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مارس ٢٠١٧

The Juice
Dlife - البرامج الوثائقية

The Halcyon
beIN Series HD 1 - البرامج الترفيهية

الصفحات الداخلية

الغالف

Doctor Strange 
أفالم - الفيديو حسب الطلب
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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

قائمة قنوات beIN كاملًة
قنوات الرياضة

* 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
20 beIN SPORTS NBA HD 
21 beIN SPORTS HD 
22 beIN SPORTS News HD 
31 Al Kass one HD
32 Al Kass two HD
33 Al Kass three HD*
34 Al Kass four HD
35 Al Kass five HD
36 Al Kass six HD*
37 Al Kass seven HD*
38 Al Kass eight HD*

قنوات األفالم

قناة مدفوعة حسب الطلب

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

القنوات الترفيهية

151 beIN SERIES HD1
163 FOX HD*
164 FX HD
165 CBS Reality*
166 Star World HD

قنوات األطفال

100 be JUNIOR*
101 Jeem HD*
102 Baraem*
103 C beebies*
104 Babytv HD
105 Boomerang HD*
106 Cartoon Network English HD*
107 Cartoon Network Arabic

القنوات األخبارية

200 beIN SPORTS News 
201 CNN HD*
202 HLN*
203 Fox News
204 Bloomberg
205 Euronews
206 TRT News
210 Aljazeera HD
211 Aljazeera English HD
212 Aljazeera Mubasher 
218 France 24 - Arabic
219 France 24 - English
220 France 24 - French
221 Al Araby

القنوات الوثائقية

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

أسلوب الحياة

351 Fatafeat HD*
352 Channel V HD
353 DMAX*
354 Outdoor Channel HD*
355 Extreme Sports*
356 Travel Channel HD
357 HGTV*

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

108 Cartoon Network Hindi*
109 DreamWorks*
110 Dkids*
111 JimJam*
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JACK REACHER: 
NEVER GO BACK

VOD

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

! ومن 
ً
جاء شهر مارس. إن الوقت يمضي سريعا

 beIN األفضل أن تبادر اآلن باالطالع على دليل برامج

وأبرز العناوين من األفالم والترفيه وأسلوب الحياة 

والرياضة والمحتوى الواقعي وبرامج األطفال كل ذلك على 

شاشة التلفزيون هذا الشهر. وعندما يتعلق األمر بالمرح، فلن 

يكون هناك وقت لتضيعه!

 بصدد تقديم خدمة أفالم حسب الطلب )VOD( من أجلك. 
ً
نحن أيضا

تعرف على كيفية االشتراك واستمتع بالمرح وقت ما تشاء.

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

الدول األخرى: 000 222 44 974+

beIN.net/Subscribe أو قم بزيارة

اإلمارات: 22 55 800  

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  



تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما مليء بالمغامرات والتشويق ، وذلك حول مجموعة من المستكشفين الذين يذهبون فى 

رحلة طويلة الكتشاف الفضاء الشاسع ، وحدود الكون عبر ثقب دودي حديث االكتشاف ،حيث كوكب األرض يقارب على االنتهاء  

والبشرية بأكملها في خطر كبير واألمل كله متعلق بتلك المجموعة التي تستكشف على إيجاد بديل آخر للبشرية خارج كوكبنا.

6 مارس الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة

Interstellar 

أفالم

Eye in the Sky

The Messenger

الكولونيل كاثرين باول، وهي ضابطة في الجيش مسؤولة عن عملية للقبض على اإلرهابيين في كينيا، تزداد مهمتها 

خطورة عندما تدخل فتاة في منطقة القتال، مما تسبب في نشوب صراع دولي بشأن تداعيات أساليب الحرب الحديثة. 

 في األول من مارس الساعة ٢١:٠٠ 

بتوقيت مكة المكرمة

ربما ينظر بعضهم إلى جاك على أنه روح معذبة، ويعيش 

في تناقض دائم مع العالم. ولكن جاك يتمتع بذكاء 

حاد وحكمة بالغة. والمشكلة ال تكمن في أنه 

يرفض عيش حياة طبيعية، ولكنها تكمن في أنه 

ال يستطيع ذلك. فاألرواح ترفض أن تتركه.

