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فبراير ٢٠١٧

Legends of Enyo
beJunior - أطفال

Room
beIN MOVIES HD1 - أفالم

الصفحات الداخلية

الغالف

Legion 
Fox HD - البرامج الترفيهية
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قائمة قنوات beIN كاملًة
البرامج الترفيهيةرياضة

البرامج الوثائقية

أسلوب الحياة

برامج األطفال

أخبار

أفالم

* القنوات الحصرية

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 beIN SPORTS HD11 EN
12 beIN SPORTS HD12 EN
13 beIN SPORTS HD13 EN
14 beIN SPORTS HD14 FR
15 beIN SPORTS HD15 FR
16 beIN SPORTS HD16 FR
17 beIN SPORTS HD17 ES
26 beIN SPORTS NBA HD
27 beIN SPORTS HD
28 beIN SPORTS News HD
35 Al Kass 3HD*
36 Al Kass 6HD*
37 Al Kass 7HD*
38 Al Kass 8HD*
41 beIN MAX HD1
42 beIN MAX HD2
43 beIN MAX HD3
44 beIN MAX 4HD

50 beIN MOVIES HD1
51 beIN MOVIES HD2
52 beIN MOVIES HD3
53 beIN MOVIES HD4
60 FOXMOVIES HD*
61 Star Movies HD
62 Star World HD
63 TCM
64 AMC HD*

70 beIN SERIES HD1
78 FOX HD*
79 CBS Reality
240 Al Araby

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

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

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

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

تسجيل. توقيف. إعادة. 1TB ٢,١٦٠جهاز تخزين داخلي 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

فيديوهات مباشرة حسب الطلب

picture-in-picture خاصية

1TB جهاز تخزين داخلي

شبكة ترفيهية السلكية

beIN 4K Media Server

ل جهاز استقبال في المنطقة 
ّ

 أو
ر خدمة تسجيل الفيديو 

ّ
 يوف

بنظام 4K فائق الدقة



Room

* يمكن أن تتغير أوقات عرض البرامج دون إشعار مسبق.

يضع دليل شبكة قنوات beIN بين أيديكم قائمة 

شهرية بآخر البرامج المعروضة كاألفالم، والبرامج 

ات الرياضية، 
ّ
الترفيهية، وأسلوب الحياة، وأهم الفعالي

والبرامج الواقعية، وبرامج األطفال، وكل جديد لالستمتاع 

مع عائلتكم بوقتكم طيلة شهر فبراير. كونوا على موعد مع 

.beIN المرح على قنوات

استمتعوا بعطلة نهاية أسبوع مليئة بالمفاجآت واالحتفاالت 

المخصصة لجميع أفراد العائلة في “دارنيفال”، “الكرنفال” العائلي في 

“دبي فستيفال سيتي” من 24 إلى 25 فبراير 2017! استفيدوا من فرصة 

مقابلة أشهر الطهاة في مهرجان دبي للمأكوالت في مطبخ فتافيت، 

 Fatafeat, Dkids, Dlife, واستمتعوا مع جميع أفراد عائلتكم مع قنوات

Dmax. كونوا معنا!

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

الدول األخرى: 000 222 44 974+

beIN.net/Subscribe أو قم بزيارة

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  
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This is it Trumbo

Gone with the Wind
Room

اب السيناريو في هوليوود حتى زج به في السجن ووضع على 
ّ
ت

ُ
في عام 1947، كان دالتون ترامبو أحد أهم ك

القائمة السوداء مع فنانين آخرين على خلفية معتقداتهم السياسية.

4 فبراير الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.

تدور أحداث هذه القصة حول واليات الجنوب األمريكية منذ اندالع 

 إلى عصر إعادة اإلعمار. يروي ويعرض الفيلم 
ً

الحرب األهلية وصوال

صعوبات الحب والحياة في تلك الفترة العصيبة من خالل عيون 

الجميلة سكارليت أوهارا.

5 فبراير الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.

يروي لنا جاك “Jack”، ذو الخمس 

سنوات، من وجهة نظره قصة احتجازه 

هو وأمه في الغرفة.

١8 فبراير الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.

 •  جائزة األوسكار، الواليات المتحدة األمريكية ٢٠١6.

ح لجائزة أفضل ممثل في دور رئيسي.
ّ

ش
ُ

ر

 •  جائزة األكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون ٢٠١6.

ح لجائزة أفضل ممثل.
ّ

ش
ُ

ر

 •  جائزة الكرة الذهبية، الواليات المتحدة األمريكية ٢٠١6.

