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يناير ٢٠١٧

Legend فيلم
beIN MOVIES 1HD - أفالم

How It’s Made: Dream Cars 
 DTX - البرامج الوثائقية

الصفحات الداخلية

الغالف

كأس أمم أفريقيا ٢٠١٧
beIN SPORTS Max 1 - رياضة
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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

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
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* يمكن أن تتغير أوقات عرض البرامج دون إشعار مسبق.

يقدم لكم دليل شبكة قنوات beIN، القائمة الشهرية 

بآخر البرامج المعروضة كاألفالم، والبرامج الترفيهية، وأسلوب 

ات الرياضية، والبرامج الواقعية، وبرامج 
ّ
الحياة، وأهم الفعالي

األطفال، وكل جديد لالستمتاع مع عائلتكم بوقتكم في شهر يناير 

وليرسم على وجوهكم ابتسامة ال تفارق وجوهكم طيلة عام ٢٠1٧.

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  



this is it

 X-Men: Days of Future Past

Legend

 في سبيل الحفاظ 
ً
يخوض فريق x-Men حربا

على األجناس في فترتين زمنيتين حيث تجتمع 

شخصيات أجزاء x-Men السينيمائية الثالث مع 

شخصياتهم نفسها في ريعان الشباب من 

فيلم x-Men-First Class لتغيير حدث 

تاريخي مهم وخوض معركة أسطورية 

في سبيل حماية مستقبلنا.

١٥يناير

١٢ يناير

يروي هذا الفيلم، للمخرج براين هايالند الحاصل على جائزة األكاديمية، قصة التوأمان رونالد وريجنالد كراي، أخطر المجرمين فى 

ل التوأمان أكبر عصابات الجريمة المنظمة فى الطرف الشرقي من لندن، حيث تسببا 
ّ

تاريخ بريطانيا، اللذان نشرا الرعب في لندن. شك

بجرائمهما العديدة والخطيرة في ترويع سكان لندن خالل حقبتي الخمسينات والستينات.
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 :Jimmy Vestvood 

Amerikan Hero

Queen of the Desert

أفالم

 يروي الفيلم قصة حياة غيرترود بيل، لنرى فيها الكاتبة والمغامرة وعالمة اآلثار والمستكشفة 

ورسامة الخرائط ومستشارة المندوب السامي لإلمبراطورية البريطانية مع بداية القرن العشرين.

محقق خاص طموح يفوز ببطاقة 

غرين كارد وينتقل إلى العيش في 

 وراء أحالمه، 
ً
الواليات المتحدة سعيا

 في مؤامرة تسعى 
ً
ليجد نفسه متورطا

إلى إشعال حرب عالمية جديدة.

١٦ يناير

١ يناير



 من األربعاء ٤ يناير 
ً

 ابتداء
الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة

 من األحد ١٥ يناير، الساعة ٢١:١٠ بتوقيت مكة
ً

ابتداء

Jamie’s Everyday Super Food Season 2

Taking Fire

سلسلة وثائقية فردية تتضمن قوات 

أمريكية حقيقيين يمثلون ويسجلون 

تجاربهم الحربية الشخصية أثناء 

خدمتهم العسكرية في أفغانستان لمدة 

سنة واحدة.

سلسلة جديدة مشوقة تعلمكم كيفية تناول األطعمة الصحية، حيث يقوم جيمي كل أسبوع بطهي 

 إلى جانب األطباق المتوازنة من المأكوالت اللذيذة التي تحتوي على كافة 
ً

 كامال
ً
وجبات شهية تكفي يوما

القيم الغذائية التي تحتاجونها في اليوم.
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 :Property Brothers 

Brother Vs. Brother

 العرض األول يوم الثالثاء ١٧ يناير 
الساعة ٢٠:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة

Chesapeake Shores

البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة

تعود آبي أوبريان إلى تشيزبيك شورز عندما تتلقى مكالمة هاتفية فيها الكثير من 

الخوف من أختها الصغيرة جاس. منذ تلك اللحظة، تحاول آبي الحفاظ على المنزل، 

 التعامل مع 
ً
الذي أعادت ترميمه أختها الصغيرة، من الحجز عليه وهو ما يعني أيضا

عائلتها المشتتة، وكذلك ترايس ريالي، الرجل الذي هجرته منذ عشر سنوات.

 من برنامج 
ً
يعود جوناثان ودرو سكوت مرة أخرى بسلسلة جديدة كليا

Property Brothers حيث ينبغي عليهما ترميم منزل كامل في 

الس فيجاس. عليكم االختيار بين جوناثان ودرو اللذين يخوضان 

 أكثر 
ً

معركة لترميم منزليهما قبل أن نكتشف من سيجني أمواال

عند طرح المنازل المرممة للبيع.



 عيشوا الحماس واإلثارة مع بطولة العالم لكرة اليد للرجال 

.beIN على 
ً
 وحصريا

ً
مباشرة

مقدونيا × تونس

1٢ يناير 

كرواتيا × السعودية

13 يناير 

قطر × مصر

13 يناير 

السويد × البحرين

13 يناير

بطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠١٧

 
ً
 وحصريا

ً
 جميع مباريات التنس مباشرة

.beIN على

 بطولة قطر اكسون موبيل 

المفتوحة للتنس ٢٠١٧

من ٢ إلى ٧ يناير

بطولة أستراليا المفتوحة ٢٠١٧

من 16 إلى ٢9 يناير
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رياضة

 استمتعوا بمشاهدة أقوى المباريات 

 .beIN على 
ً
 وحصريا

ً
مباشرة

تونس × السنغال

15 يناير 

الجزائر × زيمبابوي

15 يناير 

الكونغو الديمقراطية × المغرب

16 يناير

مالي × مصر

1٧ يناير

كأس أمم أفريقيا ٢٠١٧

برنامج الصباح الرياضي

الصباح الرياضي هو برنامج يومي لمدة ساعتين 

ويمنحكم فرصة طرح األسئلة التي تتبادر إلى 

م البرنامج عمر المقري، 
ّ

أذهانكم على ضيوفنا. يقد

وشيماء الحمادي، وابتسام الحبيل.

