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أبريل ٢٠١٧

 World Penguin Day
Animal Planet - البرامج الوثائقية

X Company - الموسم الثاني
beIN Series HD1 - البرامج الترفيهية

الصفحات الداخلية

الغالف

ريال مدريد × برشلونة - الكالسيكو
beIN SPORTS HD1 - احصل علىرياضة  

  عرض بقيمة

20$ 
 لالستمتاع بخدمة

beIN On Demand*
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1  beIN SPORTS HD1
2  beIN SPORTS HD2
3  beIN SPORTS HD3
4  beIN SPORTS HD4
5  beIN SPORTS HD5
6  beIN SPORTS HD6
7  beIN SPORTS HD7
8  beIN SPORTS HD8
9  beIN SPORTS HD9
10  beIN SPORTS HD10
11  EN beIN SPORTS HD11
12  EN beIN SPORTS HD12
13  EN beIN SPORTS HD13
14  FR beIN SPORTS HD14
15  FR beIN SPORTS HD15
16  FR beIN SPORTS HD16
17  ES beIN SPORTS HD17
20   beIN SPORTS NBA HD
21   beIN SPORTS HD
31  Al Kass one HD
32  Al Kass two HD
33  *Al Kass three HD
35  Al Kass five HD
36  *Al Kass six HD
37  *Al Kass seven HD
38  *Al Kass eight HD
41  Dubai Sports
42  Dubai Racing
43  1 AD Sports
44  2 AD Sports
45  YAS Sports
46  Kuwait Sports

القنوات الوطنية

250  Qatar TV
251  Al Rayyan HD
252  1 Saudi
253  2 Saudi
254  1 MBC
255  Dubai TV
256  Sama Dubai
257  LBC HD
258  HD KTV CH1
259  Oman TV
260  Sharjah TV
261  Al Emarat
262  LIBYA TV
263  1 Tunisia Nat
264  2 Tunisia Nat
265  Hannibal TV
266  Bahrain TV
267  Al Aoula TV
268  Thalitha TV

71  Rotana Classic
72  Rotana Aflam
73  Dubai One
74  Rotana Masriya HD
75  Zee Aflam

  .يمكن أن يتغير محتوى قائمة القنوات دون إشعار مسبق

  لمعرفة تحديثات قائمة القنوات األخيرة، يرجى زيارة

www.beIN.net/en/channel-line-up/

قائمة قنوات beIN كاملًة
قنوات الرياضة

* القنوات الحصرية

51  beIN MOVIES HD1
52  beIN MOVIES HD2
53  beIN MOVIES HD3
54  beIN MOVIES HD4
60  *FOX MOVIES HD
61  Fox ACTION MOVIES HD
62  Fox FAMILY MOVIES HD
63  TCM
64  *AMC HD
65  Star Movies HD
66  2 MBC
67  MBC Max
68  MBC Action
69  MBC Bollywood
70  Rotana Cinema

قنوات األفالم

400   4K beIN
401  MAX beIN SPORTS HD1
402  MAX beIN SPORTS HD2
403  MAX beIN SPORTS HD3
404  MAX beIN SPORTS HD4
411  beiN BOX OFFICE HD1

قناة مدفوعة حسب الطلب

151  beIN SERIES HD1
160  *FOX HD
161  FX HD
162  *CBS Reality
163  Star World HD
170  4 MBC
171  AD Drama HD
172  MBC Drama
173  Zee Alwan

القنوات الترفيهية

100  *be JUNIOR
101  *Jeem HD
102  Baraem
103  *C beebies
104  Baby TV HD
105  *Boomerang HD
106  *Cartoon Network English HD
107  Cartoon Network Arabic
108  *Cartoon Network Hindi
109  *DreamWorks
110  *Dkids
111  JimJam
112  3 MBC

قنوات األطفال

300  *DLife
301  *DTX
302  Nat Geo HD
303  Nat Geo People HD
304  Nat Geo Wild HD
305  Nat Geo Arabic
306  Animal Planet HD
307  AlJazeera Documentary HD

القنوات الوثائقية

350  beIN GOURMET HD
351  *Fatafeat HD
352  Channel V HD
353  *DMAX
354  *Outdoor Channel HD
355  *Extreme Sports
356  Travel Channel HD
357  *HGTV
360  Rotana Clip
361  Rotana Music
362  Rotana Khalijiah

أسلوب الحياة

200  beIN SPORTS NEWS HD
201  *CNN HD
202  *HLN
203  Fox News
204  Bloomberg
205  Euro News
206  TRT World
210  Aljazeera HD
211  Aljazeera English HD
212  Aljazeera Mubasher
213  Al Arabiya
214  BBC Arabic
215  BBC World News HD
216  CNBC Arabiya
217  RT Arabic HD
218  Arabic - 24 France
219  English - 24 France
220  French - 24 France
221  Al Araby

القنوات األخبارية



4

Dolphin Tale 2

3
* يمكن أن تتغير أوقات عرض البرامج دون إشعار مسبق.

