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beIN.net/subscribe

أفـضـل البـرامـج لشـهر أغسطس

أغسطس ٢٠١٧

Year Million
Nat Geo

House of Cards S2 
Fox HD

الصفحات الداخلية

الغالف

Guardians of the Galaxy 2 
Video On Demand

Choices
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القنوات الوطنية

250 Qatar TV
251 Al Rayyan HD
252 Saudi 1
253 Saudi 2
254 MBC 1
255 Dubai TV
256 Sama Dubai
257 LBC HD
258 KTV CH1 HD
259 Oman TV
260 Sharjah TV
261 Al Emarat
262 LIBYA TV
263 Tunisia Nat 1
264 Tunisia Nat 2
265 Hannibal TV
266 Bahrain TV
267 Al Aoula TV
268 Thalitha TV

71 Rotana Classic
72 Rotana Aflam
73 Dubai One
74 Rotana Masriya HD
75 Zee Aflam

  .يمكن أن يتغير محتوى قائمة القنوات دون إشعار مسبق

  لمعرفة تحديثات قائمة القنوات األخيرة، يرجى زيارة 

www.beIN.net/en/channel-line-up/

قائمة قنوات beIN كاملًة

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
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*
41 Dubai Sports
42 Dubai Racing
43 AD Sports 1
44 AD Sports 2
45 YAS Sports
46 Kuwait Sports

قنوات الرياضة

* القنوات الحصرية

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
66 MBC 2
67 MBC Max
68 MBC Action
69 MBC Bollywood
70 Rotana Cinema

قنوات األفالم

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

قناة مدفوعة حسب الطلب

151 beIN SERIES HD1
160 FOX HD*
161 FX HD
162 CBS Reality*
163 Star World HD
170 MBC 4
171 AD Drama HD
172 MBC Drama
173 Zee Alwan

القنوات الترفيهية

100 be JUNIOR*
101 Jeem HD*
102 Baraem*
103 Cbeebies*
104 Baby TV HD
105 Boomerang HD*
106 Cartoon Network English HD*
107 Cartoon Network Arabic
108 Cartoon Network Hindi*
109 DreamWorks*
110 Dkids*
111 JimJam*
112 MBC 3

قنوات األطفال

300 DLife*
301 DTX*
302 Nat Geo HD
303 Nat Geo People HD
304 Nat Geo Wild HD
305 Nat Geo Abu Dhabi
306 Animal Planet HD
307 AlJazeera Documentary HD

القنوات الوثائقية

350 beIN GOURMET HD
351 Fatafeat HD*
352 Channel V HD
353 DMAX*
354 Outdoor Channel HD*
355 Extreme Sports*
356 Travel Channel HD
357 HGTV*
360 Rotana Clip
361 Rotana Music
362 Rotana Khalijiah

أسلوب الحياة

200 beIN SPORTS NEWS HD
201 CNN HD*
202 HLN*
203 Fox News
204 Bloomberg
205 Euro News
206 TRT World
210 AlJazeera HD
211 AlJazeera English HD
212 AlJazeera Mubasher
213 Al Arabiya
214 BBC Arabic
215 BBC World News HD
216 CNBC Arabiya
217 RT Arabic HD
218 France 24 - Arabic
219 France 24 - English
220 France 24 - French
221 Al Araby
222 Anews

القنوات األخبارية
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* يمكن أن تتغير أوقات عرض البرامج دون إشعار مسبق.

+974 44 222 000 الدول األخرى 

beIN.net/subscribe أو قم بزيارة

800 55 22 اإلمارات   

16 19 70 00 البحرين   

09 82 40 23 98 الجزائر   

92 003 3007 السعودية   

05 20 20 63 63 المغرب   

 31 334 934 تونس   

133 قطر   

16162 مصر   

احجزوا في شهر أغسطس مقعدكم في الصفوف األمامية واستمتعوا بمشاهدة أرقى البطوالت 

 موسمكم الصيفي بآخر 
ً
األوروبية في موسمها الجديد منذ اللحظات األولى من انطالقها، واختموا أيضا

المنافسات الكبرى للمستديرة الصفراء مع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس. باإلضافة إلى ذلك، احصلوا على 

 من قصة بحث ديف باتيل عن 
ً
قسط من الراحة واالسترخاء مع برامج الترفيه المخصصة لكل العائلة، بدءا

