
General Business Use 

 

 

ن فين  ع لظهور ل ر يعود جأرسي 
ً
  beIN شاشة ب  مجددا

 
 

  / نوفمب   5الدوحة، قطر، 
 
ين الثان ي مر مع  : 2018 تشر

ن
المجموعات من دوري أبطال أوروبا،  ةحلوصولنا إىل الجولة الرابعة ف

ن فينجر ليقدم تحليالته  أسطورةضيف خاص هو  beIN Sportsمن المقرر أن يظهر عىل باقة قنوات  نادي آرسنال أرسي 
 .
ً
ة  وعىل الهواء مباشر

ً
 وأفكاره عن المباريات حرصيا

 
ي روسي 2018خالل بطولة كأس العالم  beINمشاركاته الناجحة للغاية مع  وعقب

ن
ي السابق ف

ا، من المقرر أن يشارك المدير الفنن
 من  22آلرسنال، والذي درب النادي لمدة 

ً
ة ي التغطية الخاصة بمباريات دوري أبطال أوروبا خالل هذا األسبوع مباشر

ن
، ف

ً
عاما

ي الدوحة.  beINاستوديوهات 
ن
 ف

 
ن  ي مباراة حماسية بي 

ن
ه ريد ستار بلجراد ف ي بلجراد، يواجه نادي ليفربول نظب 

ن
ي مرحلة الذهاب فاز فريق ليفربول  ف

. ففن ن الفريقي 
ر كتيبة يورجن كلوب المجموعة بست نقاط بينما يقع نادي ريد ستار بالمركز الرابع بنقطة وحيدة. 

ّ
 بأربعة أهداف نظيفة. تتصد

 
ي تمام الساعة  يوم الثالثاء وليفربول ريد ستار بلجراد ة اطلق مبار نت

ن
بتوقيت جرينتش(  3بتوقيت مكة المكرمة )+ 20:55ف

 عب  قناة 
ً
ة  وعىل الهواء مباشر

ً
ية  beIN SPORTSHD 11باللغة العربية و  beIN SPORTS HD 1وستبث حرصيا ن باللغة اإلنجلب 

ن فينجر  باللغة الفرنسية beIN SPORTS HD 14و  رسي 
ّ
مع أساطب  الكرة العالمية والعربية حيث سينضم باإلضافة ال

.  ريكةمحمد أبو تاألسطورة المرصية   والعب منتخب المغرب الّسابق يوسف شيبو والعب تونس السابق حاتم الطرابلسي
 

مان يوم الثالثاء  أيضا  وسيواجه ي نادي نابوىلي اإليطاىلي ضمن مباريات المجموعة  6نادي باريس سان جب 
ين الثانن /تشر نوفمب 

 الثالثة. 
  

ي باريس، حيث خطف آنخل دي ماريا نقطة تعادل ثمينة للنادي  2-2 بنتيجةالفريقان قد تعادال  نوكا
ن
ي مباراتهما األوىل ف

ن
ف

ي الدقيقة  قاتلالباريسي بعد تسجيله لهدف 
ن
 . 93ف

 
 المركز الثالث برصيد 

ً
مان حاليا ي نادي نابوىلي  6نقاط، خلف المتصدر ليفربول برصيد  4ويحتل باريس سان جب 

نقاط والثانن
ة خالل األسابيع القادمة.   5برصيد   نقاط. ويبدو أن هذه المجموعة عىل موعد مع مواجهات مثب 

 
ي تمام الساعة اوستنطلق مبار 

ن
مان ف بتوقيت جرينتش( وستبث  3+بتوقيت مكة المكرمة ) 23:00ة نابوىلي وباريس سان جب 

 عب  قناة 
ً
ة  وعىل الهواء مباشر

ً
ية و  beIN SPORTS HD 11باللغة العربية و  beIN SPORTS HD 2حرصيا ن باللغة اإلنجلب 

beIN SPORTS HD 14 جمعةوائل مع أساطب  الكرة العالمية والعربية حيث سينضم األسطورة المرصية  باللغة الفرنسية 
 . باإلضافة اىل أسطورة منتخب ايطاليا أليساندرو ألتوبيىلي  والعب منتخب تونس الّسابق طارق ذياب

