
 

 

 خبر صحفي 

 

beIN ثالث قنوات جديده بالتعاون مع  ديسكفريتطلق 
DKIDS HD و DLIFE HD وDMAX HD  على 

ُ
 beINشبكة قنوات حصريا

 

 2016أغسطس  01الدوحة : 
 

 ابتداًء من شهر أغسطس الجاريثالث قنوات جديدة بالتعاون مع شبكة قنوات ديسكفري    beINاطلقت شبكة قنوات 

المتنوعة ، حيث سيعرض عبر  beIN لمسة جديدة على باقات  DMAX HDو DLIFE HD و DKIDS HDقنوات أضافت  

هذه القنوات الجديدة مجموعة من البرامج المتنوعة، تشمل برامج األطفال وبرامج الحياة اليومية، باإلضافة إلى برامج 

 العالية. HDالحياة الواقعية، والتي تم اختيارها بعناية لتناسب جميع أفراد العائلة، وكما أنه سيتم عرضها بتقنية 

 

، وذلك لتعزيز حضورها المحلي في ديسكفري اتفاقية طويلة األجل مع   beINقنوات  لعام وقعت شبكة في مطلع هذا ا

 DMAXو DLIFE HD و DKIDS HD. إذ ستستكمل قنوات 2016المنطقة، من خالل إطالق ست قنوات جديدة في عام 

HD  فتافيت بتقنية  ، بعد أن تم إطالق قنوات2016تشكيلة القنوات المزمع إطالقها خالل عامHD و DTX HD و 

Animal Planet HD.في شهر أبريل الماضي 

 

، نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة اإلقليمية لشبكة قنوات أماندا تيرنبولوبمناسبة إطالق القنوات الجديدة علقت 

 
ً

 على إرضاء فضول المشاهدين،  30"دأبت قنوات ديسكفري على مدى  :ديسكفري الشرق األوسط وشمال أفريقيا قائلة
ً
عاما

 لهذه الجهود 
ً

وذلك من خالل سعيها المستمر في بناء العالمات التجارية القوية وذات المستوى العالمي. واستكماال

ق األوسط ضمن قالب قنوات الثالث الجديدة في الشرالالمستمرة من أجل تقديم كل ما هو جديد ومفيد، جاء إطالق هذه 

يلبي كافة احتياجات المشاهدين المحليين، وبنفس الوقت ستعزز القنوات الجديدة وكذلك ستستكمل ما بدأته باقة 

وقد تم تصميم هذه القنوات الجديدة لتناسب كافة . beINالقنوات التي تم إطالقها في وقت سابق على شبكة قنوات 

تها ضمن أجواء من األمان والراحة والمرح، باإلضافة لفرصة مشاهدة البرامج أفراد العائلة، إذ يمكن للجميع مشاهد

التعليمية والتي تم إعدادها بطريقة من شأنها أن تشجع المشاهدين من أجل التمتع أكثر بالحياة. فنحن نتوق لتقديم 

للوصول إلى أكبر عدد ممكن  ، كما أننا نتطلعbeINهذه القنوات الثالث الجديدة كي تصل إلى كافة المشتركين بقنوات 

 من المشاهدين في المنطقة.

 

اإلعالمية على أهمية إطالق ديسكفري لهذه  beINولقد أكد السيد يوسف العبيدلي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة 

الترفيهية. حيث قال "بدأت شراكتنا مع شبكة ديسكفري في بداية  beINالقنوات الثالث، التي من شأنها أن تعزز باقات 

وبالتأكيد مع إطالق هذه القنوات الثالث الجديدة،  Animal Planet .و  DTXهذا العام من خالل إطالق قنوات فتافيت و

غني هذه القنوات المحتوى اإلعالمي على شبكتنا."
ُ
 ستتعزز شراكتنا أكثر مع ديسكفري، وكذلك ست

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

بع فضول األطفال وتبعث فيهم روح النشاط ال DKids HDتعتبر 
ْ

ش
ُ
قناة األولى التي تقدم البرامج المرحة والذكية، التي ت

وقة 
ّ

وتحفزهم على إطالق العنان لخيالهم من دون حدود، وذلك عبر البرامج المتنوعة التي تقدمها. ومن البرامج المش

 المخصص لألطفال  Earth To Luna، مسلسل الرسوم المتحركة الجديد في أغسطس DKidsالتي ستعرض على قناة 

 

 

ع المسلسل مغامرات لونا التي تبلغ من العمر ست  17:00أغسطس الساعة  1الصغار )االثنين 
ّ
بتوقيت السعودية(، ويتتب

الطفلة الشغوفة بعلوم الطبيعة، حيث يصحبها أخاها الصغير جوبيتار وحيوانها األليف كاليد في رحلة مثيرة،  ،سنوات

 الستكشاف العالم من حولها بطريقة مرحة وتعليمية.