لالشتراك في قنوات beIN، اتصل بنا على أحد األرقام التالية:

+974 44 222 000 الدول األخرى 

beIN.net/subscribe أو قم بزيارة

800 55 22 اإلمارات   

16 19 83 79 البحرين   

09 82 40 23 46 الجزائر   

92 003 3007 السعودية   

05 37 72 23 46 المغرب   

 31 300 346 تونس   

133 قطر   

16162 مصر   

.beIN استمتع بعطر الربيع مع

م لك في شهر أبريل مجموعة ممتعة وفريدة من 
ّ

نقد

البرامج التلفزيونية المخصصة لكل العائلة. تصفح هذا الدليل 

لبرامج beIN لتتعرف على ما سنقدمه لك خالل هذا الشهر من 

أفالم، وبرامج ترفيهية، وبرامج أسلوب الحياة، وأهم الفعاليات 

واألحداث الرياضية، والبرامج الواقعية، والبرامج المخصصة لألطفال.

وال تنسى خدمة "الفيديو حسب الطلب" التي تحتوي على أكثر من 2000 

محتوى يتضمن أحدث األفالم والمسلسالت والفعاليات الرياضية وغيرها 

العديد من البرامج الترفيهية. ال شيء أفضل من أن تشاهد كل ما تريده 

في أي وقت.



 أشرفت األم البديلة لـ"ونتر" على 

 من الفريق الذي 
ٌ

 الموت فيجتمع عدد

 للبحث عن رفيق 
ً
قام بإنقاذ حياتها سباقا

لها حتى تستطيع البقاء في مستشفى 

كليرووتر البحرية.

٢٧ أبريل الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة

Dolphin Tale 2
 من مخطط أحد الفصائل الروسية 

ً
زوجان يجدان نفسيهما جزءا

لالنفصال، ليقعا بين عصابات المافيا الروسية والمخابرات 

البريطانية، وال يستطيعان الوثوق في أي جهة منهما. 

١٧ أبريل الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة

Our Kind Of Traitor

• رشح للفوز بجائزة السينما المستقلة 

البريطانية ٢٠١6

 • جوائز النقاد السينمائيين بلندن ٢٠١٧

ALFS رشح للفوز بجائزة

إيال )سندريال( فتاة صغيرة تزوج والدها امرأة أخرى 

بعد وفاة والدتها، ولكن بعد وفاته، وجدت نفسها 

تحت رحمة أشخاص قساة حيث يثقلون عليها بأعمال 

قابل إيال في 
ُ
المنزل بال رحمة وشفقة. وذات مرة، ت

 
ً
الغابة األمير شارمنج وتشعر أنها قد قابلت شخصا

 من الممكن أن يغير حياتها. 
ً
طيبا

٢٣ أبريل الساعة ٢٠:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة

Cinderella

• حصل على جائزة كابري هوليود ٢٠١5 ألفضل 

تصميم أزياء

• رشح لجائزة األوسكار األمريكية عام ٢٠١6 

ألفضل إنجاز في مجال تصميم األزياء

• رشح لجائزة البافاتا ٢٠١6 ألفضل تصميم 

أزياء

أفالم

Snowden

 عن أساليب المراقبة غير القانونية التي تتبعها 
ً
إدوارد سنودن، موظف في وكالة األمن القومي األمريكية، يسرب أخبارا

الوكالة وذلك عن طريق إرسال اآلالف من الوثائق السرية إلى الجهات اإلعالمية.

٢٧ أبريل الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة

•حصل الفيلم على جائزة خاصة في حفل تسليم جوائز بافاريا ٢٠١٧

٢٠١6 Camerimage جوائز • 

فاز بجائزة الضفدع البرونزي

•رشح لجائزة التوتة الذهبية ٢٠١٧

•رشح للفوز بجائزة الفنان الشاب ألفضل أداء في الفيلم
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برنامج يعيد تعريف المنافسة األخوية. 

"جوناثان" و"سكوت" يتنافسان في بيع 

 بعد تشييدهما وإجراء 
ً
منزلين اشترياهما حديثا

تحسينات عليهما. ويتبارى األخوان، بمساعدة 

 من مرحلة الهدم 
ً
فريقيهما من المحترفين، بدءا

وحتى البيع النهائي. ومع محاولة كل منهما توقع 

خطوات العمل التي سيقوم بها اآلخر، استمتع 

بحلقات مثيرة حتى النهاية، حيث يفوز أحدهما بأكبر 

فارق بين سعر البيع والشراء. وتخصص األرباح في كل 

حلقة إلى مؤسسة خيرية من اختيار األخ الفائز. 

