General Business Use

مجموعة  beINاإلعالمية تعلن عن نقل بث قنواتها من نايلسات
الدوحة ،قطر –  17ديسمبر  :2018أعلنت مجموعة  beINاالعالمية عن نقل بث قنواتها من نايلسات إلى
يوتلسات في الموقع المداري  8غربا .وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام مجموعة  beINبأن توفر لمشاهديها
ومتابعيها افضل تكنولوجيا متوفرة وتغطية متواصلة دون انقطاع من بث التلفزيون عبر األقمار الصناعية.
ابتداء من  15ديسمبر وحتى  31ديسمبر ،يستطيع مشتركو  beINمشاهدة المحتوى على جميع الترددات
المتوفرة .وبعد  31ديسمبر سيتعين على المشتركين التأكد من تغيير االعدادات في أجهزة االستقبال لتجنب أي
انقطاع في البث.
وستتوفر اآلن قنوات  beINسبورت التاليةHD3 MAX ،HD2 MAX ،HD4 ،HD3 ،HD2 ،HD1 :
على التردد  11013ميغاهيرتز.
وستتوفر قنوات  beINسبورت التالية HD9 ،HD8 ،HD7 ،HD6 ،HD5 ،HD :على التردد 11054
ميغاهيرتز.
وستتوفر قنوات  beINسبورت التالية beIN :نيوز ،و ،HD10و ،HD1 MAXو HD4 MAXعلى التردد
 12604ميغاهيرتز.
وستوفر عملية االنتقال بين األقمار الصناعية زيادة في أمن المنصة والتحكم بها ،وزيادة في القوة ومراقبة
الوظائف المشتركة .وقد تم بذل هذه الجهود لضمان قدرة مجموعة  beINاإلعالمية على االستمرار في توفير
مشتركيها ومتابعيها بمحتوى من الترفيه ،والفعاليات الرياضية المباشرة ،والفعاليات الدولية الكبرى بأعلى
مستوى على جميع منصاتها.
سيعاد ضبط االعدادات في غالبية أجهزة االستقبال بشكل تلقائي .لمزيد من المعلومات عن تغيير التردد في
 beINيرجى االتصال على  +974 44222000أو زيارة موقعنا www.bein.net/serviceupdate
-انتهى-

General Business Use

نبذة عن مجموعة  beINاإلعالمية
مجموعة  beINاإلعالمية ،ويرأسها السيد ناصر الخليفي ،هي شركة مستقلة تأسست عام  2014برؤية واضحة وهي أن تصبح
شبكة عالمية رائدة في مجال الرياضة والترفيه .واليوم ،تبث قنوات  beINمجموعة ال مثيل لها من البرامج الترفيهية والفعاليات
الرياضية المباشرة والبطوالت الدولية الرئيسية في  43دولة بـ 7لغات مختلفة عبر  5قارات تشمل أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا
واستراليا ومنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا.
تغطي قنوات شبكة  beIN SPORTSالتابعة لمجموعة  beINاإلعالمية أفضل األحداث الرياضية وأكثرها إثارة في العالم بما
في ذلك فعاليات كرة القدم (جميع المباريات وبطوالت الدوري العالمية الكبرى) ،وكرة السلة (الدوري األمريكي للمحترفين
 NBAوالدوري األوروبي لكرة السلة) وكرة القدم األمريكية (الدوري الوطني لكرة القدم األمريكية) والكريكيت والرغبي
والتنس وركوب الدراج ات الهوائية والكرة الطائرة والرياضات الميكانيكية ورياضة الجامعات وغيرها الكثير .وتوفر مجموعة
 beINاإلعالمية لمشتركيها في منطقة الشرق األوسط وتركيا محفظة كبيرة من القنوات الترفيهية الخاصة وتلك المملوكة لجهات
أخرى وذلك عبر شبكتي  beINو  Digiturkاإلعالمية .ومن خالل استوديوهاتها الشهيرة ميراماكس لإلنتاج السينمائي ،تضم
مجموعة  beINمكتبة كبيرة من أفضل أفالم هوليوود األسطورية ،وتنشط بشكل متزايد في مجال إنتاج المسلسالت واألفالم.
وأطلقت مجموعة  beINاإلعالمية مؤخرا قناة  beIN 4Kاألولى من نوعها في منطقة الشرق األوسط بتقنية  4Kفائقة الجودة
والمتاحة على مدار الساعة لتبث أهم المباريات والفعاليات الرياضية حصريا بجودة  4Kالمتميزة.
نبذة عن  beINالشرق األوسط وشمال افريقيا
 beINالشرق األوسط وشمال افريقيا هي شركة تابعة مملوكة لمجموعة  beINاإلعالمية مقرها الدوحة ،قطر ،وهي منصة
متعددة المواضيع تتيح حصريا إمكانية الوصول إلى المنافسات الرياضية الرئيسية بما في ذلك األلعاب األولمبية وكأس العالم
لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا والدوري األوروبي وكأس القارات وبطولة كوبا أمريكا وكأس األمم األفريقية ودوري أبطال
أفريقيا ودوري أبطال آسيا وكأس االتحاد اآلسيوي وكأس آسيا  ،2019باإلضافة إلى مباريات الدوريات المحلية لكرة القدم في
أوروبا والتي تشمل الدوري اإلنجليزي الممتاز والدوري اإلسباني والدوري اإليطالي والدوري الفرنسي والدوري األلماني.
وتغطي قناة  beINأيضا بطوالت ومباريات كرة التنس (دورة روالن غاروس الدولية وغراند سالم وبطولة أستراليا المفتوحة
للتنس وويمبلدون) والرياضات الميكانيكية (الفورموال  1ورالي دكار و  )NASCARوالدراجات الهوائية ()Tour de France
والرغبي (بطولة األمم الستة) ومباريات  NBAو  NFLو  MLBوغيرها.
وال تقتصر  beINالشرق األوسط وشمال افريقيا على تغطية الفعاليات الرياضية بل تقدم مجموعة متكاملة من البرامج الترفيهية
عبر أكثر من  180قناة متاحة للمشتركين تعرض لهم أشهر األفالم والمسلسالت التلفزيونية وبرامج األطفال .وتقدم  beINالشرق
األوسط وشمال افريقيا مكتبة واسعة من األفالم الحصرية من خالل خدمة "فيديو حسب الطلب".
للمزيد من المعلومات حول مجموعة  beINاإلعالمية ،يرجى التواصل معنا عبرmediaoffice@bein.net :