 

  DLife HDومن جهة أخرى تقدم 
ُ

لهمة وجديدة تحتفل بالحياة، تشجع المشاهدين على تغيير أسلوب حياتهم برامج م

تلفة. مما يجعلها القناة المثالية للمرأة العصرية في الشرق األوسط. ومن خالل البرامج المتعددة التي تقدمها برؤية مخ

القناة والتي تتنوع من برامج الرحالت والصحة والحياة العصرية والعالقات االجتماعية وبرامج تصميم ديكورات المنازل، 

 Joيث المحتوى التي تقدمه على مستوى المنطقة. بما في ذلك مسلسل مكانة مميزة ال مثيل لها من ح DLife HDتتبوأ 

Frost: Extreme Parental Guidance  ،السعودية( والذي يسرد قصة المربية  19:00أغسطس في الساعة  1)االثنين

المعاصر.  جتمعناالبريطانية البسيطة والمشهورة، التي تكتشف بعض أهم األمور التي تؤثر على حياة األطفال واآلباء في م

أفراد العائالت إلى الجلوس والتحاور فيما بينهم، من أجل التوصل إلى فهم أفضل  Joوخالل حلقات المسلسل تدعو 

تحاول أن تقدم بعض النصائح المفيدة  Joللمشاكل التي يواجهونها وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها. وكما أن 

 فضل، في الوقت الذي تواجه به بعض أصعب المواقف التي تعترضها في عملها.للعائالت في سبيل تغيير حياتهم إلى األ

 

 بالنسبة للمشاهدين في الشرق األوسط، وهو الدكتور  Dlife، ستعرض قناة Jo Frostباإلضافة إلى مسلسل 
ً
 جديدا

ً
وجها

، حيث سيقدم عبر برنامجه الطبي الذي سيعرض على القناة مجموعة من 
ً
ناندي، الطبيب الماهر والمتحدث المشهور عالميا

مة والمفيدة، وذلك في شهر سبتمبر القادم من خالل البرنامج الجديد والمعرو
ّ
 باسم بحوثه الطبية القي

ً
اسألوا "ف عالميا

بتوقيت السعودية(. وسيناقش الدكتور ناندي عبر هذا البرنامج العديد  19:45سبتمبر الساعة  1)الخميس،  الدكتور ناندي"

 من القضايا 

 

 

 بالصحية ومواضيع اللياقة البدنية والتغذية والعادات الصحية اليومية المختلفة، ضمن قالب جديد ال يركز فقط على الجان

العاطفي واإلنساني، بل يؤكد على االنتماء إلى المجتمع والتفاعل أكثر فيما بين شرائحه المختلفة وإيالء أهمية كبيرة 

للجانب الروحي. وإن القدرة الكبيرة التي يتمتع بها الدكتور ناندي في التواصل مع اآلخرين، مكنته من مد جسور المحبة 

 ديو، وكذلك متابعيه على شاشة التلفاز وعبر اإلنترنت.      والصداقة مع ضيوفه وجمهوره في االست

 



 

 

 

التي  DMAX HDوأما هؤالء األشخاص الذين يودون االستمتاع بكل لحظة من الحياة، فهم على موعد لمشاهدة قناة 

. وتحت شعار "الحياة هي مغامرة كبيرة" جاءت قناة 
ً
 DMAX HDتعرض برامج واقعية أبطالها أشخاص خبروا الحياة جيدا

 والتي تناسب جيل الشباب في منطقة الشرق األوسط، الذي يبحث عن روح المغامرة واإلثارة 
ً

لتكون المنصة األكثر شهرة

 وبرامج فنون الهندسة من ال كل يوم. وذلك من خالل عرض مجموعة متنوعة
ً
مواد التي تشمل البرامج المصورة خارجيا

 عرض  مسلسل 
ً
بنفس يوم إطالق القناة   Life Below Zeroوبرامج الصيد وبرامج الفنون العسكرية. ومن المقرر أيضا