 
 ،
ً
ي مواجهة أخرى يوم الثالثاء أيضا

ن
ي نادي سوف

 
ي  إنب  ميالن برشلونةيالف

 . الثانيةضمن منافسات المجموعة  األسبانن
 

ي اإل وكان النادي 
  قد  سبانن

ً
ي جمعتهما عىل ملعب  0-2بنتيجة  ميالنانب  عىل نادي  ا مريححقق فوزا

خالل مباراة الذهاب الن 
ي برصيد  انب  ميالننقاط بينما يحتل  9برصيد  الثانيةترتيب المجموعة  برشلونة. ويتصدر كامب نو 

 نقاط.  6المركز الثانن
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ن يوم الثالثاء  ي تمام الساعة  6وستقام مباراة الفريقي 
ن
ي ف

ين الثانن /تشر بتوقيت جرينتش( عب   3بتوقيت مكة )+ 23:00نوفمب 
ية beIN SPORTS HD 12باللغة العربية و  BEIN SPORTS HD 1قنوات  ن وأيضا  beIN SPORTS HD 14و  باللغة اإلنجلب 
ن فينجر مع أساطب  الكرة العالمية والعرب 4Kبتقنية  رسي 

ّ
 محمد أبو تريكةاألسطورة المرصية  معية حيث سينضم األسطورة ا

 .  والعب منتخب المغرب الّسابق يوسف شيبو والعب تونس السابق حاتم الطرابلسي
 

ي وضمن مباريات المجموعة الثامنة ن  يونايتد اإلنجلب 
ي تورين فريق مانشسب 

ن
ز ببطولة ئفاال، يستضيف نادي يوفنتوس اإليطاىلي ف

 . 2008دوري أبطال أوروبا آخر مرة عام 
 

ي مباراة الذهاب عىل ملعب اولد ترافورد بفضل هدف باولو ديباال.  0-1وكان يوفنتوس قد فاز بنتيجة 
ن
 ف

 
ب  ع يوفنتوس عىل صدارة هذه المجموعة برصيد   برصيد انق 9ويب 

ً
ي نادي  4ط بينما يحل مانشسب  يونايتد ثانيا

نقاط ويأن 
ي 
. فالنسيا اإلسبانن ن  برصيد نقطتي 

ً
 ثالثا

 
ي تمام الساعة  7وستقام مباراة يوفنتوس أمام مانشسب  يونايتد يوم األربعاء 

ن
ي ف

ين الثانن /تشر  3بتوقيت مكة )+ 23:00نوفمب 
ية beIN SPORTS HD 11باللغة العربية و  BEIN SPORTS HD 1بتوقيت جرينتش( وستبث عب  قنوات  ن  و باللغة اإلنجلب 

beIN SPORTS HD 14  4وأيضا بتقنيةK  ن فينجر وأساطب  الكرة العربية محمد أبو تريكة، طارق ذياب مع األسطورة أرسي 
 . وطارق الجالهمة

 
 :  وستشمل مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا األسبوع ما يىلي

 
، الساعة  6الثالثاء    بروسيا دورتموند   X  أتليتيكو مدريد  ي

ين الثانن /تشر  بتوقيت جرينتش(   3بتوقيت مكة المكرمة )+ 23:00نوفمب 
 

ي   X  توتنهام ي أيندهوفنن 
ن
، الساعة  6الثالثاء          اس ف ي

ين الثانن /تشر  بتوقيت جرينتش(  3بتوقيت مكة المكرمة )+ 23:00نوفمب 
 

، الساعة  7االربعاء   ريال مدريد                      Xبلزن   ي
ين الثانن /تشر  بتوقيت جرينتش(  3مكة المكرمة )+ بتوقيت 23:00نوفمب 

 
،/نوفمب   7أيك أثينا             األربعاء   Xبايرن ميونيخ    ي

ين الثانن  بتوقيت جرينتش( 3بتوقيت مكة المكرمة )+ 23:00الساعة  تشر

 
 
  

-www.bein.net/en/tv، تفضل بزيارة beINلمزيد من المعلومات حول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا عب  قنوات 
guide . 