 بأشهى 
ً

 بأحداث دفاع المحامي كيانو ريفز عن المتهم بقتل أحد األثرياء، وانتهاء
ً
عائلته الحقيقية، مرورا

.beIN األطباق المحلية والتقليدية لمختلف دول العالم. كل هذا وأكثر تجدونه على قنوات

 وإن كنتم تبحثون عن المزيد فبوسعكم مشاهدة أكثر من 2500 محتوى يتضمن أحدث 

 األفالم والمسلسالت والفعاليات الرياضية وبرامج األطفال وغيرها العديد 

.beIN On Demand ا حينما تريد على
ً
من البرامج الترفيهية مجان

خطوة واحدة وسريعة لالشتراك أو تجديد االشتراك في قنوات beIN، فقط اتصل بنا 

أينما كنت على األرقام التالية:

Two Lovers 
and A Bear

beIN on  
Demand
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The Sea of Trees

The Light Between Oceans
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، وذات يوم يعثران على طفل صغير 
ً

يعيش حارس منارة وزوجته بساحل غرب أستراليا، وتأمل زوجته أن تنجب طفال

في زورق نجاة فيقومان بإنقاذه وتبنيه على أنه طفلهما.

١١ أغسطس الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.

ا عن الموت في غابة 
ً
خالل رحلة االنتحاري آرثر برينان بحث

غامضة تعرف باسم بحر األشجار في اليابان، يقابل 

 كان قد فقد طريقه خالل ارتحاله 
ً
ا غامضا

ً
 ياباني

ً
رجال

 وراء 
ً
ا يبدأ كالهما رحلة جديدة سعيا

ً
في الغابة، ومع

النجاة بحياتهما.

٢4 أغسطس الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.

Lion

The Whole Truth

أفالم

يروي الفيلم قصة طفل هندي في الخامسة من عمره يتوه في شوارع كالكوتا التي تبعد آالف األميال عن منزله. 

 
ً
يكافح ويواجه بطلنا العديد من التحديات إلى أن يتبناه رجل وزوجته من أستراليا. ولكن، وبعد خمسة وعشرين عاما

من ضياعه، ينطلق في رحلة للبحث عن عائلته في الهند.

٢٥ أغسطس الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.

تدور أحداث القصة حول حادثة 

مقتل أحد األثرياء، وتوجه السلطات 

تهمة القتل لنجل الثري البالغ من العمر 

. فيحاول كيانو ريفز في دور 
ً
17 عاما

المحامي ريتشارد رامزي الدفاع عن المتهم 

والوقوف إلى جانبه لحين إثبات براءته.

 ١8 أغسطس الساعة ٢١:٠٠

بتوقيت مكة المكرمة.



Fishing Edge

House of Cards
الموسم الثاني

 من السبت ٢٦ أغسطس الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.
ً

ابتداء
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خالل أيام األسبوع من ١١ حتى ٢١ أغسطس.

في كل أسبوع، يسافر خبراء الصيد 

المحترفون إلى وجهة جديدة 

لدراسة وتحليل مختلف التحديات التي 

يواجهها الصيادون في المياه العذبة 

وتقديم أنسب الحلول لتجاوزها. يسلط 

العرض الضوء على تفسير كيفية تجاوز 

ظروف وتحديات الصيد التي يواجهها الجميع 

خطوة بخطوة.

تواصل عائلة أندروود العمل بتخطيطها المدروس لتضع نفسها في منصب قوة. حلفاء جدد وآخرون تم التخلي 

 من 
ٌّ

عنهم أو حتى القضاء عليهم، وطرق تالعب وخداع وخيانة، والعديد من األساليب األخرى يستعملها كل

فرانسيس وكلير لخوض هذه المعركة وتحقيق ما يعني لهم كل شيء: السلطة والنفوذ.

Xtreme 
Waterparks

Cuisines of the World

البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة

 
ً
 متخصصا

ً
في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج، نستضيف طباخا

ليأخذكم في رحلة تستكشفون فيها أشهى وأطيب األطباق 

المحلية من جميع بقاع العالم. تلذذوا في كل مرة 

تشاهدون فيها حلقاتنا بنكهات الخليج وبالد الشام 

الساحرة، وبما لذ وطاب من وآسيا وشمال 

أفريقيا وأنتم جالسون أمام الشاشة.