 ة مثيرة، تضم ستة ( وهو المسلسل الرائع الذي يرصد رحلة استكشافيالسعودية/قطر 20:15أغسطس الساعة  1)االثنين، 

 

 

أشخاص يخوضون تجربة قاسية من أجل تأمين حاجاتهم األساسية وسط أدغال أالسكا. حيث يترتب عليهم التغلب على 

 إلى فصل الربيع. أحداث ال تصدق ترصد الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق 
ً

 كافة الصعاب من أجل النجاة بأنفسهم وصوال

 

لثلجية القاسية والحيوانات المفترسة والمساحات الكبيرة المتجمدة في بيئة تفتقر من خالل مواجهته للعواصف ا

 إنه مسلسل يستحق المشاهدة. 
ً

 لمقومات الحياة خالل فصل الشتاء الطويل والقاسي. فعال

 

ضمن باقات  106على القناة  DLife HD، وكما تتوافر beINضمن باقات  141على القناة  DKids HDيمكن مشاهدة 

beIN  
ً
 .beINضمن باقات  114متوفرة على القناة  DMAX HD، وأيضا

 

 

 

 ***انتهى***

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  اإلعالمية beIN  مجموعة حول

 

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

 وأستراليا. تايلندو كونغ وهونغ والفلبين، وإندونيسيا، وكندا، األمريكية، المتحدة والواليات

 

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

 ليغاالبوندس األلماني والدوري الفرنسي، والدوري اإليطالي، والدوري اإلسباني والدوري الممتاز، اإلنكليزي كالدوري القدم، لكرة األوروبية الدوريات

 منهاض من التنس بطوالت الشبكة، تنقلها التي الرياضية المنافسات قائمة وتشمل . إلفريقيةا األمم وكأس أوروبا أبطال دوري إلى باإلضافة

 داكار، رالي ومنها السيارات وسباقات NBA األمريكية السلة كرة محترفي رابطة ودوري المفتوحة، أمريكا وبطولة المفتوحة، فرنسا بطولة

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

 .الرياضات من وغيرها

 أي من CONNECT خدمات عبر الرياضية الباقات كل مشاهدة يتيح الذي SPORTS beIN  تطبيق عبر الرياضات تلك كل إلى الوصول ويمكن

   المتطورة االريسيفر أجهزه أوعبر وقت أي وفي مكان

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

  ةالمتطور االريسيفر أجهزه عبر المتوفرة التكنولوجيا وسائل أحدث عبر ذلك كل ، والدولي
 

  ، يرجى االتصال ب: اإلعالمية   beINمجموعة  لمزيد من المعلومات حول

  حنان المهندي 

 4 974+  4577419هاتف رقم: 

 mediaoffice@beinsports.netاإللكتروني:  البريد

 

 

 

 

 

 

 Discovery communicationsديسكفري كوميونيكيشنز"“نبذة عن 

بورصة ناسداك تحت (شبكة البرامج التلفزيونية الترفيهية األولى في العالم، والمدرجة في  ،″"ديسكفري كوميونيكيشنز

 في  220مليارات مشاهد في  3، حيث يصل بث برامجها إلى أكثر من ) DISCK، وDISCB، وDISCAالرموز 
ً
 وإقليما

ً
دولة

العالم. تهدف ديسكفري إلى إرضاء فضول المشاهدين وترفيههم عبر تقديم محتوى عالي الجودة من خالل عالماتها 

 ل بالنيت" و"إنفستيجيشن"تي إل سي" و"أنيما "قناة ديسكفري"التجارية التلفزيونية العالمية. وفي مقدمتها كل من 

: شبكة التي تضمأو دبليو إن باإلضافة إلى الشبكة المشتركة  ،"فيلوسيتي/ توربو"و ″ديسكفري" و"ديسكفري ساينس

"، ورتيوروسب. كما تمتلك ديسكفري قناة "سيكر" و"سورس فيد"أوبرا وينفري. وشبكات ديسكفري الرقمية التي تضم "

 تتولى ديسكفري تقديم المواد التعليمية لطالب 
ً
الوجهة الرياضية الترفيهية األولى في أوروبا وآسيا باسيفيك. وأيضا

للكتب المدرسية الرقمية والتي فازت بالعديد من الجوائز، من خالل ديسكفري  K-12المدارس، بما فيها السلسلة التعليمية 

 إديوكيشن.

 www.discoverycommunications.com ى زيارةللمزيد من المعلومات، يرج
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