 الثالثاء الساعة ٢٠:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة 

 من ١8 أبريل
ً

ابتداء

Easy Kitchen

هل يمكنك إعداد وجبات لذيذة في وقت قصير في 

المطبخ الخاص بك مع عدد قليل من المكونات؟

Easy Kitchen نعم يمكنك فعل ذلك اآلن مع برنامج

 من اإلثنين حتى الجمعة 

الساعة ١١:١5 بتوقيت مكة المكرمة

جِري لقاءات مع 
ُ
ل المناسبات العادية إلى كوارث، وي

ّ
يعرض البرنامج لحظات تحو

الناجين للتعرف على التفاصيل، مثل أسرة في ويلز عثرت على جسم غريب على 

الشاطئ قبل أن يدركوا أنه قنبلة، ومحترف الطيران المظلي الذي سقط من 

على ارتفاع 6,000 قدم لتلتقفه مظلة من قمم األشجار المتشابكة 

 من األرض. 
ً
قبل 60 قدما

من ١٧ إلى ٢١ أبريل

Close Calls On Camera

الموسم الثالث

 :Property brothers

Brother vs. Brother

الموسم الرابع

 X Company

الموسم الثاني

البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة

برنامج درامي مشحون بالمشاعر، تجري أحداثه في عالم التجسس والعمليات السرية في الحرب العالمية الثانية. ويتابع البرنامج 

قصة خمسة من العمالء الشباب على أعلى مستوى من المهارة والحرفية، من كندا وبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية، 

يتركون حياتهم العادية للتدريب كعمالء سريين في موقع سري على شاطئ بحيرة أونتاريو، ثم يقفزون بالمظلة إلى مواقعهم 

المحددة خلف خطوط العدو، وقد يتعرضون للقتل أو التعذيب. 

٣ أبريل
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نهائيات بطولة دوري كرة السلة األمريكية ٢٠١٧

تبدأ نهائيات بطولة دوري كرة السلة األمريكية 2017 

 على قنوات beIN في 15 أبريل
ً
 وحصريا

ً
مباشرة

رياضة
فورموال ١  ٢٠١٧

 سباق الفورموال ١ جائزة الصين الكبرى 

7 - 9 أبريل 2017

 سباق الفورموال ١ جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 

14 - 16 أبريل 2017

 سباق الفورموال ١ جائزة روسيا الكبرى

28 - 30 أبريل 2017

الدوري اإلسباني

استمتع بأكبر مباريات الدوري 

 على قنوات 
ً
 وحصريا

ً
اإلسباني مباشرة

beIN. أهم مباريات هذا الشهر: 

 مالقا * أتلتيكو مدريد

2 أبريل

 فالنسيا * سيلتا فيغو

5 أبريل

 مالقا * برشلونة

9 أبريل

 ريال مدريد * برشلونة - الكالسيكو

23 أبريل

 أتلتيكو مدريد * فياريال

26 أبريل

دوري أبطال أوروبا

استمتع بالحماس واإلثارة مع أهم مباريات 

 على 
ً
 وحصريا

ً
دوري أبطال أوروبا مباشرة

 .beIN

 مباريات الذهاب في الدور الربع النهائي 

لدوري أبطال أوروبا 

11 أبريل

مباريات اإلياب في الدور الربع النهائي 

لدوري أبطال أوروبا 

18 أبريل
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 .Meet The Penguins يبدأ البرنامج باحتفال العرض األول لفيلم

برنامج يلمس القلوب يتناول حياة فريق العمل في مستشفى 

SANCCOB للطيور المائية في كيب تاون، وصراعهم إلنقاذ حياة 

طيور البطريق. يتجه برنامج Wildest Islands إلى جزر فوكالند، 

عاصمة طائر البطريق في العالم الستكشاف بيئتها الطبيعية 

الساحرة، ومشاهدها الطبيعية الخالبة، وال سيما سكانها 

المحبوبين.

 من الثالثاء ٢5 أبريل
ً

 ابتداء

الساعة ١6:١5 بتوقيت مكة المكرمة

World Penguin Day

يتابع البرنامج رحلة العالم الفيزيائي ألبرت 

أينشتاين المستقل التفكير والعبقري والفضولي 

، والذي غير نظرتنا إلى العالم. يتناول البرنامج 
ً
دائما

إخفاقاته ونجاحاته في العالم األكاديمي، وبحثه 

عن الحب والتواصل اإلنساني. برنامح من ثمانية 

أجزاء يرسم صورة حقيقية لشخصية ألبرت أينشتاين 

الحقيقية بكل تعقيداتها.

