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أفـضـل بـرامـج الـتـلـفـاز للشـهر الـحـالي

الغالف

Chicken Little فيلم
beIN MOVIES 4HD - أفالم

برشلونة x ريال مدريد 
beIN SPORTS 3HD - رياضة

Once Upon a Time 
beIN SERIES 1HD -  ترفيه  

الصفحات الداخلية
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SportS entertainment

factual

lifeStyle

kidS

newS

moVieS

*Exclusive Channels

beIN SPORTS 1HD 1
beIN SPORTS 2HD 2
beIN SPORTS 3HD 3
beIN SPORTS 4HD 4
beIN SPORTS 5HD 5
beIN SPORTS 6HD 6
beIN SPORTS 7HD 7
beIN SPORTS 8HD 8
beIN SPORTS 9HD 9
beIN SPORTS 10HD 10
beIN SPORTS 11HD EN 11
beIN SPORTS 12HD EN 12
beIN SPORTS 13HD EN 13
beIN SPORTS 14HD FR 14
beIN SPORTS 15HD FR 15
beIN SPORTS 16HD FR 16
beIN SPORTS 17HD ES 17
beIN SPORTS NBA HD 26
beIN SPORTS HD 27
beIN SPORTS News HD 28
Al Kass 3HD* 35
Al Kass 6HD* 36
Al Kass 7HD* 37
Al Kass 8HD* 38
beIN MAX 1HD 41
beIN MAX 2HD 42
beIN MAX 3HD 43
beIN MAX 4HD 44

beIN MOVIES 1HD 50
beIN MOVIES 2HD 51
beIN MOVIES 3HD 52
beIN MOVIES 4HD 53
FOXMOVIES HD* 60
Star Movies HD 61
Star World HD 62
TCM 63
AMC HD* 64

beIN SERIES 1HD 70
FOX HD* 78
CBS Reality 79
Al Araby 240

beJunior* 131
Jeem TV HD* 132
Baraem*  133
Cbeebies* 134
Babytv HD 135
Boomerang HD* 136
Cartoon Network English HD* 137
Cartoon Network Arabic 138
Cartoon Network Hindi* 139
DreamWorks* 140
DKids* 141
JimJam 142

CNN HD* 145
HLN* 146
Fox News 147
Bloomberg 148
France 24 - Arabic 149
France 24 - English 150
France 24 - French 151
Aljazeera HD 200
Aljazeera English HD 201
Aljazeera Mubasher 202

Nat Geo HD 100
Nat Geo People HD 101
Nat Geo Wild HD 102
Aljazeera Documentary HD 103
Animal Planet HD 104
DTX* 105
DLife 106

Channel V HD 112
Fatafeat HD* 113
DMAX* 114
Outdoor Channel HD 115
Extreme Sports 116
Travel Channel HD 117
HGTV* 118

CHANNEL LIST

ل جهاز استقبال في المنطقة 
ّ

 أو
ر خدمة تسجيل الفيديو 

ّ
 يوف

بنظام 4K فائق الدقة

beIN 4K Media Server

جهاز تخزين داخلي 1TBتسجيل. توقيف. إعادة. ٢,١٦٠ x صورة عالية الجودة ٣,٨٤٠

ultra Hd
4k

أحدث التقنيات لالستمتاع بأدق التفاصيل.

المزايا
beIN HD BoxbeIN PVR BoxbeIN Media Server

HD تقنية

جدول البرامج على مدار الساعة

لغات متعددة

Dolby Audio ميزة

الرقابة العائلية

USB

 WIFI

تسجيل شخصي للفيديو

خاصية إيقاف البث المباشر

)VOD( فيديوهات مباشرة حسب الطلب

picture-in-picture خاصية

1TB جهاز تخزين داخلي

شبكة ترفيهية السلكية
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* يمكن أن تتغير أوقات عرض البرامج دون إشعار مسبق.

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

الدول األخرى: 000 222 44 974+

طت لما ستشاهده في شهر ديسمبر؟
ّ

هل خط

 شهرية بآخر البرامج 
ً

م دليل شبكة قنوات beIN قائمة
ّ

يقد

المعروضة كاألفالم، والبرامج الترفيهية، وأسلوب الحياة، وأهم 

ات الرياضية، والبرامج الواقعية، وبرامج األطفال ليتسنى لكم 
ّ
الفعالي

االستمتاع بوقتكم مع عائلتكم طوال الشهر.

 .beIN خطط لما ستشاهده في ديسمبر مع دليل

البحرين: 79 83 19 16  

الجزائر: 46 23 40 82 09  

السعودية: 3007 003 92  

المغرب: 46 23 72 37 05  

تونس: 346 300 31   

قطر: 133  

مصر: 16162  



أفالم

 قاتل محترف سابق يعود من تقاعده لالنتقام من العصابة 

التي حرمته من كل شيء. 

