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This is the beIN program guide*.  
From now on it will bring monthly 
highlights from movies, entertainment
& lifestyle, sports, factual and kids content, 
so you and your family can have all the 
choices at hand. This edition celebrates also 
our anniversary for you to have twice the fun.

To subscribe to beIN, call:

Qatar: 133

Bahrain: 16 19 83 79

Egypt: 16162

Algeria: 09 82 40 23 46

Morocco: 05 37 72 23 46

Saudi Arabia: 92 003 3007

Tunisia: 31 300 346

Other Countries: +974 44 222 000

* Program timings are indicative  
and may change without any prior notice
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Movies

In the dead of a Wyoming winter, a bounty hunter and his 
prisoner find shelter in a cabin currently inhabited by  
a collection of nefarious characters.

The Hateful Eight

Nov 1st at 21:00 Mecca

The 26 year old Cooper 
in front of the camera 
tells stories from his 
previous life, to help 
other young people not 
crash throught their 20’s.

Life

Nov 9th at 21:00 Mecca



This is it

A climbing expedition on Mt. Everest is 
devastated by a severe snow storm.

Everest

Nov 16th at 20:00 Mecca

A compilation of interviews, rehearsals and backstage 
footage of Michael Jackson as he prepared for his 
series of sold-out shows in London. 

This is it

Nov 1st at 19:00 Mecca
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Entertainment & Lifestyle

Ellen DeGeneres puts six furniture designers in various 
challenges and produce amazing pieces of furniture in just 
24 hours.

Ellen’s Design Challenge

Nov 5th 20:45 Mecca

An eight-part special event that 
documents the lives of some 
of the most isolated people in 
America – the last of their kind – as 
they struggle and thrive in Alaska’s 
untouched wilderness.

The Last Alaskans S2 

From Nov 6th to Nov 16th  
21:00 Mecca   



Viewers will follow the personal journeys of the twelve “recruits” as they face a series of  
high-pressure culinary challenges in their attempts to triumph over their inability to cook.  
At the end of each episode, one recruit from each team must be eliminated. The two who 
make it to the end will face the final challenge—to prepare a 3-course, restaurant-quality meal 
for a panel of food critics who think they’re tasting dishes prepared by Chefs Anne and Beau.

Worst Chef In America S7

Nov 22nd at 15:40 Mecca

Bike guru Henry Cole 
and ace mechanic Sam 
Lovegrove are back on 
the road, continuing their 
search through sheds up 
and down the UK to find 
automotive treasures, fix 
them up and sell them on.

Shed & Buried
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Sports

Enjoy the strongest Spanish 
League fixtures live and exclusive 
only on beIN.

The upcoming fixtures of the month:

1. Atletico Madrid x Real Madrid
Nov 20th 2016

2. Athletico Bilbao x Villarreal
Nov 20th 2016

3. Barcelona x Malaga 
Nov 20th 2016

Formula 1 Grand Prix  
live & exclusive only on beIN.

Upcoming Grand Prix of the month:

1. Formula 1 Grande Prêmio Do Brasil  
2016 - Nov 11th-13th

2. Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix 
2016 - Nov 25th-27th



live the passion and excitement of UEFA Champions 
League fixtures live and exclusive only on beIN.

Watch out for the exciting upcoming fixtures  
of the month:

1.  Bayern Munich x PSV
Nov 1st 2016

2. Porto x Club Brugge
Nov 2nd 2016 

3. Tottenham x Leverkusen
Nov 2nd 2016

4. Real Madrid x Legia
Nov 2nd 2016

5. Barcelona x Manchester City
Nov 3rd 2016

The English Premier League thrill 
continues! All fixtures live and  
exclusive only on beIN.

