
 
 

 بيان صحفي

 

 

beIN SPORTS لبطولة لتصفيات اآلسيوية المؤهلةتحصل على حقوق البث ل 

 ™2022قطر  FIFAكأس العالم  
 

، عن نيلها beIN SPORTSاإلعالمية وقناتها الرياضية الرائدة  beINأعلنت مجموعة  :2022مارس  21 –الدوحة 

 18في  2022قطر  FIFAكأس العالم  التصفيات اآلسيوية المؤهلة لنهائياتمباريات المتبقية من لل البث المباشرحقوق 

 .ضمن نطاق الشرق األوسط وشمال أفريقيادولة 

 

 ،واألردن ،ومصر ،وجيبوتي ،وتشاد ،والبحرين ،الجزائرمن  كالشملت  beIN SPORTSلقنوات  البث المباشرحقوق 

 واليمن. وتونس، وسوريا، والسودان، ،والصومال ،وقطر ،وفلسطين ،والمغرب ،وموريتانيا ،وليبيا ،ولبنان ،والكويت

 

بالتصفيات اآلسيوية المؤهلة أربع قنوات جديدة خاصة  beIN SPORTSستطلق الجديدة  البث حقوق وبهدف عرض

 beINو، beIN SPORTS 2 AFC، وbeIN SPORTS 1 AFCو، beIN SPORTS AFCاسم بللمونديال، 

SPORTS 3 AFC حيث سيتم عرض كافة المباريات عبر جميع القنوات األربع الجديدة، لتترافق مع تحليالت ،

عالمية المستوى، عبر فريق من المواهب المتميّزة التي تتمتّع بها  beIN SPORTSرياضية، من داخل أستوديوهات 

beIN. 

 

من شهر مارس الجاري،  29والـ  24يومي الخميس والثالثاء  2022وستقام التصفيات اآلسيوية المؤهلة لمونديال قطر 

 حيث وّجهت المنتخبات الكبرى في القارة اآلسيوية أنظارها على المواجهات الختامية للجولتين التاسعة والعاشرة. 

 

حيث ستتنافسان على المركز  أهلهماتمية وجمهورية كوريا وفي المجموعة األولى، ضمنت جمهورية إيران اإلسال

 يتنافسون على المركز الثالث.سليليهما كل من اإلمارات العربية المتحدة ولبنان والعراق الذين  ،األول

 

قطر  FIFAكأس العالم  لبطولةلين تلقائيا منتخبات على مركزين مؤهّ  ثالثأما في المجموعة الثانية، فستتنافس 

التي ال  -، حيث تتقدّم المملكة العربية السعودية الطريق بينما تقف اليابان في أعقابها، في حين أن أستراليا ™2022

 .تتجه المجموعة نحو نهائي مثيرسحيث  ،قوي للتأهلفي سباق  -المركزين األولين  اللعب علىيزال يتعين عليها 

 

، beINان تصفيات االتحاد اآلسيوي لكرة القدم متاحة لكافة المشاهدين والمشتركين عبر جميع باقات االشتراك بقنوات 

 مع جدول عرض المباريات وفق الرزنامة التالية:
 

 القناة
التوقيت )مّكة 

 المكّرمة(

 التاريخ المباريات

beIN SPORTS AFC 

beIN SPORTS 1 AFC 

beIN SPORTS 2 AFC 

beIN SPORTS AFC 

beIN SPORTS AFC 

beIN SPORTS 1 AFC 

12:10 

14:00 

15:00 

15:00 

18:00 

20:00 

اليابان –أستراليا   

إيران –كوريا   

ُعمان –فيتنام   

سوريا –لبنان   

المملكة العربية  –الصين 

 السعودية

االمارات العربية  –العراق 

 المتحدة

 مارس 24

beIN SPORTS 1 AFC 

beIN SPORTS AFC 

beIN SPORTS AFC 

beIN SPORTS AFC 

beIN SPORTS 2 AFC 

beIN SPORTS 1 AFC 

13:35 

14:30 

16:45 

19:00 

19:00 

21:00 

فيتنام  –اليابان   

لبنان –إيران   

 –المارات العربية المتحدة 

 كوريا

العراق –سوريا   

الصين –ُعمان   

 -المملكة العربية السعودية 

 أستراليا

 

 مارس 29

 



 
 

 

 beINالى قائمة حقوق البث الرياضية الفريدة التي تتمتّع بها  اآلسيوية لكرة القدموستضاف حقوق بث تصفيات 

SPORTS  ،ضمن نطاق الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والتي تشمل الحقوق الحصرية للدوري اإلنكليزي الممتاز

ودوري ابطال أوروبا، والدوري األوروبي، ودوري المؤتمر األوروبي، والدوري االسباني وكأس االتحاد اإلنكليزي، 

 وغيرها الكثير من حقوق بث كرة القدم والرياضات العالمية األخرى.

 

ضمن نطاق الشرق األوسط  ™2022قطر  FIFAلبطولة كأس العالم هي الشريك الرسمي  beIN SPORTSيذكر أن 

 وشمال أفريقيا.

 

-انتهى-  

 اإلعالمية beIN مجموعة عن نبذة

 في والترفيه الرياضة شبكات أهم من وواحدة مستقلة رائدة عالمية إعالمية مجموعة هي اإلعالمية beIN مجموعة

 الهامة الدولية والفعاليات المباشرة والرياضة الترفيه برامج من النظير منقطعة مجموعة وتنتج المجموعة توزع. العالم

 الشرق ومنطقة واستراليا وآسيا الشمالية وأمريكا أوروبا أنحاء جميع في مختلفة لغات 9بـ دولة 43و قارات 5 عبر

 beIN مجموعة في الرائدة العالمية الرياضية القنوات شبكة ،beIN SPORTS شبكة تتمتع .أفريقيا وشمال األوسط

 خالل ومن عالمية، قناة أي تمتلكها التي الرياضية الحقوق من فردية مجموعة بأكبر اإلعالمية،

 حضور مع هوليوود أفالم أشهر تتضمن واسعة مكتبة beIN تمتلك لألفالم، الشهيرة  MIRAMAXاستوديوهات

 على اإلعالمية beIN مجموعة واستحوذت. الرقمي الفضاء جانب إلى والمسلسالت، األفالم وتوزيع إنتاج في متزايد

 مليون 55 من أكثر اآلن ولديها ،2016 أغسطس في تركيا، في المدفوع للتلفزيون الرائد المزود ،Digiturk شبكة

 mediaoffice@bein.com :المعلومات من للمزيد .العالم حول مشترك
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