 ٢9 مارس الساعة ٠٠:٢3 

بتوقيت مكة المكرمة

The Pirate Fairy

عندما تسرق زارينا غبار البيكسي 

، تشرع تينكر بيل 
ً
األزرق وتطير به بعيدا

ورفيقاتها في رحلٍة الستعادته.

 األول من مارس الساعة ٠٠:١9 

بتوقيت مكة المكرمة 
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•جوائز AARP ألفالم الكبار لعام ٢٠١٧

رشح لجائزة أفضل ممثلة مساعدة
ُ

م  

•حاز على جائزة المجلس الوطني لمراجعة األفالم في الواليات المتحدة األمريكية لعام ٢٠١6

•جائزة األداء الصوتي للممثلين لعام ٢٠١5

BTVA رشح لجائزة
ُ

م  

رشح لجائزة الكرة الذهبية في الواليات المتحدة 
ُ

•م

األمريكية لعام ٢٠١5 

•جوائز االوسكار، الواليات المتحدة األمريكية ٢٠١5 

فاز بجائزة األوسكار - أفضل إنجاز في التأثيرات البصرية  

 •جوائز غولدن غلوب، الواليات المتحدة األمريكية ٢٠١5 

رشج لجائزة غولدن غلوب ألفضل موسيقى تصويرية  

 •جوائز بافاتا ٢٠١5

فاز بجائزة بافاتا ألفضل تأثيرات بصرية  

•رشح لجائزة الجمهور في مهرجان  

إدنبرة السينمائي الدولي لعام ٢٠١5  



البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة

Selfmade

John Legend: The Chosen One

 البرنامج يرصد خطوات راكب دراجات الجبال المحترف ريكي كرومبتون 

وهو يمارس لعبته ويدرب اآلخرين عليها ويتنافس حول العالم 

 لخوض تحديه األكبر. 
ً
استعدادا

 ظهر األلبوم الجديد الذي طال انتظاره للمغني جون ليجند، ويحمل 
ً
أخيرا

اسم الظالم والنور. شاهده خالل شهر مارس على قناة )في( ألنه هو 

األلبوم المختار لهذا الشهر.

Sweet Memories - الموسم الثاني

The Halcyon

الطاهية الشهيرة دعد أبو جابر تستمتع بحبها للحياة من خالل إعداد بعض 

الحلوى التي يسيل لها اللعاب مع فطائر طازجة، كي تجعلنا نتذكر معها 

تلك اللحظات المليئة بالبهجة والتي جعلت قلبها ينبض بالعاطفة ورسمت 

االبتسامة على وجهها. 

 من ٢6 مارس 
ً
 األحد واألربعاء بدءا

ّ
 يومي

الساعة ١٢:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة

شاهد قصة فندق من فئة الـ 5 

نجوم مفعم بالحياة والحركة 

في قلب لندن وفي عالم يشهد 

 ناشبة، وأثر تلك الحرب الدامية 
ً
حربا

على األسر والسياسة والعالقات 

والعمل وكل مناحي الحياة االجتماعية 

في عام 1940.

 كل اثنين في الساعة ٢٢:٠٠ 

بتوقيت مكة المكرمة
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آسيا 

سباق فورموال وان رولكس أستراليا للجائزة الكبرىرياضة

سيبدأ موسم الفورموال وان بسباق أستراليا للجائزة 

.beIN على 
ً
الكبرى وينقل حصريا

من ٢4 مارس - ٢6 مارس

أمريكا 

الجنوبية

6

بطولة كأس العالم لكرة القدم 

تحت رعاية الفيفا في روسيا ٢٠١8

استمتع بمعايشة اإلثارة والمتعة في 

التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 

لكرة القدم تحت رعاية الفيفا في روسيا 

 .beIN فقط على 
ٍّ

 وحصري
ٍّ

 حي
ٍّ

2018، في بث

المباريات القادمة خالل مارس:

آسيا:

قطر x إيران 

اإلمارات العربية المتحدة x اليابان 

العراق x أستراليا 

تايالند x المملكة العربية السعودية

23 مارس 

أوزبكستان x قطر 

المملكة العربية السعودية xالعراق 

28 مارس 

أمريكا الجنوبية

أوروجواي x البرازيل 

باراجواي x اإلكوادور 

23 مارس 

البرازيل x باراجواي 

بوليفيا x األرجنتين 

28 مارس 



البرامج الوثائقية

Origins: The Journey of Humankind

: كيف وصل اإلنسان المعاصر 
ً
 وتشويقا

ً
يتحدث البرنامج عن أقدم األلغاز وأكثرها غموضا

إلى شكله الحالي؟ تبدأ كل حلقة في الزمن الحاضر وتنتهي عند قصص أصل توصل اإلنسان 

إلى إشعال النار واستخدام األدوات ووسائل النقل وأثر ذلك كله على العالم.