ح لجائزة أفضل ممثل.
ّ

ش
ُ

ر

 •  جائزة األوسكار، الواليات المتحدة األمريكية ٢٠١6.

جائزة أفضل ممثلة في دور البطولة.

 •  جائزة الكرة الذهبية، الواليات المتحدة األمريكية ٢٠١6.

جائزة أفضل ممثلة - فيلم دراما.

 •  جائزة األوسكار، الواليات المتحدة األمريكية ٢٠١6.

جائزة أفضل ممثل وممثلة في دور البطولة.

أفالم

The Secret in Their Eyes

مستشار قانوني متقاعد يكتب رواية قصتان عالقتان في ذهنه رغم انقضاء عقود عليهما على أمل إيجاد نهاية إلحدى 

قضايا القتل السابقة التي عجز عن حلها من جهة وقصة حبه لرئيسته في العمل والتي لم تبادله الحب من جهة ثانية. 

١١ فبراير الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.

 •  جائزة األوسكار، الواليات المتحدة األمريكية ٢٠١٠.

جائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية.

 •  جائزة األكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون ٢٠١١.

ح لجائزة أفضل فيلم بغير اللغة اإلنجليزية.
ّ

ش
ُ

ر
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The Mysteries of Laura

البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة

Expedition Unknown – الموسم الثالث 

Legion

Dropped

 بإيجاد الكنز الضائع للكابتن كيد أو العثور على قبر أتيال الهوني 
ً
سواء كان األمر متعلقا

أو استكشاف الحمض النووي )DNA( للماموث الصوفي، فجوش جيتس يجد 

نفسه في بحث دائم عن الحقيقة وراء أروع األساطير الساحرة التي بقيت عصية 

على الفهم والحل. 

يعاني ديفيد هولير من انفصام الشخصية منذ مراهقته، وبعد لقائه 

الغريب مع مريض آخر التقاه في إحدى المستشفيات النفسية التي 

يعالج فيها، بدأ يفكر في احتمال أن تكون الصور واألصوات التي 

 .
ً

يراها في عقله ومخيلته حقيقية فعال

 العرض األول 9 فبراير
الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.

 الخريف يدق أبواب أالسكا، 

واألخوان كيفر يباشران مغامرة 

ليست في الحسبان. يضطر كريس 

وكيسي أثناء رحلتهم في نهر روكي 

 
ً
 فيبقيان متيقظين تماما

ً
للبحث عميقا

لصيد والتقاط ما يمكن التقاطه للبقاء على 

قيد الحياة طوال الطريق. 

طوال أيام األسبوع من ١3 إلى ٢٠ فبراير.

محققة تدعى “لورا” متخصصة في جرائم القتل، تواجه بعض الصعوبات في حياتها وتحاول الموازنة بين تربية 

أوالدها التوأم المشاغبين والتحقيق في الجرائم وعالقتها مع زوجها السابق.

كل إثنين الساعة ٢٢:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.
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 يستمر حماس الدوري األوروبي مع مباريات جديدة 

 .beIN على 
ً
 وحصريا

ً
مباشرة

المباريات القادمة هذا الشهر: 

أتلتيك بلباو × أبويل 

مانشستر يونايتد × سانت إيتيان 

فياريال × روما 

جينت × توتنهام 

مباراة الذهاب – 16 فبراير

21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

سانت إيتيان × مانشستر يونايتد

مباراة اإلياب – 22 فبراير

20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

أبويل × أتلتيك بلباو 

توتنهام × جينت 

مباراة اإلياب – 23 فبراير

23:05 بتوقيت مكة المكرمة.

روما × فياريال 

مباراة اإلياب – 23 فبراير

21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

رياضة

عيشوا الشغف والحماس مع مباريات 

 على 
ً
 وحصريا

ً
دوري أبطال أوروبا مباشرة

.beIN قنوات

المباريات القادمة هذا الشهر: 

بنفيكا × بوبروسيا دورتموند 

باريس سان جيرمان × برشلونة 

 14 فبراير

22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

بايرن ميونخ × أرسنال 

ريال مدريد × نابولي 

 15 فبراير

22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

باير ليفركوزن × أتلتيكو مدريد

مانشستر سيتي × موناكو 

 21 فبراير

22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

بورتو × جوفنتوس 

إشبيلية × ليستر سيتي 

 22 فبراير

22:45 بتوقيت مكة المكرمة.
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البرامج الوثائقية

The Lion QueenLawless Oceans

تعالوا لنلقي نظرة عميقة على مجموعة من النساء الالتي 

ل مسؤولية هائلة 
ّ

يدفعهن شغفهن بالحياة البرية إلى تحم

تتمثل في رفع الوعي حول األنواع المهددة باالنقراض.

