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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 3014 السعودية   

05 20 20 63 63 المغرب   

 31 334 934 تونس   

133 قطر   

16162 مصر   

استمتع في شهر أكتوبر بأفضل البرامج واألفالم المتنوعة بدءاً من قصة إطالق 
شطيرة "بيج ماك" في فيلم The Founder، وصوالً إلى الليلة المجنونة في 

فيلم Office Christmas Party. أما إذا كنت تفضل اإليقاع السريع، فاستمتع 
 بسباقات الجائزة الكبرى في بطولة فورموال 1، أو أجواء اإلثارة والحماس في 

مباريات دوري أبطال أوروبا. ولم ننَس الصغار، حيث نقدم لهم باقة متنوعة من 
 برامج المغامرات مع Bing، وMimmit، وفرق المتسابقين في برنامج التحدي. 
إضافة إلى ذلك، يمكنك تصفح برامجنا األخرى في خدمة الفيديو حسب الطلب 
beIN On Demand واستمتع بمتابعة أحدث األفالم أو البرامج التي تود 

مشاهدتها، أو مالحقة األحداث في الحلقات الجديدة، أو تأجير حلقاتك المفضلة 
من بين 2,500 برنامج، أو شرائها أو مشاهدتها.

 ،beIN خطوة واحدة وسريعة لالشتراك أو تجديد االشتراك في قنوات 
فقط اتصلوا بنا أينما كنتم على األرقام التالية:



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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The Founder

يستعرض الفيلم سيرة رجل األعمال األمريكي راي كروك، مؤسس سلسلة مطاعم ماكدونالدز الشهيرة، 
ويروي رحلته الفريدة منذ إنشاء هذه المؤسسة حتى بلوغ النجاح وتصبح اليوم أكبر سلسلة لمطاعم 

الوجبات السريعة في العالم.

الجمعة 13 أكتوبر الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يقابل عازف كمان متخصص في موسيقى الهيب-هوب، والذي يعرض موهبته في أنفاق مترو نيويورك، راقصة كالسيكية 
حاصلة على منحة للدراسة في مدرسة مانهاتن للفنون، ويدب الخالف بينهما، ولكن عليهما أن يعمال معاً للدخول في مسابقة 

قد تغير من حياتهما لألبد.

الثالثاء 3 أكتوبر الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

 High Strung

عندما تقرر جنيفر أنيستون، 
الرئيس التنفيذي، إغالق الفرع الذي 

يديره شقيقها المشاغب تي. جيه. 
ميلر وصديقه جيسون بيتمان، الرئيس 
الفني، يجتمع الصديقان معاً في العمل 

بمشاركة العاملين بالمكتب إلقامة حفل 
مذهل لالحتفال بعيد الميالد، في محاولًة 

منهم إلبهار عميل جديد والقيام بصفقة 
ضخمة إلنقاذ الشركة من اإلغالق. 

 الجمعة 6 أكتوبر الساعة 21:00 
بتوقيت مكة المكرمة.

 Office
Christmas Party

  كابري هوليوود 2016:	 
فاز بجائزة مهرجان كابري ألحسن ممثل - مايكل كيتون.

  اتحاد صحفيات السينما ٢٠١٧:	 
فاز بجائزة EDA الخاصة - ممثلة في حاجة إلى مدير 

أعمال جديد.
 جوائز العرض الدعائي الذهبي، ٢٠١٧	 

ُرشح لجائزة العرض الدعائي الذهبي ألفضل فيلم كوميدي.

بطل المالكمة السابق الشاب جيمي مكيب يبحث 
عن األمل في حياته بعد أن وصل إلى أسوأ حاالته 

فيعود إلى النادي الذي مارس فيه المالكمة 
في طفولته وإلى العائلة الوحيدة التي عرفها 

في صغره والتي تتكون من بيل مالك النادي 
الرياضي، والمدرب إيدي، ومروج المباريات جو. 