Look out for the upcoming fixtures  
of the month:

1. Arsenal x Tottenham - Nov 6th 2016
2. Liverpool x Southampton - Nov 19th 2016 
3. Chelsea x Tottenham - Nov 26th 2016
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Parenting series Bumps, Babies & 
Beyond is hosted by signer Myleene 
Klass, where she’s talking with 
other mothers about parenting 
techniques and tricks, and 
busting some of the myths 
around pregnancy.

Bumps, Babies & Beyond  

Nov 9th 19:00 Mecca

Factual



Dr. Oz delivers health tips you may 
have received from your doctor in 
the form of a talk show.

The Dr. Oz Show

Mars HD

10

The year is 2033, and humanity’s first 
crewed mission to Mars is about 
to land. With insight from today’s 
brightest minds, this is the story of 
how we make Mars home.



Kids

Cosmo is fun loving and curious. 
She invites children everywhere to 
experience adventures and amazing 
discoveries with her as she explores 
the solar system.

Planet Cosmo

Nov 27th 16:10 Mecca  

Unlock the secrets of the Dragon 
Eye and come face to face with 
more dragons than anyone 
has ever imagined as Hiccup, 
Toothless and the Dragon 
Riders soar to the edge of 
adventure!

Dragons



Wabbit is an animated comedy series that focuses on the classic 
personality and charisma of Bugs Bunny and sets him loose in 
today’s modern society.

Bugs: A Looney Production

The Adventures of Heidi tell the story of 
a 5-year-old Swiss orphan living in the 
mountains who is sent to Frankfurt 
as companion to a girl confined to 
a wheelchair and the friendship 
developed between them.

Heidi
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Packages

SUBSCRIBE NOW
beIN .ne t /subsc r ibe

30 HD

ACCESS

channels

Your Access to the best TV 
Experience

50 HD channels

TOP  
ENTERTAINMENT

For Entertainment Lovers

44 HD channels

TOP
SPORTS

For Sports Fans

67 HD channels

COMPLETE

 For those who want 
everything

71 HD channels

ELITE

For those who want 
everything and much more

71 + 50 HD channels

ELITE DUO

BEST DEAL
Multi-Room. Best Deal. Best Value.  

Even more fun
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HD  ٣٠ قناة 

ACCESS

لخوض أفضل تجربة تلفزيونية

TOP  
ENTERTAINMENT

TOP
SPORTSCOMPLETE

ELITEELITE DUO

العرض األفضل

HD  50 قناة 
لعشاق األفالم والمسلسالت

HD  44 قناة 

HD  71 قناة 

لعشاق الرياضة

ز 
ّ
 لعشاق الترفيه التلفزيوني الممي

وأكثر من ذلك بكثير

HD  67 قناة 

HD  ٥٠ قناة+HD  71 قناة 

لمن يعشق أفضل ما في الترفيه والرياضة

ز أكثر
ّ
أفضل عرض وأفضل سعر لترفيه ممي

اشترك اآلن
be IN .n e t /su bsc r ibe

الباقات



باجز:  إنتاج لوني

12

تركز سلسلة وابيت الكرتونية الكوميدية على شخصية األرنب باغز باني الكالسيكية 

وجاذبيته المطلقة وتتركه ليتصرف على طبيعته في مجتمع اليوم المعاصر. 

مغامرات هايدي 

تدور قصة مغامرات هايدي حول طفلة يتيمة بعمر 5 سنوات 

تعيش في الجبال السويسرية قبل أن ترافق طفلة مقعدة 

إلى فرانكفورت لنرى تطور الصداقة بين الطفلتين. 



 

Planet Cosmo

Dragons

تتحلى كوزمو بالمودة والفضول وتحب دعوة الصغار 

من كل مكان لخوض المغامرات واكتشاف أمور 

مذهلة في نظامنا الشمسي. 

أزح الستار عن أسرار عين التنين وتعرف بنفسك 

على عدد كبير من التنانين التي يعجز عنها 

الخيال مثل هيكوب وتوثليس ودراجون 

رايدر لنرافقهم في رحلة شيقة ال تنسى. 

