
beIN.net/subscribe
أفـضـل البـرامـج لشـهر يوليو

يوليو ٢٠١٧

Be Cool, Scooby-Doo!
Boomerang

Top Gear - الموسم ٢٤
DMAX

الصفحات الداخلية

الغالف

Smurfs: The Lost Village
Video On Demand

Choices



32

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*
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



Ghost In 
The Shell

VOD

* 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   

حوا دليل برامج beIN الكتشاف البرامج المميزة التي خصصناها لكم في شهر يوليو. احجزوا 
ّ

تصف

 تذكرتكم على شاشتنا لمشاهدة سباق الفورموال 1 واستعدوا لمنافسات ستبلغ سرعتها القصوى 

هذا الصيف، كمطاردات شرشبيل للسنافر الصغيرة. أما صراع األندية العربية األفريقية سيصل لمراحل 

متقدمة النتزاع لقب القارة السمراء، فال تفوتوا حماس وإثارة الجوالت المقبلة واستمتعوا بعطلة 

صيفية مميزة مليئة بالمغامرات والرياضة والمفاجآت.

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

ا حينما تريد 
ً
والمسلسالت والفعاليات الرياضية وبرامج األطفال وغيرها العديد من البرامج الترفيهية مجان

.beIN On Demand على

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

األرقام التالية:

3
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The Girl On The Train

Café Society

4

•جوائز األكاديمية البريطانية لألفالم ٢٠١٧:

ح لجائزة بافتا ألفضل ممثلة 
ّ

ش
ُ

ر   

عن دور رئيسي.

•جوائز هوليود السينمائية ٢٠١6:

حصل على جائزة أفضل منتج    

أفالم لسنة 2016.

•جوائز جمعية األفالم والتلفزيون عبر اإلنترنت ٢٠١٧:

ح لجائزة أفضل ملصق إعالني.
ّ

ش
ُ

ر  

•جوائز نقابة مديري الفن ٢٠١٧:

ح لجائزة التميز في التصميم.
ّ

ش
ُ

ر  

يفد شاب يدعى بوبي من ضاحية برونكس في نيويورك إلي هوليوود خالل حقبة الثالثنيات على أمل أن يعمل في صناعة 

ا، وتقع في حيرة بينه وبين عمه. فمن تراها تختار في نهاية 
ً

السينما، وهناك يقع في الحب مع سكرتيرة عمه التي يحبها هو أيض

المطاف؟ وهل ستنتهي هذه القصة الدرامية الشيقة عند هذا الحد؟

٢٧ يوليو الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.

 سنة 2015 والتي 
ً
أصل هذا الفيلم هو الرواية األكثر مبيعا

تحمل نفس االسم، وتدور أحداثه حول “رايتشيل واتسون” 

ا على متن القطار إلى نيويورك للذهاب إلى 
ً
التي تسافر يومي

العمل. ثم ذات يوم، تجد نفسها متورطة في جريمة غامضة 

بسبب ما رأته من نافذة القطار.

٢8 يوليو الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.

Batman vs. Robin

Far From The 
Madding Crowd

أفالم

•جوائز الشباب للترفيه ٢٠١6:

ح لجائزة الشباب للترفيه ألفضل سرد روائي.
ّ

ش
ُ

ر  

•جوائز نقاد السينما الموسيقية الدولية ٢٠١5:

ح لجائزة أفضل موسيقى تصويرية في عمل درامي.
ّ

ش
ُ

ر  

•مهرجان إسطنبول السينمائي الدولي ٢٠١5:

ح لجائزة التوليب الذهبية.
ّ

ش
ُ

ر  

تدور أحداث هذا الفيلم في إطار من األكشن والمغامرات وتروي قصة “داميان” الذي تمرد على مبادئ أبيه “بات 

مان”، وسرعان ما بدأ في االعتقاد بأن مصيره يكمن داخل المجتمع السري المعروف باسم “محكمة البوم”.

٢٧ يوليو الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.

 عن 
ً
تدور أحداث الفيلم المقتبس من رواية “بعيدا

صخب الناس” للروائي “توماس هاردي” في إطار 

درامي اجتماعي في إنجلترا خالل الحقبة الفيكتورية، 

حيث تدخل الفتاة “باثشيبا إيفردين” في عالقة مع 

ثالثة رجال يتنافسون على حبها ورضاها، فمن ستختار 

ليكون هو حبيبها؟

١9 يوليو الساعة ١9:3٠ بتوقيت مكة المكرمة.
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Top Gear
الموسم ٢٤

5

يعود مسلسل الرعب Fear the Walking Dead لعشاقه في موسم جديد. وهذه المرة على الناجين من فيروس الزومبي 

الهروب من المكسيك والبحث عن ملجأ آمن على حدود الواليات المتحدة. ومع ذلك، فإن دوريات الحراسة األهلية تضمن أن أي 

شخص غادر الحدود سيواجه مشكلة في العودة.

أيام اإلثنين.