يبدأ يوم ١9 مارس الساعة ٢٠:5٠ بتوقيت مكة المكرمة

World's Best Beaches

The Juice

هذا أشمل دليل يرشدك إلى أجمل الشواطئ على كوكب األرض. هذه 

السلسلة تعرض لك أين يمكن أن تستمتع بالتزحلق على الماء والسباحة 

والغطس وركوب الشراع، كما أنها تصور كل نشاط يدور على كل 

شاطئ تحت الشمس، مع صور فوتوغرافية تثير الدهشة لروعتها، 

 عن مقاطع مصورة قديمة. 
ً

فضال

 يبدأ في ٧ مارس 
 الساعة ٢٠:٠٠ 

بتوقيت مكة المكرمة

 من الوجبات المبتكرة وحتى طريقة 
ً
مقدمو البرنامج سونيا بغدادي وجايسي جوسيت وتشاك نايس يناقشون كل شيء بدءا

تجعلك تبدو أقل عشر سنوات في العمر في واحد من أجمل برامج )التوك شو( الذي يتيح للمشاهدين أدوات تساعدهم في 

ق!
ّ
تغيير حياتهم إلى األفضل بصورة جذرية. هناك الكثير من العصير، بدون ألياف – إنه برنامج شي

 من األحد 5 مارس في الساعة ١9:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة
ً

إبتداء
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برامج األطفال

Grizzy and the Lemmings

تليتبيز 

Home: Adventures with Tip & Oh

تابعوا شقاوة الدب "جريزي" والفئران القطبية التي تحاول 

 مضايقة جريزي، وفي الوقت نفسه فإن الدب 
ً
دائما

يحاول أن ينعم ببعض السالم أثناء غياب حارس 

الغابة.

العرائس الجميلة تنكي وينكي، ديبسي، 

الال، بو. إن عالمهم مليء بالحب 

 والضحك وهم يستكشفون 

"هوم دوم" والريف الساحر في 

بالد تليتوبي الند من خالل اللعب، 

ويشجعون أطفال ما قبل 

المدرسة على االستكشاف 

م
ُّ
والضحك والتعل

هذا البرنامج الكوميدي يرصد مغامرات جريئة للفتاة المراهقة تيب ومعها الكائن الفضائي 

الغريب "أوه" في سعيهما لفهم أبعاد الثقافة البشرية والفضائية البالغة التعقيد التي 

قة في كل مكان يذهبان إليه.
ّ
يعيشان فيها، ويصادفان مغامرات شي

عالم توش 

يبلغ توش من العمر تسع سنوات ويعيش 

في حي هادئ في بلدة سويدية صغيرة. إن 

حياته ال تخرج عن أيام المدرسة العادية 

ومعها مغامرة كل يوم. ولكن 

 ببعض اإلحباط 
ً
أسرته تشعر أحيانا

بسبب نضجه المبكر

5 مارس
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الفيديو حسب الطلب

اشترك اآلن
be IN .ne t /Subsc r ibe

Star Trek Beyond Jungle Book

Finding Dory Inferno

 .Manage your satellite services اختر My beIN اضغط على ،beIN لشحن رصيد حسابك، قم بزيارة موقع شبكة

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

1
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 إذا كان لديك مسجل فيديو شخصي )بي في آر( يمكنك إضافة محرك صلب وتوصيل جهازك إلى اإلنترنت 
)بالكابل أو الواي فاي(.

 إذا كان لديك خادم )beIN( أو )beIN 4K( مزود بقرص صلب داخلي 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.

Billy Lynn's Long 
Halftime Walk

Jack Reacher:  
Never Go Back

Passenger

Doctor Strange

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 ١5٠٠ مادة مملوكة لنا متنوعة ما بين األفالم 

والمسلسالت واألحداث الرياضية وغير ذلك الكثير وقت ما تريد.

3

الحصول على مكتبة الفيديو حسب الطلب لدى شبكة قنوات beIN سهل:


