
 

 

 

 صحفي البيان ال

beIN ( و وارنر براذر العالميةWBتوقعان على إتفاقية طويلة المدي ) 

 تغطي منطقة الشرق األوسط وإفريقيا 

 من األفالم والمسلسالت WBاإلتفاقية تشمل على بث أفضل إنتاجات هولييود و 

 الترفيهية لألفالم والمسلسالت إبتداء من األول من نوفمبر beINعلى قنوات 

 الدوحة، قطر 

 2016كتوبر أ 18

 

عمالق الترفيه فى قطاع التليفزيون المدفوع فى منطقة الشرق األوسط وشمال   beINالدوحة، قطر : قامت 

( والتي تصنف كواحد من WBإفريقيا بتوقيع إتفاقية طويلة المدي مع شركة وارانر براذر العالمية لتوزيع المحتوي )

لسالت ، الرسوم المتحركة أهم المنتجيين والموزعيين العالميين بحزمة من أهم اإلنتاجات الخاصة باألفالم ، المس

 و برامج التليفزيون.

 لمجموعة مميزة من أفضل وأهم ما انتجته    beINويمهد اإلتفاق طويل المدي الموقع بين الطرفيين على بث 

 العالمية وهوليوود . WBإستديوهات 

جيفري أر. شيلسنيجر  اإلعالمية وبحضور  beINاإلتفاق تم بحضور يوسف العبيدلي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة

(Jeffrey R. Schlesinger)  براذر الرئيس لشركة وارنر(WBالعالمية للتوزيع التليفزيونى ) 

 

إستديوهات هوليوود   وبالتطرق إلى المزيد من التفاصيل ، نجد أن تلك اإلتفاقية سوف تغطي اهم وأحدث ما انتجته

أيضا الحقوق الحصرية للعرض الثاني   ”Originals ”و Arrow “ Gotham من المسلسالت التي أحدثت ضجة مثل  

 للمشاهدة عند الطلب  beINلألفالم بعد صاالت السينما مباشرة على نافذة 

 

(  العالمية لعشاق األفالم WBو وارنر براذر ) beINهناك العديد من المفاجاءات السارة من  2019ومع بداية 

والمسلسالت والتي تهدف إلى تعزيز مكانتنا كمنصة وأختيار اول للترفيه العائلي في المنطقة. مع عرض أول ألحدث 

للمشاهدة  beINالمسلسالت واألفالم وأيضا عرض أول حصري للمحتوي بعد صاالت السينما مباشرة على نافذة 

 حسب الطلب 

سوف يعزز وجودها فى عالم الترفيه والذي بدأ فقط خالل  beINلذا فإن توقيع تلك اإلتفاقية الفارقة فى تاريخ 

العام الفائت ، مع حرص دائم على الفوز بمحتوي تم إختياره بدقة وبشكل جيد للغاية من العديد من اإلستديوهات 

لميا بشكل يناسب كافة اذواق المشاهديين في العالمية أو عبر إعادة بث بعض محطات التلفاز المفضلة عا

 لتكون واحدة من اهم شبكات التليفزيون المدفوع فى الشرق األوسط وشمال إفريقيا  beINالمنطقة، مما أهل 



 

 

تبث محتوي متنوع من األفالم ، المسلسالت ، الرياضة ، برامج األطفال  قناة تليفزيونية 75بباقة تشمل على أكثر من 

 والعائلة .

 

اإلعالمية: على تلك الشراكة ، وقال"انا سعيد   beINوصرح يوسف العبيدلي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة

( والتي سوف يكون لها أعظم األثر على ما نقدمه من محتوي مبهر ومميز WB)بالشراكة الجديدة مع وارنر براذر 

 .beIN MOVIESمن األفالم خاصة على قنوات 

وارنر براذر من المسلسالت التي أحدثت  هوليوود العالمية ومن توزيعستديوهات إنتاجات إلأيضا بما سنعرض من 

فى األول من  beIN SERIESو التى سوف تعرض على قنوات ”Originals ”و Arrow “ Gotham ضجة مثل  

 نوفمبر 

تعمل بكل جد لتعزيز مكانتها كمنصة واختيار أول لكل محبي األفالم والترفيه فى  beINوقد اكد على أن  

 للتليفزيون المدفوع وتلك الشراكة الجديدة مع وارنر براذر سوف تدعم ذلك اإلختيار. عبر منصتها  المنطقة

 

الرئيس لشركة وارنر  (Jeffrey R. Schlesingerجيفري أر. شيلسنيجر )وتعليقا على هذه الشراكة الجديدة ، قال 

نحن نخطو خطوة هامة الي االمام مع محتوي سوف يعمل علي سعادة ( العالمية للتوزيع التليفزيونى: WB)براذر 

المكان األول  beIN قنواتلتصبح  2019مشاهدينا ويعزز من شراكاتنا على أن تتطور تلك الشراكة مع بداية العام 

 فريقيا. لعرض محتوانا فى الشرق األوسط وشمال إ

لزيادة نسب مشاهدة محتوانا وتسويقه بالشكل الجيد في الشرق  beINكما اننا نتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع 

 األوسط و وشمال أفريقيا.

 

اإلعالمية في مجالي الرياضة والترفيه.وقد قامت بالتوسع بمجال الترفيه خالل العام  beIN وتنشط مجموعة

،تبعت ذلك باإلستحواذ   MIRAMAX على االستديوهات االمريكية 2016فى مارس الماضي وبدأت بإستحواذها 

الرائدة للتليفزيون المدفوع فى تركيا . وقد ساعدت تلك اإلستحواذات على دعم  Digiturkالضخم على شبكة 

 ويمع أفضل مزودي المحتوي بالعالم مما دعم ثقة المشتركيين بالمجموعة لما تقدمه من محت beINشراكات 

 مميزومبهر.

فى اإلستمرار بإضافة المزيد من المحتوي من هولييوود من أجل تقديم التجربة التليفزيونية األفضل  beINوتعتزم 

 لمشتريكيها فى المنطقة.  

 

 

 

 ###انتهى###

 

 

 



 

 
 

 اإلعالمية   beINحول مجموعة 

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

 وكندا، وإندونيسيا، والفلبين، وهونغ كونغ وتايلند وأستراليا.

 

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

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

ترفي توحة، ودوري رابطة محاإلفريقية . وتشمل قائمة المنافسات الرياضية التي تنقلها الشبكة، بطوالت التنس من ضمنها بطولة فرنسا المفتوحة، وبطولة أمريكا المف

لهوائية وأهمها طواف فرنسا، وعدد من أهم بطوالت الرجبي في العالم، والعديد من وسباقات السيارات ومنها رالي داكار، وسباقات الدرجات ا NBAكرة السلة األمريكية 

 مسابقات كرة اليد، وألعاب القوى وغيرها من الرياضات.

أجهزه االريسيفر  من أي مكان وفي أي وقت أوعبرCONNECT الذي يتيح مشاهدة كل الباقات الرياضية عبر خدمات  beINويمكن الوصول إلى كل تلك الرياضات عبر تطبيق 

 المتطورة  

 

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

 وسائل التكنولوجيا المتوفرة عبر أجهزه االريسيفر المتطورة 

 

  اإلعالمية ، يرجى االتصال ب:   beINمجموعة  لمزيد من المعلومات حول
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