
 

 
  أكجوبر 01 في جبدأ بالبح بالمغت العربيت الهجاىيت ركورجوو ىجوك قىاة

 
 ألول هرة  42/7بالمغت العربيت عمى هدار الساعت  بأكخر العروض هجعتجحف األطفال ُجهؤسست جيرىر 

 
 األّرّتٖج اهيحدّدثيؤششج خٖرٌر  أؽوٌح - 4101أكجوبر  7دبي، اإلهاراث العربيت الهجحدة، 

تبهوغج اهؾرتٖج ّٖى  يسبٌٖجاه ٌخّّرمرخًّ ن ِب شخعوق كٌبثأٌ ،خبٖى ّّرٌر بحرنش، إحدْ هوتد
حٖد شخزخر ُذٍ اهلٌبث، اهخٕ ُختد تبهوغج اهؾرتٖج تشنل نبيل ؽتر . 0101أنخّتر  01األحد 

 Ben: يً اهؾرّط اهيفظوج هألعفبل تيب فِٖب حولج 011اهشرق األّشع ّشيبل أفرٖلٖب، تأنذر يً 

10 ،ّ Powerpuff Girlsّ ،Dexter’s Laboratoryّ ، Samurai Jackّ،Ben and Izzyّ ،Fosters 

Home for Imaginary Friends،  تبإلظبفج إهٓ اهيشوشل اهنرخٌّٕ ذالذٕ األتؾبد اهشؾتٕ فٕ اهشرق
 ".فرٖزاه" األّشع،

 
نخّتر حٖد أ 6ء األرتؾبّٖى كٖى احخفبل فٕ يدٌٖج دتٕ هإلؽالى ، ُأّتيٌبشتج االفخخبش اهرشيٕ هولٌبث

ّٖخزايً ُذا  .اإلكوٖيًٖٖ فٕ يؤششج خٖرٌر هوتد اهيشؤّهًّٖ اهيشبُٖر ؽدد يً حظر ُذا اهحدد
اإلؽاليٕ اهرائد فٕ  ، اهيرنزهوتد فٕ يدٌٖج دتٕ هإلؽالىعالق يؼ افخخبش ينبخة خٖرٌر اإل

 .فٕ خٖنّى هالشخذيبراح ُّّ ؽظّ اهيٌعلج،

 
ًّٖ يٌزل فٕ يٌعلج اهشرق األّشع ّشيبل أفرٖلٖب، يو 50إينبٌٖج اهّضّل إهٓ حّاهٕ  يؼ

هشتنج ؾخترًّ أختبؽًب يخوضًٖ ُٖاهذًٖ شخٌعوق اهلٌبث اهسدٖدث هخشخِدف كبؽدث اهيشبُدًٖ اهيخٌبيٖج 
 .ّاهؾرّط األضوٖج األفالى اهرائسجّ، تد اهترايز اهيٌخسج يحوًٖب، ّذهم يً خالل ٌخّّرمنرخًّ 

 
 ،أفرٖلٖبفٕ آالً يّشٓ، ٌبئة اهرئٖس ّاهيدٖر اهؾبى  كبل ،ًُذا اإلؽال ّفٕ يؾرط خؾوٖلَ ؽوٓ

يؤششج خٖرٌر عيّش  يدْاهؾرتٖج  ٌخّّرم نرخًّخؾنس كٌبث " :ّؽيّى اهيٌعلج ،ّاهشرق األّشع
 الل االشخذيبر فٕ شرانبح اشخراخٖسٖجّكد خؾززح يتبدرخٌب يً خ. بهيّاُة اهيحوٖجّذلخِب ت



 

حٖد شخذير ِنال اهشرانخًٖ فٕ إتداػ يحخّْ  .Lammtara  ّRubiconيؼ شرنبح يذل  يخخوفج
 ."ّشيبل أفرٖلٖب خّزٖؾِب خبرر يٌعلج اهشرق األّشع، تبإلظبفج إهٓ سدٖدثأفنبر ّ

 
تخرخٖص  خٖرٌر، شخلّى فرٖزاهيتخِنر هيشوشل اهاالشخّدّٖ ، Lammtaraتيّسة االخفبكٖج يؼ ّ

أحد ،  Skatoonyاألضوٕ، اهيشوشل إٌخبر ٌشخج يحوٖج يً ، إظبفج إهٓفرٖزاهحولبح ّخّزٖؼ 
ّشٖؾيل . فرٖزاهاهذٔ شٖظى شخضٖبح ، ّأترز اهيشوشالح ؽوٓ كٌّاح اهضّر اهيخحرنج اهؾبهيٖج

Rubiconّ ،ًٖاالشخّدّٖ اهيتخِنر هيشوشل عبرق ّشٖر ،Ben and Izzy يؼ خٖرٌر ؽوٓ اهخعّٖر ،
 .ّّرماهيشوشالح ؽوٓ نرخًّ ٌخيؼ تد ُذٍ ّاهخرّٖز هوترايز تبهخزايً 