بعد انهيار سمعته في المدينة، 

كتكوت شجاع يجد نفسه أمام 

مهمة صعبة لحماية أصدقائه من 

هجوم الغزاة الفضائيين على األرض. 

 كيان أسود غريب من عالم آخر يرتبط مع بيتر باركر

 إلى حدوث اضطراب كبير داخله، لنراه 
ً
 مؤديا

يكافح في وجه صفات لئيمة وإغراءات جديدة 

تدفعه إلى االنتقام.

John Wick فيلم

Chicken Little فيلم

Spiderman فيلم

4 ديسمبر في الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة

1 ديسمبر في الساعة 19:00 

بتوقيت مكة المكرمة

  25 ديسمبر في الساعة  23:00 

بتوقيت مكة المكرمة

فيلم

 9 ديسمبر في الساعة 21:00 

بتوقيت مكة المكرمة

Saving Mr. Banks

 يرصد الفيلم قصة حياة الروائية 

بي إل ترافيرز مؤلفة ماري بوبينز 

ويصف نشأتها وطفولتها باإلضافة 

إلى بداية تعاملها مع والت ديزني وكيف 

سارت المفاوضات بينهما من أجل إنتاج 

فيلم ماري بوبينز.

فيلم

8 ديسمبر في الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة

ر ستيف روجرز، بعد أن اعتبرته الخدمة العسكرية غير صالح للعمل 
ّ

يقر

له إلى كابتن أمريكا الخارق لكي 
ّ

بالخدمة، التطوع لمشروع بحثي سري حو

س نفسه للدفاع عن المثل العليا في أمريكا ومحاربة األشرار.
ّ

كر
ُ
ي

Captain America: The First Avenger
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البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة

مقتبس من فيلم رائع يحمل نفس االسم للمخرج »ستيفن سبيلبرج"، ويعرض المسلسل 

الشراكة المستحيلة بين رجل يطارد المستقبل وشرطي يعيش في الماضي لنراهما يسابقان 

الزمن إليقاف أسوأ الجرائم في عام 2065 قبل أن تحدث. 

القاضية جودي، قاضية سابقة من محكمة األسرة في نيويورك 

 للناس الباحثين عن اإلرشاد والقليل 
ً
 حقيقيا

ً
 أخالقيا

ً
تمثل مصدرا

من المنطق في حياتهم المعقدة.

تتميز بطولة اكستريم بأنها من أفضل 

بطوالت الفنون القتالية المختلطة على 

مستوى العالم، حيث تضم أكثر من 100 

رياضي من محترفي الفنون القتالية من 

دول عديدة مثل جنوب أفريقيا وجمهورية 

الكونجو الديمقراطية وأنغوال ونيجيريا ومصر 

وغيرها الكثير.

تكتشف امرأة شابة واسعة الحيلة بأنها ابنة "برنس شارمينج-أمير األحالم" و"سنو وايت-بياض الثلج" إال أن "إيفل كوين-

الملكة الشريرة" صبت لعنتها على عالم الخرافات لتجعل الشخصيات غير قادرة على تذكر ماضيها. 

مسلسل Minority Report الموسم األول

برنامج Judge Judy الموسم الثاني عشر

 Extreme بطولة 

للفنون القتالية 2016

One Upon a time مسلسل

19 ديسمبر

4 ديسمبر في الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

29 ديسمبر

خالل أيام األسبوع
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رياضة

متعة الدوري اإلنجليزي الممتاز ال تتوقف مع 

 .beIN على 
ً
المباريات المنقولة مباشرة وحصريا

إليكم أهم المباريات لهذا الشهر:

مانشستر سيتي × تشلسي

3 ديسمبر 

أرسنال × مانشستر سيتي

17 ديسمبر 

ساوثامبتون × توتنهام 

26 ديسمبر 

ليفربول × مانشستر سيتي 

31 ديسمبر

عيشوا الشغف والحماس مع مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة 

 على قنوات beIN. إليكم أهم المباريات 
ً
القدم مباشرة وحصريا

لهذا الشهر: 

بايرن ميونخ × أتلتيكو مدريد

6 ديسمبر

بي. اس. في. أيندهوفن × روستوف 

6 ديسمبر 

موناكو × باير ليفركوزن 

7 ديسمبر 

دينامو زغرب × جوفنتوس 

7 ديسمبر

عيشوا تجربة حماسية ال تضاهى مع مباريات 

 
ُ
الدوري األلماني لكرة القدم مباشرة وحصريا

على beIN. إليكم أهم المباريات لهذا الشهر:

