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بأفضل العروض الموسم الجديد مع ستمتاع الومحبي الرياضة العالمية ا   beIN SPORTSقنوات  لعشاقيمكن األن 

  في بث حي عبر اإلنترنت داث الرياضيةحألمشاهدة جميع او
ً
  فيالسنوي  وذلك عن طريق االشتراك أشهر  ثالثةلمدة مجانا

CONNECT  من  beIN SPORTS . 

 

بدال  شتراكالمن ا ةفقط  ألول سن $95ة مبقيعبر اإلنترنت   beIN SPORTSمشاهدة جميع قنوات  ةوتتيح هذه الخاصي

 شتراك.  اللحين إلغاء ا ة، يتبعها تجديد تلقائي سنوي بالقيمة األساسي $130من 

 ةعلى مختلف األجهزة الرقمي اواألخبار الرياضية أينما كانومشاهدة أروع األحداث من  هذه الخدمة  كما يتمكن مشتركي

 الحاسب اللوحي. عبر الكمبيوتر أو الهاتف المحمول أو  ذلك سواء كان

 

من أغسطس  31ال العرض سارية حتى  مدة و  beIN SPORTS Globalوجدير بالذكر أن هذا العرض يشمل فقط باقة 

أشهر  3الحصول على من قبل هذا التاريخ   beIN SPORTS CONNECTفي خدمة شترك احيث سيتمكن كل من ، 2015

 
ً
 الجديد.  نطالقة بداية الموسموالتمتع بإ مجانا

 

تشجيع فرقهم العالمية الرياضة من  ومحب تمكنيجهدها ل ىقصار  beIN SPORTSعملت قنوات الصدد،  ذاتوفي 

 . رقمية ممتازه على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا جودة وبالمفضلة لديهم، 

 nnect.net   www.beinsportscoلمزيد من المعلومات عن العرض وطريقة اإلشتراك برجاء زيارة الموقع التالي

 

 ###انتهي###

 SPORTS beIN حول
SPORTS beIN المتحدة والواليات وفرنسا، دولة(، 24) أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في وبرامجها محتواها تبث عالمية رياضية قنوات شبكة هي 

 وأستراليا. وتايوان كونغ وهونغ والفلبين، وإندونيسيا، وكندا، األمريكية،
 

 أبرز من وعدد ، 2014 القدم لكرة العالم كأس بطولة منها العالم، في المتنوعة الرياضية واألحداث الدوريات أهم حقوق SPORTS beIN قنوات شبكة وتملك

 أبطال وريد إلى باإلضافة البوندسليغا الماني والدوري الفرنسي، والدوري اإليطالي، والدوري اإلسباني والدوري الممتاز، اإلنكليزي كالدوري القدم، لكرة األوروبية الدوريات

 المفتوحة، ريكاأم وبطولة المفتوحة، فرنسا بطولة ضمنها من التنس بطوالت الشبكة، تنقلها التي الرياضية المنافسات قائمة وتشمل . األفريقية األمم وكأس أوروبا

 بطوالت أهم من وعدد فرنسا، طواف وأهمها الهوائية الدرجات وسباقات داكار، رالي ومنها السيارات وسباقات NBA األمريكية السلة كرة محترفي رابطة ودوري

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

 

  ، يرجى االتصال ب: beIN SPORTS لمعرفة المزيد حول شبكة

  المكتب اإلعالمي

 44577519 974+ هاتف رقم:

 mediaoffice@beinsports.net  األلكتروني: البريد  
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