
 
 
 

 
 

 البيان الصحفي

 

 beIN ألول مرة في المنطقة من خالل التى تبث   Home And Gardenوقناة   Travel قناة 

بس  العالمية تطلقان قناتين في اشبكة سكر مع اإلعالمية بالشراكة  beINمجموعة  

 الشرق األوسط وشمال افريقيا
 

 قطر-الدوحة

 2016يوليو  13 

 

 وقناة Travel Channelوهم قناة السفر ضمن باقاتها عن إطالق قناتين جديدتين   beINأعلنت قنوات فى إنجاز جديد 

Home And Garden   ،عتبر اطالق قناة ويبالشراكة مع شبكة سكرابسHome And GardenTV  لكال  مميزحدثا

 في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا من قبل. من قبل لم تكن متوفرة  والتى القناة الشبكتيين وذلك ألهمية 

 
 

من خالل محتوى غير إعتيادى يغطى كافة أوجه السفر  والتي تعتبر القناة الرائده في العالم  Travel Channel قناة السفرأما 

  العالمية القناةومن أشهر برامج . 2106من أغسطس  االول  بتداًء منإ beINوالمغامرات وسوف تتوفر القناة على باقات 

House Hunters International,  وDelicious Destinationو Expedition Unknown 

 

 والتى المنازل وأنماط الحياةتصميم  فىمحتوى متخصص مع الرائدة القناة األمريكية  Home And Garden TV قناة  وتعد

 ببرامجوتتميز هذه القناة  2016إبتداء من الثانى من نوفمبر    beINعبر باقات المنطقه هذا الخريف  ألول مرة فىستبث 

كيفية تصميم األماكن المفتوحة  العقارات وو  الحديثةالمنازل  محتوى خاص بتصاميم وتجهيزاتأفضل ة تقدم حصري

 والخضراء 

 

 أوروبا والشرق األوسط، في المملكة المتحدة  بساالتنفيذى لشبكة سكرمدير السيد/ فيليب لوف الصرح  وعن ذلك فقد

بحث عن اإلعتيادى إلى منزل األحالم  وذلك لكل من ي منزلكتحويل لمهمة  تجربة Home And GardenTVقناة  تقدم"

 المناظر الطبيعية. تصميم االماكن المفتوحة والتصاميم، العقارات، ومحتوي  مجال  اإللهام في

 قنوات مشاهدة 10تطاعت هذه القناة أن تكون من بين أفضل ، أس1994عام  Home And Garden TVمنذ إطالق قناة و

محتوى عالي الجودة إلى مشاهدي منطقة الشرق األوسط وشمال هذا النحن متحمسون للغاية لتقديم وفي الواليات المتحدة

 " beINإفريقيا بالتعاون مع 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

البرامج  الساعات من البرامج عالية الجودة بما فيهامئات بمن اإلستمتاع  Home And Garden TVيستطيع مشاهدي 

 Property، أيضا برامج العقارات االكثر مشاهدة جديد الموسم ال،  Listed Sisters ,Tiny House Hunters المميزة

Brothers and Love it or List it 

 والجدير بالذكر أن كل تلك البرامج الرئيسية  ستأتى مع ترجمة باللغة العربية على أن يتم ترجمة باقى برامج القناة خالل العام 

 
 

 تعتبر قناة 
ً
وقد هي الرائدة في تصاميم المنازل وأنماط حياة التي يعيشها االنسان،  Home And Garden TVكما ذكر سابقا

مليون منزل في  100 الىحتى االن مع تغطية عالمية وصلت  1994األمريكية فى العام اليات المتحدة أنشأت هذه القناة في الو

 جميع أنحاء الواليات المتحدة، كندا، منطقة البحر الكاريبي، آسيا، استراليا ونيوزيلندا.  دولة تغطى 40

 
 

 لهذا التطور  إن اإلعالمية " أنا   beINلمجموعةالسيد/ يوسف العبيدلي نائب الرئيس التنفيذي وعن ذلك أكد 
ً
متحمس جدا

 لما تحتوية من برامج واقعية عالية الجودة، هيا شبكة بس اشبكة سكر
ً
ى إن قدرتها على إنتاج المحتومعروفة عالميا

 تلكبمرة أخرى اود تأكيد سعادتى ،  وتقديمه بشكل يلهم كل العائالت والمشاهديين المهتميين بتلك النوعية من البرامج  

 " beINعبر باقات  قناتين متميزتين للمشاهدينمن أجل توفيير الشراكة 

 
 

  2500ض أنماط الحياة في أنحاء العالم حيث تقوم بإعداد أكثر من تعتبر شبكة سكرابس هي الرائدة في توفير محتوي يعر

 ,Food Networkلهامة مثل يبس مجموعة من القنوات ااوتقدم شبكة سكر. عامجديدة من البرامج الحصرية كل  ساعة

Cooking Channel, Asian Food Channel, HGTV, DIY Network, Fine Living Network, Travel Channel  

Great American Country  دولة حول العالم  175تصل إلى المشاهديين فى 

 
 

أفضل  جذب على المجموعة حرصت  قت وذالك الومنذ   2015الترفيهية في نوفمبر تشرين الثاني عام قنواتها   beINأطلقت 

حوالي  beIN تبثوالجدير بالذكر  المتخصصة التليفزيونية قنواتها   beINطلقت وأمن البرامج.   لنشر محتوى متميزالشركاء 

المزيد من  تقدم دعمإلى  beINتهدف  .مناسبة لجميع أفراد األسرةوالتي هي  ى عبر باقاتهاالمحتوقناة متعددة  70

 .2016خالل  الجديد حصريالمحتوى ال

 
 
 
 

 ###أنتهى###
 
 



  لمزيد من المعلومات:

 
 

 اإلعالمية   beINحول مجموعة 

  beIN األمريكية، المتحدة والواليات إسبانيا وفرنسا، ، دولة( 24) أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في وبرامجها محتواها تبث  متنوعة عالمية قنوات شبكة هي 

 وأستراليا. وتايلند كونغ وهونغ والفلبين، وإندونيسيا، وكندا،

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

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

 محترفي ةرابط ودوري المفتوحة، أمريكا وبطولة المفتوحة، فرنسا بطولة ضمنها من التنس بطوالت الشبكة، تنقلها التي الرياضية المنافسات قائمة وتشمل . اإلفريقية

 من والعديد العالم، في الرجبي بطوالت أهم من وعدد فرنسا، طواف وأهمها ةالهوائي الدرجات وسباقات داكار، رالي ومنها السيارات وسباقات NBA األمريكية السلة كرة

 .الرياضات من وغيرها القوى وألعاب اليد، كرة مسابقات

 أجهزه عبرأو 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 االريسيفر

 أحدث عبر ذلك كل ، والدولي منها المحلي العالم بقاع مختلف من األفالم وأهم أحدث على تشمل التي الترفهية اإلنتاجات أضخم من مميزة مجموعة أيضا beIN  تقدم

  المتطورة االريسيفر أجهزه عبر المتوفرة التكنولوجيا وسائل

 

اإلعالمية  beIN    مجموعة حول من المعلوماتلمزيد 

يرجى االتصال ب:     

 المركز اإلعالمي

 4 974+  4577419هاتف رقم:

 mediaoffice@bein.netاإللكتروني:  البريد

 

 
 :عن شبكة سكريبس التفاعلية

كثير من الهي واحدة من أبرز شركات التطويرالتلفزيوني التي تدمج كل من محتويات  الحياة العصرية و برامج االطعمة، و السفر. وكما تملك  (Nasdaq: SNI)سكريبس  

مليون في الواليات  190لد، التي لها مشاهدات أكثر من شبكة، شبكة الغذاء، قناة الطبخ، قناة السفر وقناة أمريكا العظمى الب  HGTV ،DIY العالمات التجارية و منها شبكة 

 في بولندا  مشتركة، هناك شبكات  TVN  المتحدة كل شهر. وتشمل العمليات الدولية
ً
مشروع مشترك تجاري مستقل مع بي بي سي في جميع أنحاء أيضا ، وUKTV .واعالميا

ة في جميع أنحاء أمريكا الشماليالمشاهديين إلى الماليين من  تصل القنوات الخاصة بالشبكة القناة العصرية . وفي آسيا؛ وللطعام قناة اسيا الغذائية ، أول شبكة ، العالم. 

 يارة:والجنوبية وآسيا وأوروبا والشرق األوسط وأفريقيا. يقع المقر الرئيسي لسكريبس في نوكسفيل بوالية تنيسي. لمزيد من المعلومات، يرجى ز

.scrippsnetworksinteractive.com 

 

 

: لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل على  

 
 مايا بهوس 

,Maya.Bhose@scrippsnetworks.com 

 +44 (0) 207 578 9764 
 

Freuds أو وكالة 

  :الواليات المتحدة أوروبا والشرق األوسطفى بس راسك ةشبكالممثل ل
 

 كلير سكوت
                                        Claire.scott@freuds.com, 

+44 (0) 20 3003 6713 
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