كل يوم الساعة ١١:١٥ بتوقيت مكة المكرمة.

انطلقوا في مغامرة مليئة 

 باإلثارة مع هواة ركوب المياه 

من أعلى وأكبر وأكثر المالهي 

واأللعاب المائية متعة في العالم. 

اربطوا أحزمتكم وغوصوا معهم 

في رحلة فريدة ومشوقة في كل مرة 

تشاهدون فيها حلقاتنا.

 
ً

 كل يوم سبت ابتداء

من ٥ أغسطس الساعة ٢٣:٠٠ 

بتوقيت مكة المكرمة.
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تصفيات كأس العالم روسيا ٢٠١8

من ٢8 أغسطس حتى١٠ سبتمبر.

برلين: ٢٧ أغسطس. زغرب: ٢٩ أغسطس.

سباق األمتار األخيرة نحو روسيا يبلغ ذروته في آسيا 

وأفريقيا، فمن من المنتخبات سيحجز مقعده في 

كأس العالم روسيا ٢٠1٨؟ تابعوا القمم األفريقية 

واآلسيوية التي ستوضح إلى حد بعيد الخريطة نحو 

 
ً
 وحصريا

ً
 مونديال ٢٠1٨. فكونوا على الموعد مباشرة

.beIN على

آسيا

اإلمارات x السعودية

٢٩ أغسطس.

سوريا x قطر

تايلند x العراق

الصين x أوزباكستان

كوريا الجنوبية x إيران

اليابان x أستراليا

٣1 أغسطس.

أفريقيا

أوغندا x مصر

٣1 أغسطس.

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

لقاءات التحدي العالمي: مهرجان برلين الدولي - جولة زغرب

الختام المثير لموسم البطوالت الكبرى يأتيكم من مالعب 

فالشينغ ميدوز مع إحدى أعرق منافسات التنس على 

اإلطالق، بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في نسختها 

 وسيدات حيث يسعى الجميع 
ً

 باألفضل رجاال
ُ

الـ1٣7 تعد

إلزاحة فافرينكا وكربر عن العرش األميركي، فمن 

 
ً
 وحصريا

ً
سيحالفه الحظ؟ الجواب تجدونه مباشرة

.beIN على

شغفكم ال يرتوي إال مع أقوى لقاءات التحدي العالمية، 

 باإلثارة والحماس.
ً
ومهرجان برلين الدولي يعود مجددا

مع أضخم منافسات ألعاب القوى التي تقام ليوم واحد 

 ورياضية من النخبة يتبارون فيه 
ً
بمشاركة 1٨٠ رياضيا

لهدف واحد. لمعرفة من األسرع واألعلى واألقوى، 

 
ً

كونوا في الموعد وتابعوا أقوى التحديات مباشرة

.beIN على 
ً
وحصريا

رياضة

دوري أبطال أوروبا

شاهدوا جميع مباريات دوري أبطال أوروبا وترقبوا اإلثارة لحظة 

بلحظة، فأفضل الفرق األوروبية تنتظر صافرة الحكم لإلعالن 

عن انطالق اإلثارة والحماس بعد مرحلة المجموعات التي ستحدد 

آخر الفرق المنافسة على هذا اللقب.

جولة المباريات الفاصلة:

1٥ و1٦ أغسطس.

الذهاب

٢٢ و٢٣ أغسطس.

اإلياب

كرة القدم في أغسطس

قرعة المجموعات:

٢٤ أغسطس.

 درع االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم

تشيلسي x أرسنال 

٦ أغسطس.

الدوري اإليطالي

1٨ أغسطس ينطلق الموسم.

الدوري اإلسباني

11 أغسطس ينطلق الموسم.

كأس السوبر األوروبي

ريال مدريد x مانشستر يونايتد

٨ أغسطس الساعة 1٨:٤٥.

الدوري الفرنسي

٤ أغسطس ينطلق الموسم.

الدوري اإلنجليزي الممتاز

11 أغسطس ينطلق الموسم.

الدوري األلماني

1٨ أغسطس ينطلق الموسم.