بايرن ميونخ × فولفسبورج 

10 ديسمبر 

كولن × دورتموند 

10 ديسمبر  

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

6

ال تفوتوا فرصة مشاهدة أقوى المواجهات 

 
ً
الكروية في الدوري اإلسباني مباشرة وحصريا

 .beIN على قنوات 

إليكم أهم المباريات لهذا الشهر: 

الكالسيكو

برشلونة × ريال مدريد 

3 ديسمبر 

أتلتيكو مدريد × فياريال 

11 ديسمبر 

أتلتيك بلباو × سلتا فيجو 

18 ديسمبر



البرامج الوثائقية

يعرض البرنامج معارك بين أعتى وأضخم الحيوانات في مملكة 

 األسلحة واألساليب التي ترفع مستوى 
ً
الحيوان لنكتشف معا

األدرينالين إلى أوجه. 

يأخذكم برنامج "القارة السابعة: أنتاركتيكا" إلى عالم من أكثر 

األماكن عزلة على وجه األرض، لنشاهد العلماء والخبراء 

يصارعون الظروف القاسية ويحاولون تغيير العالم. 

برنامج Animal Fight Club -الجزء الرابع

 Antarctica: 7 Continent برنامج

9 ديسمبر

11 ديسمبر 

 للتنوع البيئي الذي ال نجده في أي 
ً
يعد أرخبيل إندونيسيا مركزا

 من آخر المناطق 
ً
مكان آخر في العالم ناهيك عن كونه واحدا

البرية المتبقية، لنروي لكم قصة تتمحور حول االجتياح 

واالنقراض والعزلة والتطور بشكل ال مثيل له على اإلطالق. 

يساعد شيب وجوانا جاينس المحترفان في التصميم 

 عن 
ً
 بعيدا

ً
وإعادة البناء مشتري المنازل على النظر عميقا

األمور السطحية ويقنعانهم بشراء أسوء المنازل في 

 أفضل حي ثم يعمالن على تجميلها. 

  Wildest Islands of Indonesia برنامج

برنامج Fixer Upper-الموسم الثالث

15 ديسمبر

 كل أربعاء في تمام الساعة 20:00 و 20:45 

بتوقيت مكة المكرمة
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برامج األطفال 

 للشرير 
ً
إن لم يضع تابالوجا حدا

أركتوس، ستصبح خطة رجل 

الثلج لتحويل العالم إلى مكان 

.
ً
 ودائما

ً
 أليما

ً
بارد واقعا

نصفه ديناصور ونصفه اآلخر شاحنة بناء! 

شاهدوا العمالق تاي روكس المفعم 

بالمرح برفقة صديقه الصغير ريفيت 

وفريق العمل وهم في مواجهة 

مباشرة مع د-ستراكتس الشرير.

 من 
ً
يحيا الدكتور "هو" للمرة الحادية عشرة هاربا

آلة ترادس الزمنية ليقابل المساعدة الجديدة 

 لوجه. وقبل أن تبدأ رحلتهما 
ً
إيمي بوند وجها

إلى النجوم، يجب عليهما مواجهة مؤامرة 

فضائية من الممكن أن تدمر األرض في أطول 

سلسلة من الخيال العلمي في العالم.

 ،
ً

تعيش عائلة هوبوس في حديقة السفاري، وعندما تغادر آخر عربة الحديقة وتترك وراءها األبواب مغلقة

ينطلق هوبوس نحو المياه لقضاء وقت ممتع وخوض مغامرات ال يمكن سوى لفرس النهر االستمتاع بها!

Tabaluga III كرتون

Dinotrux برنامج

Doctor Who برنامج

Happos Family

 4 ديسمبر في الساعة 4:45، 13:45،

16:45 بتوقيت مكة المكرمة
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HD  34 قناة 

ACCESS

زة لتجربة 
ّ
 بداية ممي

تلفزيونية فريدة

TOP  
ENTERTAINMENT

HD  56 قناة 
ز

ّ
الترفيه العائلي الممي

TOP
SPORTS

HD  48 قناة 
اختيار األبطال

ELITE

HD  77 قناة 
 كل ما تحتاجه لالستمتاع 

بكل لحظة

COMPLETE

HD  73 قناة 
كل ما تتمناه من الترفيه والرياضة

ELITE DUO

العرض األفضل

HD  56 قناة+HD  77 قناة 

أفضل تجربة تلفزيونية متوفرة مع إمكانية 

المشاهدة في أكثر من غرفة

اشترك اآلن
be IN .n e t /su bsc r ibe

الباقات


