
 

 

 
 

 البيان الصحفي

 

 على 
ً
  2016أبريل  1أبتداًء من  beINحصريا

  تنطلق  CBeebies في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 

2016مارس  61الدوحة، قطر   

 

   CBeebiesالعالمية اليوم عن إنطالق قناة   BBCو  beINتعلن 
ً
في منطقة الشرق   beINعلى  ألول مرة وحصريا

  2016من أبريل  1األوسط وشمال إفريقيا أبتداًء من 

 

 من القنوات الحائزة على العديد من الجوائز العالمية وهي موجهة لألطفال دون سن المدرسة    CBeebiesتعتبر قناة   

. منطقة في العالم  78والتي تبث في  طفال حتى سن السادسةألالجودة لترفيهية عالية التفاعلية ووتتميز ببرامجها ال

جمعية طب األطفال هيئة طبية ك بها من قبل  اإلعتراف تم ايالقناة التلفزيونية األولى التي    CBeebiesوتعد

 .  دون سن المدرسة في تعليم وتطوير األطفال الدورهوذلك المكسيكية 

 

قناة  تعدناتاشا حسين، نائب الرئيس والمدير العام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا " السيدة / وصرحت 

CBeebies  اطق من فيكبير  انتشرت بنجاحقد لألطفال دون سن المدرسة في المملكة المتحدة ومن القنوات المخصصة

رائعة لبرامج ترفيهية وتعليمية جديدة خطط وأكدت على وجود جنوب أفريقيا.  واستراليا  وخاصة في العالم متعددة ب

 .متعددة لألطفال في الشرق األوسط وشمال افريقيا"

  

 نخبةتوفير  تعمل على   أن المجموعة " علىاإلعالمية   beINالسيد/ يوسف العبيدلى، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكدو

المخصصة لألطفال  الترفيهيةعزز محفظتنا لت  BBCشراكتنا مع وتأتي  لألطفال.القنوات الحصرية  المميزة واسعة من 

 والتي تهتم بالفئة العمرية تحت سن السادسة".  CBeebies بوجود قناة هامة مثل 

 

beIN تعرض  و CBeebies بباقة  134 قناة رقموتتوفر على ال ساعه باللغة األنجليزية  24برامجها على  مدار    

 

برامجها العالمية لألطفال دون سن المدرسة باقة من أهم لمنطة الشرق األوسط وشمال أفريقيا   CBeebiesتقدم 

 : ومنهاوالتي حازت على جوائز عديدة 

 

 



 

 

 

Go Jetters رسوم متحركة فيها الكوميديا الرائعة، العمل الجماعي، األكشن، مشاهد وحقائق رائعة عن المعالم :

هم أربعة أبطال إكسيولي، كيان، الرا و فوز يسافرون حول العالم مع مدرسهم وصديقهم  Jettersالمعروفة، 

سنوات. يتضمن برنامج  6-4أبريكون وهو حصان اليونيكورن المضحك. هذه الرسوم المتحركة رائعة لالطفال من سن 

Go Jetters على التعلم والتطوير.  العديد من المشاهد التي تحتوي على الموسيقى والخيال التي تساعد الطفل 

 

Hey Duggee : نوات ، س 2-5لالطفال من سن سلسلة الرسوم المتحركة الملونة وهي Duggee  يدير  كلب محبوب هو

المدرسة التي تلهم األطفال. نادي لألطفال مادون سن المدرسة وهو يلهم األطفال للحصول على المتعة والنشاط.   

ة بدايمع  آبائهم  والتي تكون النادي وبعض الشخصيات  الذين يذهبون إلى السناجب ،  ترحيبب Duggee  تبدأ كل حلقة مع

 . Duggee ن اكتشاف أشياء جديدة عن العالم من حولهم ، وكلها تحت توجيه متعليم مضحكة و 

 

Sarah and Duck Series رسوم ال :D2  90والحائزة على جائزة بافتا لالطفال مادون سن المدرسة و عرضت على 

م كتشاف العالإلسابعة وصديقها البطة يذهبون في جولة في عمر ال. تدور قصه المسلسل على سارة والتي هي منطقة

بطريقة غير متوقعة محاولين الوصول إلى قوس القزح متظاهرين بأنهم طيور أو مساعدة المظله لتضل جافة. وينظم 

 .
ً
 بعض الحلول والحرص على اال يذهبو بعيدا

ً
 الراوي إليهم مقترحأ

 

Clangers : ، كوميدي ميشيل الوم مقديقدمها الهي نسخة بريطانية كالسيكية وقد حازت على جائزة أفضل كاتب

عائلة من المخلوقات ، الذين يعيشون على كوكب أزرق صغير ، في الفضاء  ليس بعيدا عن  . يروي المسلسل قصة بالين

ويتم التعليق بالصوت من قبل الراوي على صفارات يتواصلون عن طريق الالمخلوقات كريمة و سخية  تعتبر هذه األرض . 

