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   ألول مرة في الشرق األوسط

  beIN 360تقنية الفيديو بزاوية تضعك في قلب المبارة مع  
  

 2016 بريلأ 26

قطر –الدوحة    
 

العالية في  الدقةرتقاء بجودة المحتوى و اإلبدأ من ،  ومتميز اإلعالمية دائما بكل ما هو جديد  beINتنفرد مجموعة 

ا الدائم على تقديم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، هطار حرصإفي و. من أجل إثراء تجربة المشاهدة وذلك البث 

بنظام  اإنشاؤهم والتي تدرجه  360الفيديو بزاوية متطورة لمشاهدة تقنية بتقديم  اإلعالمية  beINمجموعة قامت 

ضيف مما ي مختلفةمن زوايا  ةمشاهدلدرجة ل 360بزاوية  الكاميراتحريك خالله  من لمشاهدين ا مكني،  كاميرا دائري

 .أدق تفاصيل الحدث وإضافة المزيد من اإلثارة الوصول إليمتعة 

ك ذل ىومثال عل المشاهدة التلفزيونيةثراء تجربة إلتاريخ طويل في اإلبتكار التكنولوجي  beINلدى أن والجدير بالذكر، 

مختلفة.  الزاوايا من بعض ال والتي تتيح للمشاهدين رؤية المباراة  2015العام التي تم إطالقها خالل  XTRA LIVEخدمة 

تحقيق رضا العمالء و رفع مستوى تغطية األحداث الرياضية في منطقة الشرق األوسط  إلىهذه المبادرات كل وتهدف 

 .بشكل غير مسبوق يقياوشمال أفر
 

عمالئنا في الشرق األوسط وشمال "  اإلعالمية beINبمجموعة  وقد صرح السيد أوليفيية دوفور مدير اإلعالم الرقمي

  في  beINوتحرص أفريقيا يعشقون الرياضة، 
ً
 تقنيةن إطالق علما أالطليعة من خالل االبتكار المستمر.على البقاء دائما

 " .رياضية في المنطقةأفضل منصة الريادة كخطوة أخرى نحو ضمان  تعتبردرجة  360بزاوية فيديو ال

   bein.net/bein360مشاهدة هذه التقنية الجديدة من خالل الصفحة الرئيسية للموقع االلكتروني الوصول لويمكن 

 -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 

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

   المتطورة
 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

   حمد الخليفي أ
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