 beIN SPORTSتستخدم أحدث تطبيقات البث المباشر عن طريق الجوال للدخول إلي ما وراء الكواليس
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بات بإمكان محبي قنوات  beIN SPORTSمتابعة كواليس برامج القنوات المختلفة بواسطة تطبيق  ،Periscopeالمتوفر علي
أجهزة أبل في خطوة جعلت الشبكة الرياضية من بين أوائل القنوات التي تستخدم هذا التطبيق في المنطقة العربية.
وقد طالع متابعو  beIN SPORTSأول فيديو للقناة بواسطة التطبيق ،والذي عرض جولة قامت بها المذيعة نيكي كروسبي في
كواليس برنامجها عن الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وقد نقل مراسل  beIN SPORTSعمر المقري كواليس تغطية أهم مباريات دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أسيا بواسطة
التطبيق ،حيث يتمكن المشاهدين من التعرف على أسرار تغطية االحداث المهمة وما وراء الكواليس وردود أفعال وأراء أبرز
المحليين وأهم خبراء كرة القدم لحظة بحظة.
وقد شهدت اآلونة األخيرة تركيزاً مكثفا ً من  beIN SPORTSعلى نشاطاتها على شبكات التواصل االجتماعي وفي مجال اإلعالم
الرقمي بشكل عام .وقد نجحت في تحقيق إنجازات مشهودة في هذا اإلطار اتسمت باالبتكار واإلبداع ،وعززت من التواصل المباشر
بين القناة ومتابعيها في كل مكان.
أكد مصدر من داخل قنوات  beIN SPORTSأن الخطوة تأتي في إطار استراتيجية عامة للشبكة تهدف إلى إرضاء كافة متابعيها،
وقال" :نحن نحرص على استخدام جميع وسائل اإلعالم الممكنة ليستمتع محبو  beIN SPORTSبتجربة فريدة ،ولنظل على
تواصل دائم معهم".
انتهى-حول beIN SPORTS

شبكة  beIN SPORTSهي شبكة قنوات رياضية عالمية تبث محتواها وبرامجها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( 24دولة) ،وفرنسا ،والواليات المتحدة األمريكية ،وكندا ،واندونيسيا ،والفلبين،

وهونغ كونغ وتايوان وأستراليا.

وتمتلك المجموعة حقوق أهم الدوريات واألحداث الرياضية المتنوعة في العالم ،ومنها بطولة كأس العالم لكرة القدم  ،وعدد من أبرز الدوريات األوروبية لكرة القدم ،كالدوري اإلنكليزي الممتاز،
والدوري اإلسباني والدوري اإليطالي ،والدوري الفرنسي ،والدوري األلماني البوندسليغا باإلضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس األمم اإلفريقية  .وتشمل قائمة المنافسات الرياضية التي تنقلها القنوات

التابعة للمجموعة بطوالت التنس  ،من ضمنها بطولة فرنسا المفتوحة ،وبطولة أمريكا المفتوحة ،ودوري رابطة محترفي كرة السلة األمريكية  NBAوسباقات السيارات ومنها رالي داكار ،وسباقات
الدرجات الهوائية وأهمها طواف فرنسا ،وعدد من أهم بطوالت الرجبي في العالم ،والعديد من مسابقات كرة اليد ،وألعاب القوى وغيرها من الرياضات.
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