كأس السوبر األلماني

باير ميونخ x دورتموند

٥ أغسطس.
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Long Island Medium

 Restoration Man
الموسم الثاني

المهندس المعماري جورج كالرك هو رجل الترميم بامتياز، فهو الذي يجعل المخططات الهندسية للمنازل 

 تسحر أنظار أصحابها الجدد والمارة على حد سواء. كما أنه وبلمسة فنية يجعل 
ً
المهجورة والمحطمة تحفا

 يوفر كل ما نحتاجه من مرافق على مدار الساعة. شاهدوا التحديات التي يواجهها 
ً
 عصريا

ً
للمنازل التراثية قالبا

جورج كالرك واكتشفوا تصاميمه الخالبة التي ستجعلكم ال تصدقون ما ترونه.

السبت ١٢ أغسطس الساعة ٢٠:٣٠ بتوقيت مكة المكرمة.

٢٠ أغسطس الساعة ١٩:4٥ بتوقيت مكة المكرمة.

تيريزا كابوتو أم من لونغ آيالند - نيويورك، ويمكنها أن تتحدث إلى 

الموتى. تقول تيريزا أنها تتعامل مع الجميع سواء شكوا أو صدقوا 

جري قراءات خاصة وجماعية على حد سواء. في 
ُ
ما تقول، كما أنها ت

حين أن كل من زوجها الري وابنتها فيكتوريا يقبالن بالعمل الذي 

تمارسه تيريزا وال يعني ذلك أنهم يحبونه.

مليون سنة هي سلسلة جديدة ترفع الستار عن الحياة في المستقبل البعيد. فبتطور الذكاء االصطناعي والتقدم الذي سيشهده 

 على العيش مئات السنين. باإلضافة إلى ذلك، طريقة التواصل، والعمل، والتعلم، 
ً
الطب والبيولوجيا، سيصبح اإلنسان قادرا

 يصعب تصديقه؟
ً
 إلى درجة استعمال التخاطر والواقع االفتراضي في حياتنا اليومية. أليس هذا أمرا

ً
 مذهال

ً
ستشهد تطورا

Year Million

البرامج الوثائقية

العرض األول ٢٧ أغسطس الساعة ٢٠:٥٠ بتوقيت مكة المكرمة.



Mack and Moxy

Regular Show
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يسلط ماك آند موكسي الضوء على القضايا اإلنسانية ويقومون بتأهيل األطفال 

 إلى أهمية الحفاظ 
ً

 من قضايا المجاعة، وصوال
ً
من خالل زيادة الوعي بشأنها، بدءا

على الحياة البرية، وغيرها العديد من القضايا األخرى.

تروي هذه السلسلة قصة الصديقين مردكاي طويل 

القامة وريغبي الراكون مفرط النشاط اللذان يعمالن 

كحارس في حديقة تملكها مصاصة في شكل 

 وهم 
ً
إنسان. في الحقيقة، مهمتهم مملة جدا

قادرون على فعل أي شيء لتجنبها واالبتعاد 

عنها مما يجعلهم يخوضون مغامرات جنونية 

ومرحة خاصة عند مواجهتهم لرئيس 

عملهم بينسون.

٢٠ أغسطس الساعة ١4:٥٥ بتوقيت مكة المكرمة.

Pixi and The Magic Wall

Nina and the Neurons Go Inventing

برامج األطفال

يسلط هذا البرنامج العلمي الضوء على علم األعصاب 

 المساعدة من الخاليا العصبية 
ً
 حيث تطلب نينا دائما

في دماغها لإلجابة على كل األسئلة التي تخطر ببالها. 

في كل حلقة، يسأل أحد األطفال عن طريقة عمل 

أدواتنا اليومية كالغساالت واألفران وحتى المرآة 

والدراجات ومن ثم ينطلقون في رحلة البحث عن 

 اإلجابة لكل أسئلتهم وابتكار العديد 

من االختراعات.

تروي هذه السلسلة قصة بيكسي الصغير الذي يجد 

الجدار السحري الذي باستطاعته أن يجيب على جميع 

األسئلة التي تدور في بال بطلنا الصغير.

 الساعة ١٠:٣٥ بتوقيت مكة المكرمة.
ً
يوميا



The Ghost of Lord Farquaad

Far Far Away Idol
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شاهدة شخصيات شريك المفضلة لديكم تغني 

وتطرب الليل في هذا العرض الرائع. انضموا 

إليهم لالستمتاع بأداء فيونا، والقط ذو 

األحذية، ودونكي وبقية شخصيات 

 للفوز بلقب 
ً
 المملكة البعيدة جدا

أفضل مغني.

