
 

 

 

 

 

 

 

 في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 2024-2018  لألعوامالفائز بحقوق البث  تعلن  اللجنة األولمبية الدولية

 

 
 

حقوق البث الحصرية لمنطقة الشرق بمناقصة  االعالمية   beINمجموعة فوز   اللجنة االولمبية الدولية اليوم اعلنت

االوسط وشمال افريقيا لتغطية دورة االلعاب االولمبية الشتوية الثالثة والعشرون المقامة في بيونغ تشانغ الصينية عام 

ة الى دورتي االلعاب االولمبية ، باالضاف2020ودورة االلعاب االولمبية الصيفية الثانية و الثالثون في طوكيو عام  2018

 .واللتان لم يتم تحديد مكان اقامتهما بعد 2024و  2022عامي 

وصرح رئيس اللجنة االولمبية الدولية ثوماس باش " يسعدني ان ارحب بشريك البث الجديد في منطقة الشرق االوسط 

انهم سيقدمون تغطية متميزة لجميع دورات ب. فبسجلهم المتميز في البث، نحن نؤمن beIN SPORTSوشمال افريقيا، 

أكدت علي قد  beIN SPORTSTمجانية. وكانت قنوات التلفزيونية التغطية الااللعاب االولمبية في المنطقة، بما في ذلك 

 مستقبل.ال دعم للقناة االولمبية فيمن إنشاء ويسبق له مثيل، بما في ذلك  مبتقديم ترويج متميز لأللعاب االولمبية لإلتزامها 

قائال: بالرغم من اننا حظينا  السيد ناصر الخليفي،االعالمية سعادة  beINوصرح الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة 

علي  ر المباش إستحواذنابشرف بث دورات االلعاب االولمبية لسنوات عدة في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا، اال ان 

 الرياضية لمشاهدينا في بتقديم افضل العروضونعد  خالل اللجنة االولمبية الدولية يلبي طموحاتنا  من حقوق البث 

 .عالقتنا مع اللجنة االولمبية الدولية بشكل اكبرونمو ونحن نتطلع لتوطيد  المنطقة

ريقيا صاحب السمو منطقة الشرق االوسط وشمال اف عن حقوق البث لجنة عضو وكان عضو اللجنة االولمبية الدولية و

االعالمية قد اثبتت نفسها على انها مجموعة  beINالحسين قد صرح قائالً : ان مجموعة بن  الملكي  االمير فيصل 

 لحركة االولمبية  لنمو ا اعالمية رياضية هامة في المنطقة ونحن نؤمن بأنها ستكون شريكا متميز 

ميع طرق البث بما في ذلك البث التلفزيوني المجاني، و البث عن االعالمية قد حازت على حقوق ج beINوكانت مجموعة 

طريق االشتراك و عبر االنترنت والهواتف المحمولة، وذلك بجميع اللغات. وشمل االتفاق ايضاً امتالكها لحقوق بث جميع 

 .2024دورات االلعاب االولمبية للشباب حتى عام 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الدولية:حول اللجنة االولمبية 
تتكون من متطوعين ، التي تلتزم بها في بناء عالم أفضل من خالل الرياضة . فإنه يعيد توزيع  للربحاللجنة األولمبية الدولية هي منظمة دولية مستقلة غير هادفة 

لمساعدة الرياضيين و المنظمات الرياضية على جميع  $ مليون 3.2يوميا  على نطاق أوسع ، وهو ما يعني أن ما يعادل للرياضةفي المائة من دخلها   90أكثر من 

البريد اإللكتروني :  6000 621 21 41: هاتف: + IOCمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بفريق العالقات اإلعالمية لالمستويات في جميع أنحاء العالم . 

pressoffice@olympic.org  أو زيارة موقعنا على شبكة االنترنت فيwww.olympic.org . 
 
 

 حول مجموعة  beIN اإلعالمية:  

كعالمة   beIN SPOTS ت. أطلق beIN SPORTSالرسمي لشبكة الرياضة العالمية ،  هي المالك، و 2014في يناير اإلعالمية    beINمجموعة   تأسست

 في فرنسا .  2012تجارية ألول مرة في يونيو 

 قناة  36من  تتكون   beIN SPORTSاليوم و.  beIN SPORTS قنوات ا من شبكة الجزيرة لتصبح الجزيرة الرياضية خروج رسمياً  تم 2013ديسمبر  31في 

 .وتبث في الشرق األوسط وشمال إفريقيا ، أمريكا الشمالية ، أوروبا ،وآسيا والباسيفيك  جميع أنحاء العالمتغطي 

 :  beIN MEDIA GROUPاإلعالمية، يرجي األتصال بالمكتب اإلعالمي   beINمجموعة  لمزيد من المعلومات حول

 www.beinmediagroup.comأو زيارة موقعنا على شبكة االنترنت  mediaoffice@beinsports.net البريد اإللكتروني:  +974-4457-9741: هاتف
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