يعرض هذا البرنامج ما إذا كانت 

السيارات، عائلية كانت أم رياضية، 

ترقى إلى متطلبات مصنعيها. وفي 

هذا الموسم، ينضم إلينا “مات ليبالنك”، 

و”كريس هاريس”، و”روري ريد” ليأخذنا 

في رحلة مليئة بالتحديات المثيرة والصعبة 

في جميع أنحاء العالم لنرى ما الذي يميز 

هذه السيارات ومدى قدرتهم على مواجهة 

الصعوبات.

أيام الثالثاء الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.

 من ١٢ يوليو.
ً

ابتداء

Fear The Walking Dead (الموسم الثالث) 

Good Bones
الموسم األول

 Ocena Patrol (الموسم 1 - 4) 

البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة

ع هذه السلسلة نشاطات الشرطة البحرية لمراقبة المياه اإلقليمية في 
ّ
تتتب

نيوزيلندا، حيث تقوم بحمايتها من خطر تهريب المخدرات عبر البحار في 

الوقت التي تشرف على حسن سير الحياة البحرية فيها.

 من 3 يوليو.
ً

ابتداء

 تعمل “كارين ِالين” وابنتها “ماينا 

ستارسياك” على تنشيط وإحياء مسقط 

رأسهم في إنديانابوليس بطريقة تسحر 

األنظار. شاهد هذا الثنائي الفريد يعمل على 

تحويل المنازل القديمة والمهدمة بعد شرائها 

إلى أبنية جديدة وتحف إبداعية.

أيام اإلثنين الساعة ٢٠:٤5 بتوقيت مكة المكرمة.

 من 3 يوليو.
ً

ابتداء
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الكأس الدولية لألبطال

دوري أبطال أفريقيا وكأس االتحاد األفريقي

يلتقي ريال مدريد بغريمه برشلونة ألول مرة في 

شمال القارة األمريكية في لقاء تاريخي تستضيفه 

ميامي. باإلضافة إلى نخبة من األندية العريقة مثل 

باريس سان جيرمان ويوفنتوس ومان يونايتد ومان 

سيتي وتشلسي وبايرن وغيرها العديد من مختلف 

القارات. ال تفوتوا صراع الكالسيكو ومباريات األبطال 

.beIN على قنوات 
ً
 وحصريا

ً
النارية مباشرة

مسابقة الواليات المتحدة األمريكية:

مانشستر يونايتد x مانشستر سيتي

٢٠ يوليو

ريال مدريد x برشلونة )الكالسيكو(

٢9 يوليو

مسابقة الصين:

باير ميونخ x أرسنال

١9 يوليو

باير ميونخ x ميالن

٢٢ يوليو

ال زالت أندية عرب أفريقيا تصارع منافسيها في الجوالت المقبلة بهدف 

البقاء في البطوالت األقوى بالقارة السمراء. فهل تنجح هذه األندية 

العربية في حصد النقاط الثالث، واالنتقال إلى الدور الربع النهائي 

واإلبقاء على أمل الفوز باللقب؟ تابعوا منافسات الجوالت المقبلة 

.beIN على قنوات 
ً
 وحصريا

ً
واستمتعوا بتغطية مميزة، مباشرة

كأس االتحاد األفريقي:

الجولة الخامسة: ١ يوليو

هالل األبيض x ريكريتيفو

حوريا كوناكري x سوبر سبورت يونايتد

دوري أبطال أفريقيا

الجولة السادسة: ٧ يوليو

الزمالك x األهلي طرابلس

الهالل السوداني x فيروفيارو

فورموال 1

بطولة ويمبلدون

رياضة

موعد عشاق الكرة الصفراء يتجدد في ويمبلدون 

 مع أعرق وأقدم البطوالت المستمرة منذ 1٨٧٧.

 فهل سيدافع آندي موراي عن لقبه بنجاح 

أمام نجومية “فيدرر” و”دجوكوفيتش”، ومن 

ستكون خليفة األسطورة “سيرينا وليامس” 

 
ً

على عرش السيدات؟ الجواب تجدونه مباشرة

.beIN على قنوات 
ً
وحصريا

3 - ١6 يوليو ٢٠١٧.

حكمة فالسرعة 
ُ

في شهر يوليو ابقوا أحزمتكم م

 
ً
ستبلغ حدها األقصى والمنافسة ستزيد لهيبا

على حلبات أوروبا بين “سيباستاين فيتيل” و”لويس 

هاميلتون” و”فالتيري بوتاس” وغيرهم العديد. 