   
 
 

 #انتىه#
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 اإلعالمية beINبذة عن مجموعة ن

تصبح  برؤية واضحة وهي أن 2014 تأسست عام هي شركة مستقلة، السيد ناصر الخليفي ، ويرأسهااإلعالمية beINمجموعة 

 فعالياتمجموعة ال مثيل لها من البرامج الترفيهية وال beINشبكة عالمية رائدة في مجال الرياضة والترفيه. واليوم، تبث قنوات 

قارات تشمل أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا  5لغات مختلفة عبر  7دولة بـ 43الدولية الرئيسية في  بطوالتالرياضية المباشرة وال

 واستراليا ومنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا. 

اإلعالمية أفضل األحداث الرياضية وأكثرها إثارة في العالم بما  beINموعة التابعة لمج beIN SPORTSتغطي قنوات شبكة 

في ذلك فعاليات كرة القدم )جميع المباريات وبطوالت الدوري العالمية الكبرى(، وكرة السلة )الدوري األمريكي للمحترفين 

NBA  القدم األمريكية( والكريكيت  والرغبي والدوري األوروبي لكرة السلة( وكرة القدم األمريكية )الدوري الوطني لكرة

. وتوفر مجموعة كثيروالتنس وركوب الدراجات الهوائية والكرة الطائرة والرياضات الميكانيكية ورياضة الجامعات وغيرها ال

beIN لجهات المملوكة تلك اإلعالمية لمشتركيها في منطقة الشرق األوسط وتركيا محفظة كبيرة من القنوات الترفيهية الخاصة و

، تضم تاج السينمائينها الشهيرة ميراماكس لإلاإلعالمية. ومن خالل استوديوهات Digiturkو  beINعبر شبكتي وذلك أخرى 

 متزايد في مجال إنتاج المسلسالت واألفالم.تنشط بشكل و األسطورية،مكتبة كبيرة من أفضل أفالم هوليوود  beINمجموعة 

فائقة الجودة  4Kسط بتقنية واألولى من نوعها في منطقة الشرق األ beIN 4Kراً قناة اإلعالمية مؤخ beINوأطلقت مجموعة 

 المتميزة. 4Kوالمتاحة على مدار الساعة لتبث أهم المباريات والفعاليات الرياضية حصرياً بجودة 

 

 الشرق األوسط وشمال افريقيا beINنبذة عن 

beIN  الشرق األوسط وشمال افريقيا هي شركة تابعة مملوكة لمجموعةbeIN  ،منصة  وهياإلعالمية مقرها الدوحة، قطر

ً إمكانية الوصول إلى المنافسات الرياضية الرئيسية بما في ذلك األلعاب األولمبية وكأس العالم  المواضيعمتعددة  تتيح حصريا

وروبي وكأس القارات وبطولة كوبا أمريكا وكأس األمم األفريقية ودوري أبطال لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا والدوري األ

، باإلضافة  إلى مباريات الدوريات المحلية لكرة القدم في 2019أفريقيا ودوري أبطال آسيا وكأس االتحاد اآلسيوي وكأس آسيا 

إليطالي والدوري الفرنسي والدوري األلماني. أوروبا والتي تشمل الدوري اإلنجليزي الممتاز والدوري اإلسباني والدوري ا

أيضاً بطوالت ومباريات كرة التنس )دورة روالن غاروس الدولية وغراند سالم وبطولة أستراليا المفتوحة  beINوتغطي قناة 

( Tour de France( والدراجات الهوائية )NASCARورالي دكار و  1للتنس وويمبلدون( والرياضات الميكانيكية )الفورموال 

 وغيرها. MLBو  NFLو  NBA مبارياتوالرغبي )بطولة األمم الستة( و

الشرق األوسط وشمال افريقيا على تغطية الفعاليات الرياضية بل تقدم مجموعة متكاملة من البرامج الترفيهية  beINوال تقتصر 

الشرق  beINفزيونية وبرامج األطفال. وتقدم قناة متاحة للمشتركين تعرض لهم أشهر األفالم والمسلسالت التل 180عبر أكثر من 

 األوسط وشمال افريقيا مكتبة واسعة من األفالم الحصرية من خالل خدمة "فيديو حسب الطلب".

 

 mediaoffice@bein.netاإلعالمية، يرجى التواصل معنا عبر:  beINللمزيد من المعلومات حول مجموعة 

 
 

 

 

 


