 لمشتركينا والترفيهي، نحن سعداء بأننا نعزز باقتنا الترفيهية ونجلب لفزيونيالت
 
 .كل ما هو مميز حصريا

 

 ****انتهى****
 

  اإلعالمية beIN  مجموعة حول
  beIN وكندا، األمريكية، المتحدة والواليات إسبانيا وفرنسا، ، دولة( 62) أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في وبرامجها محتواها تبث  متنوعة عالمية قنوات شبكة هي 

 وأستراليا. تايلندو كونغ وهونغ والفلبين، وإندونيسيا،

 
 

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

 شملوت . اإلفريقية األمم وكأس أوروبا أبطال دوري إلى باإلضافة البوندسليغا األلماني والدوري الفرنسي، والدوري اإليطالي، والدوري اإلسباني والدوري الممتاز، اإلنكليزي كالدوري

 NBA كيةاألمري السلة كرة محترفي رابطة ودوري المفتوحة، أمريكا وبطولة المفتوحة، فرنسا بطولة ضمنها من التنس بطوالت الشبكة، تنقلها التي الرياضية المنافسات قائمة

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

 .الرياضات من وغيرها

 أجهزه أوعبر وقت أي وفي مكان أي من CONNECT خدمات عبر ضيةالريا الباقات كل مشاهدة يتيح الذي SPORTS beIN  تطبيق عبر الرياضات تلك كل إلى الوصول ويمكن

   المتطورة االريسيفر

 

 beIN 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 المتوفرة التكنولوجيا

 

  ، يرجى االتصال ب: اإلعالمية   beINمجموعة  لمزيد من المعلومات حول

  حنان المهندي 

 4 974+  2577204هاتف رقم: 

 mediaoffice@beinsports.netاإللكتروني:  البريد

 
 

 عن شبكة ديسكفري في وسط وشرق أوروبا ، الشرق األوسط وإفريقيا 

 
ديسكفري لإلتصاالت ) مدرجة ببورصة ناسداك( هو واحدة من رواد العالميين في المجال الترفيهي ، تصل الي ما يقرب من 0 مليارات مشاهد في 661 دولة حول العالم . تعمل 

ديسكفري علي الترفيه وإضافة روح المغامرة واإلكتشاف لكل مشاهديها بتقديم محتوي قيم عالي الجودة من عالمات تجارية يفضلها الجميع ،كقنوات  أو قنوات بالشراكة مع 

 ,Discovery Channel, TLC, Investigation Discovery, Animal Planetاالخرين كقناة أوبرا وينفري في الواليات المتحدة أو منصات الكترونية مثل سييكرز وسورس فييد

Science and Turbo/Velocity  

كما تمتلك الشبكة قنوات اليورو سبورت ، وهي القنوات الرياضية الرائدة في كل أوروبا وأسيا والمحيط الهادي ، كما تعد ديسكفري من الرواد في انتاج المواد التعليمية للمداراس 

كسلسلة كي 06 الرقمية عبر منصة ديسكفري التعليمية ،ويوجد في منطقة غرب وشرق أوروبا والشرق األوسط وشمال افريقيا 04 قناة من مجموعة قنوات ديسكفري تصل الي 

 204 مليون مشترك في 014 دولة بباقة برامجية تتحدث 60 لغة مختلفة 

 

www.discoverycommunications.com للمزيد من المعلومات برجاء زيارة 
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