صغيرة ) فتاة ( و الجدة . وكثير الاألم ، الصغير ) صبي ( ،  تتكون شخصيات المسلسل الرئيسية من  . االحداث في كل حلقة

 . رىاألخ والشخصيات من المخلوقات 

 

تعيش في جزيرة التي  : المسلسل الحائز على جائزة البفتا والتي هي عن مغامرات كاتي موراج  Katie Morag Series  

واستنادا إلى سلسلة الكتب  األكثر مبيعا من قبل ها، سكوتالندية رائعة مع عائلت Mairi Hedderwick هذا المسلسل

 يعكس حياة الجزيرة الرائعة والمليئة بالفرح والمغامرة. كاتي موراج فتاة نشيطة مليئة باالفكارالرائعة التي ال تعمل 

 



 

 

 

 مايزعجها ، وجديين ، ومن بينهما  
ً
دائما تماما كما هو مخطط لها.  يعمل والدها في مكتب البريد ، ولديها أخ صغير غالبا

 مزيج متنوع من شخصيات القرية. 

 ***أنتهى***

 

   العالمية BBC حول

BCC العالمية ، مملوكة من قبل هيئة اإلذاعة البريطاني، وتعتمد  رؤية BCC على بناء عالمات تجارية جماهيرية تنتشر حول العالم و يتحقق ذلك من خالل االستثمار في تسويق لمحتوى الـ 
 BCC  حول العالم في نطاق متناسق مع  المعاير والقيم. 

 في عام 2014 / 2015 حققت BCC العالمية أرباح بقيمة 138.6 م بوند  و مبيعات بقيمة £1,001.8 و سجل عائدات بقيمة 226.5£ 
 لمزيد من المعلومات حول أداء BCC  العالمية الرجاء االطالع على التقرير السنوي من خالل الموقع االلكتروني األتي: 

http://www.bbcworldwide.com/annualreview 

bbcworldwide.com  

twitter.com/bbcwpress 

  
 لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ

 لويس لوفيل أو كايلي روجيرز

Louise.loffel@bbc.com / Kayley.rogers@bbc.com 

 
 

 اإلعالمية   beINحول مجموعة 

beIN   ،ندونيسيا، والفلبين  هي شبكة قنوات عالمية متنوعة  تبث محتواها وبرامجها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )24 دولة( ، وفرنسا، إسبانيا والواليات المتحدة األمريكية، وكندا، وا 
 وهونغ كونغ و تايلند وأستراليا.

 حقوق أهم الدوريات واألحداث الرياضية المتنوعة في العالم، منها بطولة كأس العالم لكرة القدم ، وعدد من أبرز الدوريات األوروبية لكرة القدم، كالدوري اإلنكليزي beINوتملك شبكة قنوات 
الممتاز، والدوري اإلسباني والدوري اإليطالي، والدوري الفرنسي، والدوري األلماني البوندسليغا باإلضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس األمم اإلفريقية . وتشمل قائمة المنافسات الرياضية التي 

 وسباقات السيارات ومنها رالي داكار، وسباقات NBAتنقلها الشبكة، بطوالت التنس من ضمنها بطولة فرنسا المفتوحة، وبطولة أمريكا المفتوحة، ودوري رابطة محترفي كرة السلة األمريكية 
 الدرجات الهوائية وأهمها طواف فرنسا، وعدد من أهم بطوالت الرجبي في العالم، والعديد من مسابقات كرة اليد، وألعاب القوى وغيرها من الرياضات.

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

 أيضا مجموعة مميزة من أضخم اإلنتاجات الترفهية التي تشمل على أحدث وأهم األفالم من مختلف بقاع العالم المحلي منها والدولي ، كل ذلك عبر أحدث وسائل التكنولوجيا المتوفرة beINتقدم  
 عبر أجهزه االريسيفر المتطورة 

 
  ، يرجى االتصال ب: اإلعالمية   beINمجموعة  من المعلومات حول لمزيد

  حنان المهندي 
 4 974+  4577419هاتف رقم: 

 mediaoffice@beinsports.net لكتروني:اإل البريد
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