إثارة الجوائز الكبرى لسباقات النمسا وبريطانيا والمجر 

.beIN على قنوات 
ً
 وحصريا

ً
تتابعونها مباشرة

سباق جائزة النمسا الكبرى للفورموال 1

الجمعة ٧ يوليو - األحد 9 يوليو

سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورموال 1

الجمعة ١٤ يوليو - األحد ١6 يوليو

سباق جائزة المجر الكبرى للفورموال 1

الجمعة ٢8 يوليو - األحد 3٠ يوليو
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Earth Live

Saint Hoods

لعدة قرون، قامت العديد من عصابات األحياء بالسيطرة على منطقة بوسطن وحاولت بعضها بسط نفوذها 

وسلطتها عليها. ففرضوا قانون الغابة في كل شوارع بوسطن وأصبحوا حماة أسلوب حياتهم ولغتهم 

األولى: اإلجرام المنظم. وتسلط هذه السلسلة الوثائقية الضوء على الخطوط األمامية لهذه العصابات التي 

تخوض حرب السيطرة المطلقة على هذه المنطقة والسؤال من هي العصابة التي تبسط نفوذها وتدير كل 

األعمال غير المشروعة في بوسطن؟

 من السبت ١5 يوليو الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.
ً

ابتداء

استمتع بأفضل مشاهد الحياة البرية وأكثرها 

 في القارات السبع، واكتشف عالم الطبيعة 
ً
تشويقا

بأسلوب قوي وجذاب بتصوير أفضل السينمائيين 

على اإلطالق. فكونوا في الموعد مع هذا البرنامج 

نسى في عالم البرية.
ُ
الذي سيأخذكم في رحلة ال ت

اإلثنين ١٠ يوليو الساعة ٠3:٠٠ بتوقيت 

مكة المكرمة.

7

How To Lose Weight Well

Safari Live

إنه موسم الهجرة في مدينة ماساي مارا 

الكينية، فاستمتعوا بالتغطية المباشرة 

لعمليات التنقل والهجرة في عالم الحيوان.

 من اإلثنين ١٠ يوليو الساعة ٠٠:٠5 
ً

ابتداء

بتوقيت مكة المكرمة.

الجسم المثالي هاجس العديد من الناس مما يجعل القيمة المالية 

لمجال الحمية الغذائية يتجاوز الماليين، ولكن هل هذه األنظمة 

؟
ً
الغذائية تجدي نفعا

هذا البرنامج هو األمثل لمعرفة اإلجابة! يقوم خبراؤنا 

بمتابعة أشخاص يسعون إلى خفض الوزن على فترات زمنية 

مختلفة، وبطرق وأنظمة تتماشى مع مختلف أنواع 

وطبيعة أجسامهم وتتناسب مع أنماط حياتهم. إنه تحد 

صعب وسهل في آن واحد، فخبراؤنا سيقومون بكسر 

الحواجز بينكم وبين الحمية الغذائية من خالل مقارنة 

األطباق والوجبات اللذيذة والمتوازنة.

 من الثالثاء ١١ يوليو الساعة ٤5:١9 
ً

ابتداء

بتوقيت مكة المكرمة.

البرامج الوثائقية
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Be Cool, Scooby-Doo!

Noddy in Toyland

بعد االنتهاء من السنة األخيرة من المدرسة الثانوية، يقرر سكوبي دو 

 عن المغامرة في آخر عطلة  
ً
وأصدقاؤه السفر في آلة الغموض بحثا

. ولكن يفاجؤهم الوحوش ويمنعونهم من 
ً
يقضونها معا

االستمتاع باستكمال رحلتهم.

 شاركونا المرح في مجموعة من الحلقات الجديدة رفقة 

ى بالفكاهة وخفة الظل والحماسة 
ّ
نودي الذي يتحل

التي تدفعه لالنطالق في مغامرات مثيرة 

 على أصدقائه 
ً
ف معا

ّ
متجددة، ونتعر

ل في سيارته بامبي حول 
ّ

ونتجو

المدينة، ونلتقي بالسيد وبلي الذي ال 

يمكنه االستلقاء على ظهره مهما 

 على األقزام 
ً
ف أيضا

ّ
فعل، ونتعر

والقراصنة والكثير من األصدقاء.

طيلة أيام األسبوع الساعة 

 ٠٢:35 بتوقيت 

مكة المكرمة.

8

Bibi Blocksberg

Mr Bloom’s Nursery

برامج األطفال

في كل حلقة يقدم األطفال يد المساعدة لبلوم لالعتناء بالفواكه 

والخضروات التي يزرعها في حديقته، فيواجهون العديد من دمى الخضار 

 حول زراعة النباتات بمختلف أنواعها 
ً
السحرية ويتعلمون دروسا

وكيفية االعتناء بها.

طيلة أيام األسبوع الساعة ٠٢:35 بتوقيت مكة المكرمة.

للوهلة األولى تبدو "بيبي بلوكيبرغ" فتاة عادية فهي مرحة وتذهب 

إلى المدرسة ولها العديد من األصدقاء. بيبي كجيمع أصدقائها تواجه 

مشاكل يومية، لكنها ساحرة صغيرة ورثت قدرات سحرية من 

والدتها. لكن المغامرة تبدأ عندما يصطدم عالم بيبي الحقيقي 

بعالم السحرة الغامض.

٢8 يوليو.



Ghost In The Shell Resident Evil: Vendetta

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

Life Smurfs: The Lost Village

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

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