 
ً
 الساعة 8 صباحا

ً
 يوميا

بتوقيت مكة المكرمة



م أصعب الحاالت 
ّ

تعود ميشال أوكالي هذا الموسم لتقد

 من نقل 
ً
المرضية التي واجهتها في مسيرتها المهنية. بدءا

الدببة باستخدام الجرارات واألحصنة باستخدام المروحيات، 

 إلى اإلمساك بالثيران الجامحة من خالل توظيف 
ً

وصوال

جميع الحيل التي تعرفها لحماية هذه الحيوانات.

Ask Dr. Nandi

Dr. Oakley: Yukon Vet Season 3

 العرض األول في ٥ يناير، 
الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة

 اكتشف وتعلم أسرار الصحة الجيدة في هذا البرنامج 

 الطبي التعليمي الموثوق والمليء بالفكاهة عن 

خصص كل حلقة من السلسلة 
ُ
 أسلوب الحياة الصحي. ت

 لموضوع طبي مهم ويستقبل مرضى حقيقيين 

وأطباء متمرسين للحصول على المعلومات المفيدة.

 من يوم األحد ١ يناير، الساعة ١٩:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة
ً

ابتداء
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Charlie Luxton’s Homes by the Sea Season 3

How It’s Made: Dream Cars

البرامج الوثائقية

في هذه السلسلة، ينطلق تشارلي لوكستن في رحلة جديدة حول شواطئ 

بريطانيا إليجاد أفضل المنازل المطلة على البحر واكتشاف األسباب التي تدفع 

الكثير منا إلى السكن بالقرب من الشاطئ. 

العرض األول في ٢١ يناير، الساعة ٢٠:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة

انضم إلى فريق البرنامج لنصحبك في رحلة إلى أماكن 

تصنيع سياراتك المفضلة حول العالم. ستمضي معنا 

نصف ساعة من الزمن تطلع فيها على التصميم 

الداخلي والشكل الخارجي المذهل لهذه الفئة 

من السيارات مع إمكانية الدخول إلى مصانعها 

وحلبات ومسارات اختبارها.



The Very Cold Day

Julianuary

 من أبناي، وتيل، ونيب، وبوك بوكس 
ٌ

يقضي كل

 في ممارسة األلعاب الشتوية في 
ً
 رائعا

ً
وقتا

البرد القارس. ثم يدركون أن صديقهم بوك 

بوكس في مأزق! 

عاد الملك جوليان لالحتفال، وال يمكن ألحد إيقافه! انضموا 

إلى عاشق الحفالت ومحب الرقصات الملك جوليان ونائبه 

ماوريس والمخلص مورت ورئيس الحرس كلوفر لتعيشوا 

معنا مغامرات الغابة الجنونية.

قصص مشوقة ترافق األطفال قبل النوم 

تحفزهم على االستماع بشوق إلى حكاية 

تنمي خيالهم وتأخذهم في رحلة خيالية من 

خالل زيارات لعوالم جميلة وحوارات مع شخصيات 

من الطبيعة. تتناول القصص المواضيع المختلفة 

من حياة الطفل اليومية ترافقها الموسيقى الناعمة 

التي تحثه على االسترخاء وتحضره لوقت النوم.

نام القمر
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Pound Puppies

برامج األطفال

برنامج علمي ترفيهي يقدمه ريتشارد شولز، 

مقدم البرامج والعالم والمدرس الغني عن 

التعريف والحاصل على العديد من الجوائز 

العلمية. يعرض برنامج "عالم العلوم" 

تجارب علمية بسيطة وممتعة 

بطريقة مرحة ومسلية لتثقيف 

األطفال حول العلوم.

في الموسم الثالث واألخير مصير المأوى 1٧ يتجدد 

 بقيادة الكي 
ً
مع مزيد من المغامرات األكثر جموحا

وبوندو ومعهم باقي الجراء.

عالم العلوم
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ELITE

اشترك اآلن
be IN .n e t /Su bsc r ibe

الباقات

COMPLETE
ELITE  

DUO

TOP  
SPORTS ACCESS

TOP  
ENTERTAINMENT

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

HD 48 قناة

اختيار األبطال

+

aCCESS + •
• ١٤ قناة رياضية

HD 56 قناة

aCCESS + •
• ٧ قنوات أفالم

عات
ّ

• 5 قنوات للترفيه العام والمنو
• ٢ قناتان إخبارية ووثائقية

• ٨ قنوات لألطفال

الترفيه العائلي المميز

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

 HD 77 قناة

كل ما تحتاجه لالستمتاع بكل لحظة

 COMPLETE + •
ي 

ّ
 •  ٤ قنوات beIN Max تغط

كل الفعاليات الرياضية الكبرى

COMPLETE

HD ٥6 قناة + HD 77 قناة

 أفضل تجربة تلفزيونية 
متوفرة مع إمكانية المشاهدة في أكثر من غرفة

ELITE + •
TOP ENTERTAINMENT •

TOP
ENTERTAINMENTCOMPLETE

مجانًا

مجانًا

مجانًا


