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PRESS RELEASE 

 
 1-قناة الرافدين متوفره االن على قمر سهيل

 درجة شرق والذي يغطي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 25.5تنامي متزايد في القنوات على المدار المميز 

 
 

( والذي يغطي منطقة 1بإعالنها عن بدء بث قناة الرافدين الفضائية على قمر ) سهيل  –سهيل سات  –تفتخر  2017يناير  8الدوحة 

 درجة شرق . 25.5الشرق األوسط وشمال أفريقيا من المدار 

 
واللتي تهدف لبث المحتويات التي تركز على التراث المحلي والهوية العراقية، وإن يدفها  قناة البدع الفضاايئة يي أحدث قناة عراقية 
 و تعريف العالم للهوية العراقية األصيلة حيث أنها ترفض العنصرية والطائفية وتهدف إلى وحدة جميع الشعب العراقي والعربي.ي
 

( والتي يي في تنامي مساااتمر في األونأل األخير ، 1قناة الرافدين الفضاااائية لها دور بارز في تعزيز تنوع القنوات على قمر )ساااهيل 

 درجة شرقاً لإلستمتاع بالقنوات عالية الجودة والوضوح ذات المحتوى العربي  25.5على  1-سهيلإضبط ترددات جهازك على 

 
ساااهيل –نحن فخورون إلختيار قناة الرافدين  لشاااركة  علق قائالً: - لساااهيل ساااات -الرئيس التنفيذي -السااايدل علي بن أحمد الكواري

ات اإلخبارية والرياضااية والمحتوى الترفيهي المتنوع ، فإننا واوقون بنننا لبث أحدث قنواتها. مع باقتنا التي تشاامل أفضاال القنو -سااات
نقدم أفضل خدمات البث لجميع عمالئنا في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا. إن إختيار قناة الرافدين لسهيل سات إنما يو بريان 

 في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا.لمدى وقة عمالئنا بجودة خدماتنا المتنوعة و تغطيتنا التي ال مويل لها 

End 

About Es’hailSat 

Es’hailSat, The Qatar Satellite Company was established in 2010. Based in Doha, Qatar, the 
company owns and operates satellites to serve broadcasters, businesses and governments. 
Es’hail-1, which shares a spacecraft platform with the European satellite operator Eutelsat, 
was successfully launched on 29th August 2013.  The satellite provides television, voice, 
Internet, corporate and government communications services across the Middle East and 
North Africa region and beyond. Es’hail-2 is currently under construction and will be 
launched to the 26 degrees East TV broadcasting hotspot 2017.  www.eshailsat.qa 
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