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PRESS RELEASE 

 9201تشارك في المهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون سهيل سات 

 أحد أهم األقمار الصناعية في المنطقة 2وسهيل  1سهيل 

 

 بهشااس هازوازههرهان  اولهه30-28هرهانفت ةه بههانإلشاا زبتشااك سهيااساتهيااكلههرهان س عكبهانإل ارهنوااتلهزانت فيازبههره ز ت ه

اإلتال الههرهتزوس.هزاقزمهاتوظامههااهان س عكبهاتحك هإااتكلهان زتهانإل االهحاثهاس فههااهانح ثهانياااااااوزطهإن هتمزا ه   كله
هاناثهزان حتزاكلهانت فيازوالهزانسهتبهم اقه تمهأح ثهاالاتكك الههره عكتهاناثهانفضكئرههرهان ومقل.

تبث ح ل   ً أفضووس وومحطت ا األرضهههه ج ادة. .    (2( و )سهههه   1سوول س )بعرض خدم   ومزاي  أقم ره   -سوول س سوو  –تق م  وسوو  

ً  5/26 25مدار المتم ز طلى الوذلك مر  المحت ي   اإلخب رية والري ضووو ة والترف ل ة طر قريق أقم ر سووول س سووو   قد و ،درجة شووورق 

في منطقة الشووورأل اطوسووول وشوووم    –سووول س سووو   –ل حظ وج د تن مي مر قبس العديد مر القن ا  العرب ة ورغبتل  للبث طر قريق 

ه  أفريق  

التحكا ب طقم ر الصوووون ط ة خدم    2019الت بعة لسوووول س سوووو   والتي تا تدشوووو نل  في الربع اطو  مر الع م  المحطة اطرضوووو ةوتوفر 

ب إلضوو فة ىلى موم طة واسووعة مر خدم   البث واإلرسوو   المتعدد والتشوو  ر  ،والتحكا في السووع   القمرية االتصوو ال وخدم   دطا 

للقن ا   احت  ق ة أسوووت دي ه   والتي سوووت فرالمحطة وفق ً طحدث التكن ل ج    وصووومم ه  وطمال ن والمصوووممة خصووو صووو ً لشووور   ن  

المحطة متصووولة مع أها وسووو  س اإلطالم في دولة قطر وذلك طر  أنح ث  ،ارئالتل  زية ب إلضووو فة لك  ل  مر زاً للبث في ح ال  الط 

    ة المخصصة للمحطة قريق اطل    الض 

هزههووكهو ىهاأبهان س عكبهانإل ارهنوااتلهزانت فيازبإه:ه"ت قهقكئالاهه-نيااساتهيااكلهه-ان ئاسهانتوفااطه-ت رهابهأح  هانكزا طه/انيااا 

ان وصاالهان وكيااالهنوكهن تزاصااته نهت الئوكهزشاا ككئوكهحاثها كووكهأبهويااتإل خهنسمهأهمه   كتوكهز مموكهان يااتقا ال.هحاثهأووكهوإلتا ه

 انش ككءهاناابهااحثزبهت  هأهضته   كلهاناثهان يتقته نهتغمالهزايإللهانومكق"هاليتقمكبهااهان إل خهأهضته ككبه

 

 معلومات عن سهيل سات

حاثهه2010تكمهقم .هتأييلههرهه-هضكئاله ق هكهان زحلهاتصكاللانش كلهانقم الهنألق ك هانصوكتاله"هيساتهيكله"ههرهش كله

صوكتالهزتق مه شغتهاألق ك هان ش كلهزت زانحكز ال.هانفضكئالهان  ت فلهنإل الئسكهاقمكترهاألت كتهان كصلههاالتصكالل   كلهت ت سهان

هانياااكئ الهزاالتصاااكالل   كله تمز ةهن اثهانت فيازورهزاناطهاق مهه،2013انإلكمهغيااامسه بههرهشاااس هأه-1ياااسات–إمالقهق  ههمت

زتمهإمالقهثكورهق  ه"ههشاا قك.  علهه5 25 بهان زقنهان  ا طهان ت ايهن إل الءهزانشاا ككءههره ومقلهانشاا قهاألزياامهزشاا كتهأه اقاكه

ا.  علهه26زانسه بهان زقنهان  ا طهه2019 بهانإلكمههز  تهومكقهان   لهانتعك الههرهشس ه ك سه2018"ههرهانإلكمهه2يساته ههش قك
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ه

 

http://www.eshailsat.qa/


                         
 

 

 

 
Page 2 

 
  

 

PRESS RELEASE 

 للتواصل:

هوز ةهازهو ط

 09 35 99 44 974+انسكتف:ه

هnbohindi@eshailsat.qaانا ا هاإلنكت زور:ه
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