
 

 

 

 بيان صحفي 

 

 مشوق  خالل هذا األسبوعالمركيي  األبرامج المسلسالت وأحدث ال

 FOX HDو   beIN SERIESعلى قناة 

 6102 نوفمبر 27

 الدوح ، قطر

التي تناسب جميع أذواق المسلسالت والبرامج المتنوع  تقدم أحدث التي    beIN SERIESقناةانطلقت في هذا الشهر 

 .العائل 

 

 في الساع   01على قناة رقم  الشهير  " Dr.OZ" برنامج و beIN SERIESونبدأ  مع قناة 
ً
بتوقيت مي   00:11كوميا

كناقش الدكتور من خالله عدة توصيات صحي  لحوارك  شعبي  على مستوى العالم. والذي كعد من أكثر البرامج ا الميرم 

تتعلق بالصح  والغذاء والجمال، وكهدف إلى تغيير سلوكيات الناس والسماح لهم بعمل هذا التغيير من خالل 

 من أضخم وأشهر تميينهم من أدوات مختلف . 
ً
كعتبر هذا البرنامج من أكثر البرامج مشاهدة في أمركيا وأصبح مؤخرا

 لى مستوى العالم.البرامج الصحي  ع

 

 ضمن باقات   FOX HDأما عن قناة 
ً
" في موسمه The Walking Dead"التي ستعرض مسلسلو  beINالمتاح  حصركا

بعد أشهر وسنوات من "غيبوب  نهاك  العالم لمجموع  من . تجري أحداث قص  المسلسل 00قناة رقم السابع على 

ضابط شرط  "ركك غركمس" الذي كسافر للبحث عن موطن آمن. وتمضي الناجين من الوباء المنتشر في العالم، كقودهم 

ذا سيعرض ه .الوفيات في أكثر من عدد الناجين عددوكصبح القص  في اكتشاف تحدكات الحياة في عالم كحيمه الزومبي، 

 وألول مرة كوم األثنين في تمام الساع  
ً
 بتوقيت مي . 60:11المسلسل حصركا

 

للتعرف على جداول المسلسالت والبرامج واألفالم التي تعرض على  www.beIN.net االليترونيكمينيم زكارة الموقع 

 قنواتنا المختلف .

 

 ****انتهى****
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  اإلعالمية beIN  مجموعة حول
  beIN ندونيسيا، وكندا، األمريكية، المتحدة والواليات إسبانيا وفرنسا، ، دولة( 42) أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في وبرامجها محتواها تبث  متنوعة عالمية قنوات شبكة هي  والفلبين، وا 

 وأستراليا. تايلندو  كونغ وهونغ
 

 

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

 التي ياضيةالر المنافسات قائمة وتشمل . فريقيةاإل األمم وكأس أوروبا أبطال ريدو إلى باإلضافة البوندسليغا لمانياأل والدوري ،الفرنسي والدوري اإليطالي، والدوري اإلسباني والدوري الممتاز،

 وسباقات داكار، رالي ومنها السيارات وسباقات NBA األمريكية السلة كرة محترفي رابطة ودوري المفتوحة، أمريكا وبطولة المفتوحة، فرنسا بطولة ضمنها من التنس بطوالت الشبكة، تنقلها

 .الرياضات من وغيرها القوى وألعاب اليد، كرة مسابقات من والعديد العالم، في بيجالر بطوالت أهم من وعدد فرنسا، طواف وأهمها الهوائية الدرجات
   المتطورة االريسيفر أجهزه أوعبر وقت أي وفي مكان أي من CONNECT خدمات عبر الرياضية الباقات كل مشاهدة يتيح الذيbeIN  تطبيق عبر الرياضات تلك كل إلى الوصول ويمكن

 

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

 
  ، يرجى االتصال ب: اإلعالمية   beINمجموعة  لمزيد من المعلومات حول

  المركز اإلعالمي  
 4 974+  7177754هاتف رقم: 

 mediaoffice@bein.net لكتروني:اإل البريد
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