٢٧ نوفمبر في الساعة ١٦:١٠ 

بتوقيت مكة المكرمة

برامج األطفال



Mars HD
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نحن في العام 2033 والبشرية تستعد لنزول أول رحلة 

مأهولة على سطح المريخ، ويستعين البرنامج بخيرة 

العمالء والخبراء لتخيل الطريقة التي سنستوطن 

فيها الكوكب األحمر. 

The Dr. Oz Show برنامج

يقدم الدكتور أوز مجموعة من النصائح الصحية التي قد 

تكون سمعتها من طبيبك  في إطار حواري جذاب. 



Bumps, Babies & Beyond برنامج  

تقدم برنامج Bumps, Babies & Beyond المغنية 

مايلين كالس وتتناقش مع غيرها من األمهات بعض 

األساليب والنصائح الخاصة بتربية األطفال وتفنيد 

بعض الخرافات التي يتداولها الناس حول الحمل. 

٩ نوفمبر في الساعة ١٩:٠٠ 

بتوقيت مكة المكرمة

البرامج الواقعية
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أروع لحظات التشويق والحماس بانتظاركم مع مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة 

 .beIN على قنوات 
ً
القدم التي تشاهدونها مباشرة وحصريا

ال تفوتوا على أنفسكم متعة المباريات القوية هذا الشهر:

١. بايرن ميونخ × آيندهوفن 

1 نوفمبر 2016 

٢. بورتو × كلوب بروج 

2 نوفمبر 2016 

٣. توتنهام × ليفركوزن 

2 نوفمبر 2016 

4. ريال مدريد × ليجيا وارسو 

2 نوفمبر 2016

 ٥. برشلونة × مانشستر سيتي 

3 نوفمبر 2016 

متعة الدوري اإلنجليزي الممتاز ال تنتهي! 

 على 
ً
استمتعوا بكافة المباريات مباشرة وحصريا

 .beIN قنوات

ترقبوا المباريات التالية هذا الشهر:

١. أرسنال × توتنهام

6 نوفمبر 2016 

٢. ليفربول × ساوثامبتون

 19 نوفمبر 2016 

٣. تشلسي × توتنهام

26 نوفمبر 2016



استمتعوا بأقوى مباريات الدوري اإلسباني 

 .beIN على 
ً
مباشرة وحصريا

ترقبوا المباريات التالية هذا الشهر:

١. أتلتيكو مدريد × ريال مدريد 

20 نوفمبر 2016 

٢. أتليتك بلباو × فياريال 

20 نوفمبر 2016 

٣. برشلونة × ملقة 

20 نوفمبر 2016

 
ً
 وحصريا

ً
بطولة العالم للفورموال وان مباشرة

 .beIN على

ترقبوا اإلثارة والمتعة واللحظات الحاسمة مع 

جوالت بطولة العالم هذا الشهر: 

١.جائزة البرازيل الكبرى

11-13 نوفمبر 2016 

٢.جائزة أبوظبي الكبرى 

25-2٧ نوفمبر 2016

رياضة



Worst Chef In America S7 برنامج

Shed & Buried برنامج
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Shed & Buried برنامج

يعود كل من خبير الدراجات هنري كول 

والميكانيكي المتميز سام لوفيجروف 

 إلى الطرقات ويتابعان بحثهما 
ً
مجددا

في ورشات الصيانة في المملكة 

المتحدة إليجاد أفضل السيارات  الجديرة 

وإصالحها وبيعها من جديد. 

 
ً
سيحظى المشاهدين بفرصة متابعة المسيرة الشخصية الثني عشر متطوع يواجهون تحديات غاية في الصعوبة في المطبخ سعيا

للتغلب على فشلهم في الطهي. وعند نهاية كل حلقة، يستبعد متطوع من كل فريق من البرنامج، أما الشخصان المتبقيان حتى 

النهاية فيخوضان مواجهة أخيرة تتمحور حول إعداد وجبة حقيقية من 3 أطباق بطريقة إحترافية كالمطاعم ويقدمانها إلى لجنة 

من ذواقي الطعام الذين يظنون أن الشيف آني والشيف بياو هما من حضرا هذا الطعام. 

