
 

 

 

 بيان صحفي

  beIN مع  تمتع بالمشاهدة فى كل األوقات

   beINج و براعم االن على تطبيق قنوات األطفال المحببة 
 قطر  ،الدوحة

 2016يوليو  19

 من رؤية مجموعة 
ً
مع وو الرياضة  الترفيهاإلعالمية للريادة و السبق بكل ما هو جديد و حصري في عالم   beINانطالقا

باستخدام احدث تقنيات الرفاهية للمشاهدين و بث الحدث لحظة بلحظة المزيد من  توفير من أجل  التوسع في هذه المجاالت

 المحمولة األجهزة الذكية و  عبر البث المباشر 

قنوات األفالم الترفيهية  يفتبل أض ,على القنوات الرياضية و اإلخبارية فقط  يقتصر تحديث جديد لتطبيقها ال beINلذا أطلقت 

شعبية كبيرة في الوطن بالقنوات الخاصة لألطفال و التي تحظى وهى  be JUNIORو  ج و براعم مجموعة قنوات األطفال  و

  beINاهم قنوات األطفال ذات المحتوى االكاديمي و الترفيهي المتميز ، مما اصبح لمشاهدي  تعد منوالعربي لدى األطفال  

حملها من عمالء المكن تيعتبر الوسيلة المتنقلة التي الذى   قنواتهم المفضلة من خالل التطبيق شاهدةمل فرصة الصغار االن

 دقه فائقة الجودة، بكل وضوح و و مشاهدة كافة البرامج و االفالم معهم في كل مكان

 beINيشمل  التطبيق جميع قنوات و  قناة متنوعة المحتوى تناسب جميع افراد العائلة 23على  االن  يحتوي  beINتطبيق 

SPORTS  قناة عالية الجودة ، أيضا يشمل التطبيق قنوات  16رياضية و التي تتكون من الـbeIN MOVIES   و التي تتكون من

و التي   be JUNIORهي قناة ج و قناة براعم و قناة فاربع قنوات مخصصة لألفالم ، اما قنوات األطفال و التي أضيفت مؤخرا 

 تبث حصريا في منطقة الشرق األوسط و شمال افريقيا . 

على أرقام خدمة العمالء لكل دولة  عبر الدخول على  يمكن االتصال  وكيفية اإلشتراك  وللمزيد من المعلومات عن التطبيق

تقديم كل المساعدة يقوم على على مدار الساعة بفريق مختص مركز خدمة العمالء يعمل  و beIN.netالموقع اإللكترونى 

قة بطا برالدفع ع مع إمكانية الجديدة أو تجديد إشتراك قائم  الراغبين في شراء إشتراك جديد او تفعيل االشتراكات للعمالء

 اإلجابة عن كليستقبل الشكاوى واالقتراحات وكما الدعم الفني للمشتركين  أيضا يقدم ، أو الدفع عند اإلستالم االئتمان

 .beINاألسئلة الفنية والتقنية لخدمة عمالء 
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 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 اضيةالري 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 . فريقيةاإل

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

 .الرياضات من وغيرها القوى وألعاب اليد، كرة مسابقات

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

   المتطورة

 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  دمتق

  المتطورة االريسيفر أجهزه عبر المتوفرة التكنولوجيا وسائل

  ، يرجى االتصال ب: اإلعالمية   beINمجموعة  لمزيد من المعلومات حول

 المركز اإلعالمي

 4 974+  4577419هاتف رقم: 

 mediaoffice@bein.netاإللكتروني:  البريد
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