ويعود مرة أخرى للتدريب مخاطراً بحياته 
ليثبت ذاته من جديد.

الجمعة 20 أكتوبر الساعة 21:00 
بتوقيت مكة المكرمة.

Jawbone

 جوائز العرض الدعائي الذهبي 	 
:2017 

فاز بجائزة العرض الدعائي الذهبي 
ألفضل فيلم أجنبي مستقل

أفالم
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Good Bones

تعمل “كارين اِلين” وابنتها “ماينا ستارسياك” على 
إحياء مسقط رأسهم في إنديانابوليس بطريقة تسحر 

األنظار. شاهد هذا الثنائي الفريد يعمل على تحويل 
المنازل القديمة والمهدمة بعد شرائها إلى أبنية 

جديدة تتحف األنظار.

 كل يوم سبت الساعة ٢٠:٠٠ 
بتوقيت مكة المكرمة.

مصممة الديكور هيالري فار، وسمسار العقارات ديفيد فيزنتين يتنافسان إلرضاء أصحاب المنازل الذين يريدون تجديد 
منازلهم أو التخلص منها، حيث تجدد هيالري منازلهم، بينما يعرض عليهم ديفيد منزالً جديداً وفي نهاية كل 

حلقة، يقرر أصحاب المنزل ما إذا كانوا يودون البقاء في منزلهم األصلي بعد التجديد أو االنتقال إلى المنزل الجديد.

 الخميس ١٩ أكتوبر الساعة ٢٠:٤٥ 
بتوقيت مكة المكرمة.

Love It or List It

تتضمن الحلقات قصصاً من أناس يروون تجاربهم المخيفة مع األرواح الشريرة والشياطين واألشباح.

كل يوم خميس الساعة ٢٣:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة.

When Ghosts Attack

برنامج متفرع من برنامج 
 Ghost الخيال العلمي الناجح

Hunters، حيث يختبر فريق جديد 
من المحققين في الظواهر الخارقة 

األنشطة غير المألوفة التي تحدث 
خارج الواليات المتحدة األمريكية.

 كل يوم جمعة الساعة ٢٣:٠٠ 
بتوقيت مكة المكرمة.

 Ghost Hunters
International

البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة
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 فورموال 1

يستمر موسم سباقات فورموال 1 في شهر أكتوبر بأربعة 
سباقات جديدة، ابتداًء من آخر سباق في ماليزيا بعد 19 

عاماً، ثم إلى اليابان والواليات المتحدة والمكسيك. تابع 
َمْن سيحتل قمة ترتيب السائقين في نهاية الشهر.

سيبانج، ماليزيا: 1 أكتوبر.
سوزوكا، اليابان: 8 أكتوبر. 

أوستن، الواليات المتحدة األمريكية: 22 أكتوبر.
ميكسيكو سيتي، المكسيك: 29 أكتوبر.

 الدوري األمريكي لكرة 
السلة للمحترفين

ينطلق موسم 2017 - 2018 من 
بطولة الدوري األمريكي لكرة السلة 

للمحترفين بعد انتهاء موسم ساخن من 
تبادل الالعبين منذ انتهاء البطولة في 

الموسم الماضي. يتضمن الموسم ظهور 
وجوٍه جديدة في فرق مختلفة، ولكن، هل 

ينجح أحدها في عرقلة تقدم فريق نادي 
جولدن ستيت واريورز الذي ال ُيقهر.

ابتداًء من الثالثاء 17 أكتوبر.

نهائيات الجولة العالمية لرابطة 
محترفات التنس

الفعالية األهم في جدول رابطة محترفات التنس، 
واللقب هو الجائزة الكبرى في سنغافورة. تابع 

تنافس أفضل ثماني العبات في العالم للفوز بلقب 
البطولة األرفع مقاماً في التنس بعد بطوالت 

الجراند سالم الكبرى.

من 22 إلى 29 أكتوبر.