قام التنين الشرس بالتهام اللورد فارقاد، ولكن شبحه عاد من جديد لينشر الشر أينما 

ذهب وأكثر من أي وقت مضى. فبمساعدة ثيلونيوس، أحد أتباعه، قام شبح اللورد 

فارقاد باختطاف فيونا. لذلك، قام شريك ودونكي بالتخطيط إلنقاذها وتحريرها 

بمساعدة التنين. فهل سينجحون في ذلك؟

 الجمعة 4 أغسطس الساعة ١٥:١8 

بتوقيت مكة المكرمة.

الجمعة 4 أغسطس الساعة ١٩:٣٠ 

بتوقيت مكة المكرمة.

Shrek Super Specials

The Three Diablos

هذا الشهر هو شهر شريك على دريم وركس قناة رقم 131! انضموا إلى شريك وأصدقائه لالستمتاع 

بأمسيات مرحة تضم ستة أفالم وهي األفضل من نوعها لدى دريم وركس.

يعود إليكم القط ذو األحذية من جديد برفقة 

الشياطين الثالث لمساعدته على العثور على 

الهامس، وهو سارق مشهور قام بسرقة 

جوهرة القلب من على تاج األميرة ووحدها القطط 

الثالث الصغيرة تعرف مخبأه.

 بالقط ذو األحذية والشياطين الثالث.
ً

كل يوم جمعة الساعة ١8:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة، ابتداء

 الجمعة 4 أغسطس الساعة ٠٠:١8 

بتوقيت مكة المكرمة.
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ساعد شيرمان على حل اللغز بملء الخانات باألرقام المفقودة.

 يجب أن يحتوي كل عمود وصف ومربع 2x2 على األرقام من 1 إلى 4. 

لهذا اللغز الرقمي حل واحد فقط.

ساعد القط على إيجاد طريقه السترجاع حذائه.

 ال تخف فإن لم تجد الطريق الصحيح فكل ما عليك فعله 

هو العودة إلى نقطة البداية وإعادة المحاولة.

سودوكو

المتاهة العجيبة

العب وامرح

The Adventures  
of Puss in Boots

The Mr Peabody and Sherman Show

سلسلتكم المفضلة تعود إليكم من جديد وبكل جديد. ففي الحلقات التالية سيستمر 

.
ً
 ومرحا

ً
الجنون والمرح ليرسم االبتسامة على وجوهكم ويغمركم فرحا

خالل أيام األسبوع الساعة ١٥:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.

 خالل أيام األسبوع الساعة ١٦:٣٠ 

بتوقيت مكة المكرمة.

تسلط كل الحلقات الجديدة الضوء على قطكم 

المفضل! يعمل بطلنا القط ذو األحذية على 

حماية بلدة سان لورينزو من األشرار وال 

شيء يمكن أن يقف في طريقه... ما عدا 

كرة الشعر!

حلقات جديدة

حلقات جديدة



Guardians of The Galaxy 2 Starship Troopers: 
Traitor of Mars

الفيديو حسب الطلب

اشترك اآلن
be IN .ne t /subsc r ibe

 beIN Media Server أو
    beIN 4K Media Server)أوصل جهازك إلى اإلنترنت )بالكابل أو الواي فاي

                beIN PVR Box)أضف قرصًا صلبًا خارجيًا وأوصل جهازك إلى اإلنترنت )بالكابل أو الواي فاي

    beIN HD Box
 beIN إن كان لديك أي جهاز آخر، فحدثه إلى واحد من أجهزة استقبال 

المذكورة أعاله

:beIN On Demand إن كان لديك أحد أجهزة االستقبال المذكورة أدناه، اتبع الخطوات التالية للحصول على خدمة

Sleight Newsies: The Broadway Musical

ال تجعل مشاهدة فيلمك المفضل تفوتك بعد اآلن، وكذلك برامج التلفزيون أو المباراة التي سيتحدث عنها الجميع في 
اليوم التالي. فمع خدمة أفالم حسب الطلب سيكون بوسعك مشاهدة أكثر من 2500 محتوى يتضمن أٔحدث األفالم 

والمسلسالت والفعاليات الرياضية وغيرها العديد من البرامج الترفيهية مجانًا حينما تريد.