٢٢ نوفمبر في الساعة ١٥:4٠ بتوقيت مكة المكرمة



Ellen’s Design Challenge برنامج

تتحدى ألين دي جينيريس ستة من مصممي األثاث من كل مكان في أمريكا عندما 

يسافرون إلى لوس أنجلس للمشاركة في العديد من المواجهات والتحديات لتصميم 

نماذج مذهلة من قطع األثاث خالل 24 ساعة فقط. 

مسلسل مميز مكون من ثماني أجزاء يوثق الحياة 

اليومية ألكثر الناس عزلة في أمريكا وآخر من تبقى 

من جنسهم ويصور صراعاتهم ونجاحاتهم في أرجاء 

آالسكا البكر. 

٥ نوفمبر في الساعة ٢٠:4٥ بتوقيت مكة المكرمة

من ٦ إلى ٦ ١ نوفمبر في الساعة ٢١:٠٠ 

بتوقيت مكة المكرمة

البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة

The Last Alaskans S2 برنامج



This is it

Everest فيلم

١٦ نوفمبر في الساعة ٢٠:٠٠

 بتوقيت مكة المكرمة

This is it فيلم

١ نوفمبر في الساعة ١٩:٠٠ مكة المكرمة
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مجموعة من المقابالت والبروفات وصور من وراء الكواليس تدور حول النجم الراحل 

مايكل جاكسون أثناء التحضير لسلسلة من العروض المنتظرة في لندن. 

يتعرض فريق من المتسلقين لعاصفة ثلجية هوجاء أثناء 

محاولتهم تسلق جبل إيفرست. 



أفالم

The Hateful Eight فيلم

١ نوفمبر في الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة

Life فيلم

٩ نوفمبر في الساعة ٢١:٠٠

 بتوقيت مكة المكرمة

تدور أحداث الفيلم في فصل الشتاء القارص في والية وايومنغ عندما يأوي صياد جوائز عجوز وسجينته إلى 

كوخ يسكنه مجموعة من األشرار.

يخبرنا شاب في السادسة والعشرين 

من عمره ويدعى كوبر في هذا الفيلم 

 لمساعدة 
ً
عن قصص حصلت معه سابقا

غيره من الشباب على تجنب االنهيار في 

العقد الثالث من حياتهم. 



2



* يمكن أن تتغير أوقات عرض البرامج دون إشعار مسبق

تجدون فيما يلي دليل* شبكة قنوات beIN الذي يطلعكم 

على قائمة شهرية بآخر البرامج المعروضة كاألفالم والبرامج 

الترفيهية، أسلوب الحياة، األحداث الرياضية، البرامج الواقعية 

وبرامج األطفال ليتسنى لكم االستمتاع مع عائالتكم بكافة الخيارات 

المتاحة أمامكم. ويتزامن إصدار هذه النسخة مع احتفالنا بالذكرى 

السنوية لتأسيس الشبكة لنجعل فرحتك فرحتين بهذه المناسبة. 

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

قطر: 133

البحرين: 79 83 19 16

مصر: 16162

الجزائر: 46 23 40 82 09

المغرب: 46 23 72 37 05

السعودية: 3007 003 92

تونس: 346 300 31

الدول األخرى: 000 222 44 974+



Choices

beIN.net

نـوفــمــبــر 2016

الغالف

أفـضـل بـرامـج الـتـلـفـاز للشـهر الـحـالي

هايدي
برامج األطفال - جيم

برشلونة x مانشستر سيتي
beIN SPORTS - رياضة

The Hateful Eight فيلم
beIN MOVIES 1HD - أفالم