األحد ٢٣ أبريل الساعة ١٧:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة

 Genius

 تظل الصراعات العائلية في أغلب األوقات مختبئة خلف األبواب المغلقة. تشارك المربية الماهرة 

"جو فروست" خبراتها من خالل برنامج حواري.

 من ٢ أبريل 
ً

ابتداء

الساعة ٢٠:٣5 بتوقيت مكة المكرمة

البرامج الوثائقية

Family Matters with Jo Frost



"بوب" مستعد للعمل بخوذته الصفراء وحذاء العمل 

 أو 
ً
الضخم. "بوب" يبني أي شيء سواء كان هرما

قطار المالهي وال يقف أمامه مشروع، وال 

تستعصى عليه مشكلة، مع فريق اآلالت.

ينطلق سكوب وماك ولوفتي إلى العمل، 

ولكن ليس بدون خلق المشكالت 

كالمعتاد. هل تستطيع بناء ذلك؟ نعم 

بالطبع. 

١ أبريل

 Bob the Builder

الموسم الثاني

 
ً

القط "بوس" عاشق المرح والمغامرات والحليب الدافئ. القط المفضل للجميع يمشي مختاال

ليجذب انتباه "دولسينيا" القطة المرحة الساذجة ذات القلب الطيب، ثم ال يتوانى عن الدفاع عن 

أصدقائه الجدد بعد أن يبطل مفعول التعويذة التي تحميهم من السرقة عن غير قصد. الحذاء 

الطويل يعود مرة أخرى.

األحد ٢ أبريل

The Adventures of Puss in Boots

يتابع Transformers Rescue Bots مغامرات 4 من المتحولين الصغار السن ورفاقهم من البشروهي أسرة من 

المستجيبين تتمحور حياتهم حول الطفل كودي الذي يبلغ من العمر 9 سنوات. "أوبتيموس برايم" يكلف روبوتات اإلنقاذ 

"هيت ويف"، و"تشيس"، و"بليدز"، و"بولدر" بدراسة البشر وحمايتهم في جزيرة غريفين روك. وال تتردد هذه الروبوتات في 

إنقاذ البشر من أي أخطار، سواء من روبوتات دينوبوتس، أو البراكين التي نشطت فجأة، أو الكركند الطائر.

من االثنين إلى الجمعة الساعة ١٢:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة

 Transformers Rescue Bots

الموسم األول

برامج األطفال

"ميكا" طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات تهديها 

 لتستخدمه في الرسم وكتابة 
ً
 لوحيا

ً
أمها جهازا

القصص عن كل ما تراه. ويساعد "ميكا" في 

ذلك أصدقاؤها من األلعاب، فتمثل كل لعبة 

مشاعر ميكا المختلفة.

 من ٢ أبريل
ً

ابتداء

من األحد إلى الخميس الساعة 

9:55 بتوقيت مكة المكرمة

Mika’s diary
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Flower Shop Mystery:  
Snipped in the Bud

Pete's Dragon Allied

Moana
Alice In Wonderland: Through  

The Looking Glass

الفيديو حسب الطلب

اشترك اآلن
be IN .ne t /subsc r ibe

 لشحن رصيد حسابك، قم بزيارة موقع شبكة beIN، اضغط على حسابي اختر قم بإدارة حساب جهاز االستقبال الخاص بك. 

أدخل رقم البطاقة الذكية الخاصة بك وكلمة السر ثم اضغط على My payments وقم بشحن رصيدك.

1

2

 إذا كان لديك جهاز استقبال beIN PVR box يمكنك إضافة قرص صلب خارجي وتوصيل جهازك إلى اإلنترنت 
)بالكابل أو الواي فاي(.

إذا كان لديك جهاز استقبال beIN Media Server أو beIN 4K Media Server مزود بقرص صلب سعة 1 تيرابايت، 
يمكنك ببساطة توصيل جهاز االستقبال باإلنترنت )بالكابل أو الواي فاي(.

إذا كان لديك أي جهاز آخر، فحدثه إلى واحد من أجهزة استقبال beIN المشار إليها أعاله.

Teenage Mutant Ninja Turtles
Rogue One: A Star 

Wars Story

ال تجعل مشاهدة فيلمك المفضل تفوتك بعد اآلن، وكذلك برامج التلفزيون أو المباراة التي سيتحدث عنها الجميع غدًا. 
فمع خدمة أفالم حسب الطلب سيكون بوسعك مشاهدة أكثر من 2000 محتوى يتضمن أحدث األفالم والمسلسالت 

والفعاليات الرياضية وغيرها العديد من البرامج الترفيهية مجانًا وقتما تريد.
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إن الحصول على beIN On Demand في غاية السهولة:

م.
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  احصل على
  عرض بقيمة

20$ 
 لالستمتاع بخدمة

beIN On Demand*


