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من كل  مباريات 8 لبث الحصري على الحق في إسبانيا beIN SPORTS تحصل قناة سوف المقبل، الموسم من اعتبارا

  برشلونة، وأ مدريد ريالبما فيها مباراة ل ،جولة في بطولة الدوري اإلسباني لكرة القدم
 
 ".الكلسيكو" مباراة عن فضل

  ضمي يوالذ ،الفريد لكرة القدم عرضها beIN SPORTS تكمل الحزمة، هذه مع
 
 والدوري أوروبا أبطال دوريأيضا

 .األوروبي

 

عبر  سباني،اإل الدوري حقوق منفي ست حزمات  الحقوقفي إسبانيا،  beIN SPORTSمنحت رابطة الدوري اإلسباني، قناة 

  برشلونة،ل أو مدريد ريالل إما ستكون منها واحدة ،في كل جولة مباريات 8 بث ة علىالموافق
 
 في واحدة كلسيكومباراة  عن فضل

 . كأس الملك لبطولةمقابل المشاهدة  الدفععرض  إلى باإلضافة الموسم،

 

 عالملمشتركيها في  محتوى أفضل تقديم على قادرة تكونس ،beIN SPORTS قنوات أن عنيت الحصول على هذه الحقوقإن 

 ريدوال ،أوروبا كاملة أبطالمباريات دوري  ،في كل جولة االسباني الدوري ثماني مباريات في: المقبل الموسم من ابتداء   القدم كرة

  األوروبي
 
 .الدولية والمسابقات الكبرى البطوالت جميع وكذلك ،كامل

 

 beIN SPORTSمن خلله  منحت و ،الماضي نوفمبرفي تشرين الثاني/ عنه أعلنت تي، الالمزاد نتائجرابطة الدوري اإلسباني  نشرت

 .لليغا عرض أفضل قدمت قد الشركة أن اعتبرت أن بعد ،الحقوق في إسبانيا

 

 السوق دخلنا لقد" :beIN MEDIA GROUP لشركة التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس الخليفي، ناصر/  صرح السيدوقد 

 خلل من االلتزام هذا حققنا لقد. سبانياإ في شمولية العروض الرياضية وأكثر أفضل لتقديم ناالتزام مع ،أشهر بضعة قبل سبانيةاإل

  اليوم،. األخرى الكبرى األوروبية البطوالتاألوروبي، و الدوريو أوروبا أبطال دوري في فعال بشكل االستثمار
 
 مع جنب إلى جنبا

MEDIAPRO، فرق أفضلو دوريبطولة  أفضل للكثيرين، بالنسبة تمثل والتي سباني،اإل الدوري إضافةعن  نعلن بأن فخورون نحن 

 .العالم في

beIN SPORTS والمحطات المدفوعة  سبانيةاإل ر وسائل اإلعلميتطو في نؤمن ونحن. سبانياإ في ال ليغا منزل اآلن هي

 وعلى مستوى عالمي لمشتركينا". رياضي إنتاج أفضل تقديم وسنواصل للمشاهدة،

 

 الهام الدور إلى وأشارت ،"القدم كرة لمشجعيالمرجع  قناةأصبحت ال beIN SPORTS أن، MEDIAPRO أكدت شركة جانبها، من

 ".سبانيةاإل القدم كرة تطوير في سبيل MEDIAPROتلعبه  الذي

 

 
 
 . األسعار أفضلوب القدم كرة في فضلاأل ،لمشتركيهاإسبانيا  beIN SPORTSستقدم  المقبل، الموسم من اعتبارا

 
 القناة ،حاليا

ي دور متابعة لمشاهديها يمكن التي الوحيدة القناة كونها الدولية، المسابقاتعلى مستوى  فضلاأل لعملئها بالفعل تقدم

 بأكملهما. أبطال أوروبا والدوري األوروبي

 ***انتهى***



 

 beIN حول
  beIN ندونيسيا، وكندا، األمريكية، المتحدة والواليات وفرنسا، ، دولة( 24) أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في وبرامجها محتواها تبث  متنوعة عالمية وترفيهية رياضية قنوات شبكة هي  وا 

 وأستراليا. وتايوان كونغ وهونغ والفلبين،
 

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

 نافساتالم قائمة وتشمل . اإلفريقية األمم وكأس أوروبا أبطال دوري إلى باإلضافة البوندسليغا األلماني والدوري ،الفرنسي والدوري اإليطالي، والدوري اإلسباني والدوري الممتاز، اإلنكليزي

 داكار، رالي ومنها السيارات وسباقات NBA األمريكية السلة كرة محترفي رابطة ودوري المفتوحة، أمريكا وبطولة المفتوحة، فرنسا بطولة ضمنها من التنس بطوالت الشبكة، تنقلها التي الرياضية

 .الرياضات من وغيرها القوى وألعاب اليد، كرة مسابقات من والعديد العالم، في الرجبي التبطو أهم من وعدد فرنسا، طواف وأهمها الهوائية الدرجات وسباقات
 

  ، يرجى االتصال ب: اإلعالمية   beINمجموعة  لمزيد من المعلومات حول
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