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 الدوحة، قطر

قنوات  من أي وقت مضى ، حيث شملت ثماني هي أفضل وأكبر تغطية 2017 ويمبلدونلبطولة   beIN SPORTS تغطية

متخصصة عالية الجودة لنقل هذه البطولة وتبث بثالث لغات مختلفة وبخدمات ال مثيل لها ، باإلضافة الى االستوديوهات 

 التحليلية باللغة العربية واإلنجليزية والفرنسية.

  HD10لعربية على باللغة ا المباريات البث الحي للمباريات من الملعب وسيغطي االستوديو beIN SPORTS HD9تعرض قناة  س

 .HD12من الملعب األساسي، كما ستبث القناة االنجليزية جميع الزوايا المختلفة للحدث في الملعب على قناة 

 beIN SPORTS HD8, beINكي تكون في قلب الحدث يمكنك المشاهدة من خالل البث الحي المتواصل على القنوات و

SPORTS HD11  و beIN SPORTS HD13  يتوفر خيار المشاهدة باللغة الفرنسية على قنوات  ه، كما أنbeIN SPORTS 

HD14  و beIN SPORTS HD15. 

 .الماضي والحاضر  فيجراء المقابالت مع ألمع النجوم في أرض الحدث إلن هناك أربعة مراسليما ذكر أعاله باإلضافة إلى 

ساعة من  680فريقيا أكثر من إاألوسط وشمال في منطقة الشرق  beIN على مدار أسبوعين من بطولة ويمبلديون قدمت

 .لتراجان يدون انقطاع من جميع نوادمن التنس لمباريات  البث الحي

يعة للمباريات الرئيسية التي ما مشاهدة اإلعادة أو التغطية السرتك فرصة متابعة أي تغطية أو مباراة لديك خياران: إاتفي حال ف 

 والتغطيات اليومية المتوفرة أيضا للتحميل من خالل خدمة "الفيديو حسب الطلب". ،تعرض خالل اليومس

 االلكتروني   لديها تغطية رقمية من خالل جميع منصاتها، سواء كانت عبر موقع beINكما أن

S.comwww.beINSPORT  الهاتف المحمول  تطبيق أو علىbeINSPORTS. 

 

ضافة إلى التغطية المتميزة عبر شاشة التلفاز يمكن للمشاهد متابعة جميع أحداث البطولة من خالل المنصات الرقمية باإل

وجميع المعلومات  حصائياتهااإلنجليزية، واللغة الفرنسية. كما أن أخبار هذه البطولة وإبثالث لغات: اللغة العربية، اللغة 

 الخاصة بها متاحة على الهاتف المحمول. 
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ضافة وآخر االخبار باإل مقاطع الفيديوجميع مواقع التواصل االجتماعي توفر تغطية حصرية فريدة من نوعها تشمل الصور و

ذا كنت من محبي التنس فال إوالقنوات الناقلة لهذه البطولة. لتعرف على أوقات عرض المباريات إلى أهم األحداث األخيرة، وا

 
 
 ت التغطية الحصرية في األسبوعين القادمين. تفو

 

 

 ****انتهى****

 

 

  اإلعالمية beIN  مجموعة حول

beIN   ( وفرنسا، إسبانيا والواليات  24هي شبكة قنوات عالمية متنوعة  تبث محتواها وبرامجها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، )دولة

 .األمريكية، وكندا، وإندونيسيا، والفلبين، وهونغ كونغ وتايلند وأستراليا المتحدة
 

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

والدوري اإلسباني والدوري اإليطالي، والدوري الفرنسي، والدوري األلماني البوندسليغا باإلضافة إلى دوري  األوروبية لكرة القدم، كالدوري اإلنكليزي الممتاز،

 أبطال أوروبا وكأس األمم اإلفريقية . 

 

ودوري رابطة  وتشمل قائمة المنافسات الرياضية التي تنقلها الشبكة، بطوالت التنس من ضمنها بطولة فرنسا المفتوحة، وبطولة أمريكا المفتوحة،

وسباقات السيارات ومنها رالي داكار، وسباقات الدرجات الهوائية وأهمها طواف فرنسا، وعدد من أهم بطوالت  NBAمحترفي كرة السلة األمريكية 

 .الرجبي في العالم، والعديد من مسابقات كرة اليد، وألعاب القوى وغيرها من الرياضات

 

beIN    أضخم اإلنتاجات الترفيهية التي تشمل على أشهر وأهم األفالم والمسلسالت والرسوم المتحركة من مختلف تقدم أيضا مجموعة مميزة من

  ."براعم" و "ج" لألطفال اإليها قنات تبقاع العالم ، وذلك من خالل العديد من القنوات  الحصرية التي أضيف
 

 من أي مكان وفي أي وقت أوCONNECT  شاهدة كل الباقات الرياضية عبر خدماتالذي يتيح م beIN الرياضات عبر تطبيق  هذهويمكن الوصول إلى كل 

   لريسيفر المتطورةا زةعبر أجه
 

 

 

   :ــاإلعالمية ، يرجى االتصال ب  beINلمزيد من المعلومات حول مجموعة  

    المركز اإلعالمي
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