 
يؼ شرنبح ٌؾيل ٖشّرٌب سدًا أً " :فرٖز ّيخرر يشوشليحيد شؾٖد حبرة، يتدػ يً سبٌتَ كبل 
 يخرسيج ترايزٌشبء إلسِّدُى ّخضيٖيِى فئً . ٌخّّرم نرخًّ وتد ّشتنجهخٖرٌر يريّكج أيذبل 

حً ٌّ. فٕ ُذا اهيسبل ؽخراف تسِّدُباالشٖخى يً اهيؤند أٌَ ّسدٖرث تبالحخراى  اهسّدث جؽبهٖ
 ."شخلتلسدٖدث ّيتخنرث فٕ اهي خوق فرضًبخش خٖرٌر هوتدّاذلًّ يً أً ؽالكخٌب يؼ 

 

ل ؽالكخٌب اهعّٖوج يؼ يً خال: "اهلبتظج Rubicon هيسيّؽج، اهرئٖس اهخٌفٖذٔ ث أّٖتٕرٌدّكبهح 
ٌحً  ،ِذاهّ. اهيشخّْ اهدّهٕال ٖضدق ؽوٓ تشنل  Ben and Izzy شؾتٖج فلد ازدادح ،خٖرٌر هوتد

لد ف اهؾرتٖج، هوترايز شّق نتٖر ّتّسّد. دائى فٕ اهشرق األّشع أٖظًب يلّرء تأً هدِٖب اًٗ شؾدا
 ."ترايسٌبٌخّّرم اهؾرتٖج يٌضج يذبهٖج هؾرط  رخًّن ّّفرح كٌبث

 
ٖشرٌب : "كبل يحيد ؽتد اهلل، يدٖر ؽبى اهيسيؼ اإلؽاليٕ اهخبتؼ هخٖنّى هالشخذيبراحيً سِخَ 

نبرخًّ "فٕ اهيسيؼ اإلؽاليٕ ّكٖبيِب تئعالق كٌبث ‘ ّدنبشخٌٖز شٖشخيزخٖرٌر تر’اهخرحٖة تشرنج 
شخرنز ؽوٓ ‘ خٖرٌر’ختبر أً شرنج ّخنخشة ُذٍ اهخعّث أُيٖج خبضج هدٌٖب تبؽ. تبهؾرتٖج" ٌخّرم

ّفٕ ظّء اهعوة اهيخٌبيٕ ؽوٓ . إٌخبر اهيحخّْ اهذٔ ختذَ اهلٌبث ّذهم تبهخؾبًّ يؼ شرنبح إكوٖيٖج
اهيحخّْ اهيٌخز يحوًٖب، فئٌٌب ؽوٓ ذلج يً أً ُذٍ اهيتبدرث شخحلق كٖيج إظبفٖج هلعبػ اإلؽالى 

 ".اهؾرتٕ
 



 

تبهؾرتٖج يً يدٌٖج دتٕ هإلؽالى خأنٖدًا ؽوٓ اهتٌٖج " منبرخًّ ٌخّر"ٖأخٕ إعالق كٌبث  : "ّأظبف
اهخحخٖج ؽبهيٖج اهيشخّْ، ّاهخديبح اهيشبٌدث اهيخيٖزث اهخٕ ّٖفرُب اهيسيؼ اإلؽاليٕ فٕ خٖنّى 
هالشخذيبراح اهذٔ ٖظى يدٌٖج دتٕ هإلؽالى ّيدٌٖج دتٕ هالشخّدُّٖبح ّاهيدٌٖج اهؾبهيٖج هإلٌخبر 

ؽوٓ يزاّهج أؽيبهِب ‘ خٖرٌر ترّدنبشخٌٖز’ّث حرص شرنج نيب خؾنس ُذٍ اهخع. اإلؽاليٕ
 ".اٌعالكًب يً دتٕ هخؾزٖز ؽالكبخِب يؼ شّق اهتد ّاإلٌخبر فٕ يٌعلج اهشرق األّشع

 
خالل ّشبئل اهؾرتٖج يً ٌخّّرم نرخًّ هلٌبث ّاهخشّٖق  اإلؽالًفٕ  خٖرٌر هوتدسِّد  أذيرحّكد 

بفج إهٓ ّشبئل تبإلظّ. ّكٌّاح اهتد، ّؽتر اإلٌخرٌح اإلؽالٌبح اهيعتّؽج، اإلؽالى اهيخخوفج يذل
خرّنز ؽوٓ زٖبراح  ، ُّٕفٕ أٌحبء اهيٌعلج ٖجيسخيؾخٌفٖذ حيالح  ْاإلؽالى اهخلوٖدٖج، ٖسر