 من الخميس ٢3 فبراير الساعة ٢١:٠5 بتوقيت مكة المكرمة.
ً

ابتداء

يغوص كارستين فون هويسلين في أعماق المحيط 

المظلمة للبحث عن قتلة أربعة رجال، ولكن ينتهي به 

المطاف باكتشاف تهريب مخدرات واتجار بالبشر وصيد 

غير شرعي وأعمال قرصنة.

العرض األول، ٢١ فبراير الساعة ٢٠:5٠ بتوقيت مكة المكرمة.

Jo Frost: Nanny on Tour

تقوم خبيرة تربية األطفال المشهورة جو فروست بالسفر 

في كل ركن من أركان الدولة لحل المشاكل التي تواجهها 

العائالت. فعندما يبدأ الطفل في تحطيم األشياء أو ال 

يستطيع النوم أو حتى األكل، تظهر جو لتثبت أن لكل 

مشكلة حل بهدف إعادة الطمأنينة والتوازن للعائلة.

 من األربعاء ١ فبراير 
ً

 ابتداء
 الساعة 35:٢٠ 

بتوقيت مكة المكرمة.
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برامج األطفال

Mr. Peabody & Sherman – الموسم الثاني

Justice League Action

يمكن ألي شيء أن يحدث في هذا المسلسل جراء األجزاء المتناثرة، 

مثل الشخصيات التاريخية والمغامرات في آلة "واباك" وحشود 

الضيوف المميزين والعروض الموسيقية من "كاتي هيرزيج”.

باتمان وسوبرمان والمرأة المعجزة يقودون أبطال 

دي سي كومكس الخارقين ضد أعدائهم الجامحين. 

؟
ً
فهل سيكون تحقيق العدالة صعبا

Legends of Enyo

حكايات العم مصلح

 في عالم غريب تدور أحداثه ما قبل التاريخ، ترحل قبيلة 

دودجي نحو وجهة مجهولة، وبينهم إنيو وهو طفل 

. وفي 
ً
 عظيما

ً
متبنى كل ما يحلم به هو أن يصبح صيادا

 ومن مهامه العثور على "الوادي 
ً
اآلخر، أصبح ساحرا

الخفي" األسطوري وحماية أهل القبيلة.

٢٠ فبراير الساعة ٠8:١٠ بتوقيت مكة المكرمة.

 آسرة حول النجار العجوز 
ً
يعرض هذا المسلسل قصصا

مصلح الذي ترافقه مجموعة من الدمى لسرد حكايات 

عالمية في جو من السحر يوسع آفاق األطفال 

وينمي مخيالتهم.

كل يوم الساعة ١٧:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.
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اشترك اآلن
be IN .n e t /Su bsc r ibe

الباقات

ACCESS

بداية مميزة لتجربة تلفزيونية فريدة

HD 34 قناة

• ١٠ قنوات رياضية
• ٢ قناتان أفالم

عات
ّ

• ٦ قنوات للترفيه العام والمنو
• ١٢ قناة إخبارية ووثائقية

• ٤ قنوات لألطفال

TOP  
SPORTS

HD 48 قناة

اختيار األبطال

+

ACCESS + •
• ١٤ قناة رياضية

TOP  
ENTERTAINMENT

HD 56 قناة

ACCESS + •
• ٧ قنوات أفالم

عات
ّ

• 5 قنوات للترفيه العام والمنو
• ٢ قناتان إخبارية ووثائقية

• ٨ قنوات لألطفال

الترفيه العائلي المميز

ELITE
 HD 77 قناة

كل ما تحتاجه لالستمتاع بكل لحظة

 COMPLETE + •
ي 

ّ
 •  ٤ قنوات beIN MAX تغط

كل الفعاليات الرياضية الكبرى

COMPLETE

مجانًا

COMPLETE
HD 73 قناة

كل ما تتمناه من الترفيه والرياضة

• ٢٤ قناة رياضية
• 9 قنوات أفالم

عات
ّ

• ١١ قناة للترفيه العام والمنو
• ١٧ قناة إخبارية ووثائقية

• ١٢ قناة لألطفال

مجانًا

ELITE  
DUO

HD 56 قناة + HD 77 قناة

 أفضل تجربة تلفزيونية 
متوفرة مع إمكانية المشاهدة في أكثر من غرفة

ELITE + •
TOP ENTERTAINMENT •

TOP
ENTERTAINMENTCOMPLETE

مجانًا


