
  

 

 
beIN SPORTS  تحصل على حقوق بّث بطولة العالم أللعاب القوى في الشرق

 األوسط وشمال أفريقيا
 

 
أّول مان مع حقوق البث الحصري لمّدة عامين، حيث االنطالقة من ع   beIN SPORTSقناة تمنح الشراكة الجديدة 

 حدث نهاية األسبوع الجاري
 

اإلعالمية عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة بالتعاون مع االتحاد الدولي أللعاب  beINأعلنت مجموعة  – 2022مارس  3الدوحة، 
دولة  24القوى العالمية، منحت بموجبها المجموعة الحقوق الحصرية لتغطية وبّث جميع بطوالت وفعاليات ألعاب القوى العالمية في 

في األوريغون،  2023، و2022عالم أللعاب القوى ضمن نطاق الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وقد شملت االتفاقية بطولة ال
 وبودابست، في صفقة استثنائية على مدى العامين المقبلين.

 
من شهر يوليو القادم، وهي احدى البطوالت الخمس التي سيتم بثّها عبر  15في  ،22أوريغون وتنطلق بطولة العالم أللعاب القوى 

 – مسقط، حيث البداية ستكون من حتى يوليول انتظار جمهور ألعاب القوى لن يطو ، ولكنلهذا العام beIN SPORTSقنوات 
 من شهر مارس الجاري.  5و 4سباق المشي وذلك يومي بطولة مع  ،ُعمان

 
باللغتين العربية واالنجليزية، باإلضافة الى تحميل أبرز مقاطع الفيديو عبر شاملة بتوفير تغطية  beIN SPORTSكما ستقوم 

 الخاصة على مواقع التواصل االجتماعي.منّصاتها ، ومشاركتها عبر beINSPORTS.comموقعها االلكتروني 
 

: "يسعدنا اإلعالمية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا beINالرئيس التنفيذي لمجموعة  ،وبهذه المناسبة، قال السيّد محمد السبيعي
، حيث تشّكل إضافة مميّزة لقائمة حقوق البث التي نتميّز بها beIN SPORTSلى شاشات إأن نعلن عن عودة ألعاب القوى العالمية 

اإلعالمية نبحث بشكل دائم ومستمر عن أفضل الوسائل والسبل  beINفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. نحن في مجموعة 
التي تمكنّنا من تقديم مجموعة شاملة من الرياضة الترفيهية الى الجماهير المتنوعة في مختلف انحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

نضيف حلقة جديدة الى سلسلة عروضنا ذات  أما اليوم، ومع ضّم ألعاب القوى العالمية الى قائمة حقوق البث التي نتمتع بها، نحن
 يدي المشتركين".أالمستوى العالمي ونضعها بين 

 
 beINالقوى: "يسعدنا التوصل الى اتفاقية شراكة مع قنوات  لعابألاالتحاد الدولي هته، قال السيد سيباستيان كو، رئيس جومن 

SPORTS ،ميع أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا على مدى جتوفير تغطية استثنائية لبطولة العالم أللعاب القوى في  ستمكننا من
بطوالت رئيسية مدرجة ضمن جدولنا الزمني، بما في ذلك بطولتين عالميّتين. كما تعتبر هذه  10بينما نحن بانتظار لين، بالعامين المق

القوى من الدرجة  بطوالت ألعاب لمشاهدة ،عبر المنصات الرقمية وغير الرقمية beINالخطوة، فرصة استثنائية أمام مشتركي 
في مسقط. ونحن على ثقة بأن بث بطوالت ألعاب  سباق المشي من بطولة العالم أللعاب القوى هذا األسبوع معاألولى، حيث االنطالقة 

يقيا سيساهم في تعزيز القاعدة الجماهيرية ضمن هذا النطاق القوى عبر أكبر مجموعة إعالمية ضمن نطاق الشرق األوسط وشمال إفر
 من العالم الذي يشهد تطّوراً متسارعاً".

 
 متوفرة لكم في الجدول أدناه: beIN SPORTSالتفاصيل الكاملة حول األحداث القادمة عبر قنوات 
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 سباق المشي –القوى  العالم أللعاببطولة  مانمسقط، عُ  مارس 4-5

 بطولة العالم أللعاب القوى داخل الصاالت بلغراد، صربيا مارس 18-20
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 بطولة العالم أللعاب القوى الختراق الضاحية أسترالياباثرست،  فبراير - 18

 بطولة العالم أللعاب القوى داخل الصاالت نانجينغ، الصين مارس 17-19

 أللعاب القوى  التبديالت العالمية الصين قوانغتشو، مايو 14 – 13
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موطنا للفعاليات الرياضية المباشرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث تبث المحتوى الرياضي  beIN SPORTSوتعد 
 ً . ويشمل المحتوى الرياضي، جميع بطوالت دوري أبطال أوروبا للرجال وللسيدات، وأفضل بطوالت المميز آلالف الساعات أسبوعيا

الدوري االسباني والدوري الفرنسي وجميع مباريات البطوالت الكبرى لكرة المضرب كرة القدم العالمية كالدوري االنكليزي الممتاز و
والرابطة الوطنية لكرة السلة واأللعاب األولمبية الصيفية والشتوية، وذلك باإلضافة الى تغطية الحدث االستثنائي المرتقب نهاية هذا 

 رق األوسط وشمال أفريقيا، وفرنسا.، وذلك ضمن نطاق الش2022قطر  FIFAالعام مع بطولة كأس العالم 

-انتهى-  
 
 

 اإلعالمية beINنبذة عن مجموعة 
اإلعالمية هي مجموعة إعالمية عالمية رائدة مستقلة وواحدة من أهم شبكات الرياضة والترفيه في العالم.  beINمجموعة 

 5توزع المجموعة وتنتج مجموعة منقطعة النظير من برامج الترفيه والرياضة المباشرة والفعاليات الدولية الهامة عبر 
ـ  43قارات و ا وأمريكا الشمالية وآسيا واستراليا ومنطقة الشرق األوسط وشمال لغات مختلفة في جميع أنحاء أوروب 9دولة ب
 أفريقيا.

 
اإلعالمية، بأكبر مجموعة  beIN، شبكة القنوات الرياضية العالمية الرائدة في مجموعة beIN SPORTSتتمتع شبكة 

الشهيرة لألفالم، تمتلك  MIRAMAXاستوديوهاتفردية من الحقوق الرياضية التي تمتلكها أي قناة عالمية، ومن خالل 
beIN  مكتبة واسعة تتضمن أشهر أفالم هوليوود مع حضور متزايد في إنتاج وتوزيع األفالم والمسلسالت، إلى جانب

، المزود الرائد للتلفزيون المدفوع في تركيا، Digiturkاإلعالمية على شبكة  beINالفضاء الرقمي. واستحوذت مجموعة 
 مليون مشترك حول العالم. 55آلن أكثر من ، ولديها ا2016في أغسطس 
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