هزٖبدث اهّؽٕ تًٖ اهسيِّر اهيشخِدف ّخذلٖفِى حّل اهلٌبث اهسدٖدث  اهيدارس ّيرانز اهخشّق
 .ِبّاهترايز اهخٕ شختذ

 
أنخّتر  01فٕ ٌخرٌح ؽوٓ شتنج اإل ُيخضص هولٌبث اهسدٖدث يّكؼ ٖخى إعالقش، ّؽالّث ؽوٓ ذهم

 .ّؽرّظِب ؽً اهلٌبثخفضٖوٖج اهيؾوّيبح أحدد اههخّفٖر  ّذهم ،0101

 
 -اىجهى-

 
  ىجوورك كرجووشبكت حول 

خّفر أفظل يسيّؽج يً  ُّٕ. خشوٖج ّإذبرثاهيخحرنج ُٕ يّعً هتؾط أنذر اهرشّى ٌخّّرم شتنج نرخًّ 
 Ben 10  ّChowder  ّFoster’s Home for Imaginaryيشوشالح شِٖرث يذل يؼ هألعفبل اهخرفَٖ  زتراي

Friends  ّMy Gym Partner is a Monkey   ّEd Edd n Eddy   ّRobotboy.  االشخيخبػ ٖينً نيب
خرٌح يً خالل يّكؾِب ؽوٓ شتنج االٌ اهّشعٓفٕ اهيٌعلج اهشركٖج األّرّتٕ ٌخّّرم نرخًّ تيشبُدث 

www.cartoonnetworkhq.net 
 

يوًّٖ يٌزل  042ّداخل  تودًا 066فٕ ّيٌفضوج ّشبئل تد  02ؽتر ّهغج  00فٕ ٌخّّرم شتنج نرخًّ خخّفر 
تنج نرخًّ خشغٖل ش، تخبٖى ّّرٌرإحدْ شرنبح ، اهتدألٌغيج شرنج خٖرٌر ّخلّى . فٕ سيٖؼ أٌحبء اهؾبهى

 . ٌخّّرم

http://www.cartoonnetworkhq.net/


 

 
 مبحلجيرىر حول 
شٕ إً إً  -األختبر ّاهخرفَٖ يً حٖد فٕ اهؾبهى  ّاٌخشبرًا ٌسبحًب وتد تؾط أنذر اهؾاليبح اهخسبرٖجهخٖرٌر خّفر 

 Adult ّ ٖجنالشٖنهألفالى اهخٖرٌر ّ CN Too  ّBoomerang   ّCartoonitoٌخّّرم ّ شتنج نرخًّ ّ

Swim . تود فٕ أّرّتب ّأفرٖلٖب ّاهشرق  011هغج ؽتر يب ٖلرة يً  02فٕ ٖج خرفِٖ ثكٌب 00حبهًٖب اهشرنج ّختد
فٕ عوٖؾج يً خالل يّكؾِب ؽالى دفؼ حدّد ّشبئل اإلتوتد هخٖرٌر خشخير بالتخنبر، تيؼ خبرٖخ غٌٕ ّ. األّشع
هؾبة، دٔ فٕ دٔ، ّاألّ، VODيؼ ؽاليبخِب اهخسبرٖج ؽتر شتنج اإلٌخرٌح ّاهفٖدّٖ حشة اهعوة  اهخعّٖر

 .اهٌبشئج ّاألشّاقاهيخٌلوج، ّاهخسبرث ّاهٌشر اهخديبح ّ
 

  جاين وورىر حول
 ترايزفٕ شتنبح اهخوفزًّٖ ّ أؽيبليؼ  ،اإلؽالى ّاهخرفَٖ يسبلاهشرنج اهؾبهيٖج اهرائدث فٕ ُٕ خبٖى ّّرٌر، 

ّإٌخبر  التخنبراهضٌبؽج فٕ  ثرائداهاهخشغٖل ّاهؾاليبح اهخسبرٖج  يؾبٖٖرشخخدى ُٕ خّاهٌشر، ّ اهيضّرثاهخرفَٖ 
 . يخؾددثاهؽبهٕ اهسّدث فٕ سيٖؼ أٌحبء اهؾبهى يً خالل يٌبفذ اهخّزٖؼ  يحخّّْخلدٖى 

 
# # # 

 

 :هيزٖد يً اهيؾوّيبح، اهرسبء االخضبل تـ
 زٌٖج عِتّة

 ؽالكبح ؽبيجيدٖر 
 يٖيبم أّغوفٕ هوؾالكبح اهؾبيج

 3050313-4-971+: ُبخف
 zaina.tahboub@ogilvy.com: ترٖد إهنخرٌّٕ

 
 خٌفٖذٔ ؽالكبح ؽبيج –داً أهنشٖس 

 نرخًّ ٌخّّرم
 2076931290 (0)44+: ُبخف

 Dan.Alexis@turner.com: ترٖد إهنخرٌّٕ
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