دوري أبطال أوروبا

يتنافس 32 فريقاً من جميع أنحاء أوروبا للفوز 
باللقب في بطولة األندية األرفع مقاماً في 

العالم. تابع المباريات لتتعرف على الفرق التي 
سوف تقترب من تحقيق حلمها!

17 أكتوبر
ريال مدريد x توتنهام

مانشستر سيتي x نابولي
18 أكتوبر

بنفيكا x مانشستر يونايتد
تشيلسي x روما

31 أكتوبر
روما x تشيلسي

أولمبياكوس x برشلونة.

رياضة
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I've Got Something to Tell You

Air Crash Investigation - الموسم ١٦

ماذا لو كنت تستطيع االستماع إلى أسرار اآلخرين؟ برنامج تقدمه أماندا هولدن ويلقي الضوء على طبيعة 
العالقات، حيث تسلط أماندا كاميراتها الخفية على المحادثات الخاصة بين األهل واألصدقاء. 

 كل يوم أربعاء الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة ابتداًء من ٤ أكتوبر.

 تجذب حوادث الطائرات انتباه الجميع، ومنهم بالطبع 
الخبراء حيث تصبح مهمتهم اكتشاف أسباب تلك الحوادث. 
 يستكشف هذا البرنامج الحقيقة وراء الحوادث الكبرى في تاريخ 

المالحة الجوية.

 العرض األول، 
 الثالثاء 10 أكتوبر الساعة 20:00 

بتوقيت مكة المكرمة.

The Auto Firm with Alex Vega

في والية فلوريدا التي يعشق سكانها الموضة واألناقة، يتوجه المشاهير وعشاق السيارات على حدٍّ سواء 
إلى ورشة أليكس فيجا للسيارات، حيث يحول السيارات العادية إلى تحف فنية.

كل يوم ثالثاء الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ابتداًء من 17 أكتوبر.

البرامج الوثائقية



التحدي

بينج يقدم لنا قصصاً قصيرة لكنها مليئة 
 باألحداث والمواقف التي يمر بها الصغار 

والكبار أيضاً، وكلما اعتقد بينج أنه قد أحسن 
التصرف في مواقف الحياة، كانت الحياة 

تفاجئه بكل جديد، ولكن ال توجد مشكلة، 
وكما يقول فلوب رفيق بينج: "ال تشغل 

بالك يا بينج، األمر بسيط".

Bing

في هذا البرنامج يتسابق فريقان من األطفال في عدٍد من 
األلعاب الممتعة والمثيرة. 

 كل يوم أحد وأربعاء الساعة 18:00 
بتوقيت مكة المكرمة.

شقيقتان من غابة بريندلبراس تسافران حول العالم، 
ونحن معهما لنتعرف من خاللهما على المواسم 

الطبيعية المختلفة، وعالم الجنيات األسطوري، ودول 
الشمال. برنامج جذاب للعين واألذن في آنٍ واحد 

بفضل الموسيقى الرائعة والتصميمات الفلكلورية 
الجذابة. 

كل يوم إثنين الساعة 7:15 بتوقيت مكة 
المكرمة ابتداًء من 16 أكتوبر.

 مسلسل يتضمن القصة التمهيدية للفيلمين 
ين يحمالن نفس االسم، وتركز الحلقات على  اللذَّ

مغامرات الصديقين المقربين فلينت لوكوود وسام 
سباركس في المدرسة الثانوية، حيث يحلم هو أن 

يصبح مخترعاً ناجحاً، وتحلم هي أن تصبح مذيعة 
مشهورة. 

Mimmit

 Cloudy with a Chance
of Meatballs

برامج األطفال
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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 قرصاً صلباً خارجياً 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

ال تجعلوا أي شيء يفوتكم بعد اآلن! فمع خدمة beIN On Demand للفيديو حسب الطلب استمتعوا بمتابعة برامجكم 
المفضلة. كما يمكنكم استئجار أو شراء أحدث أفالم السينما ومشاهدة أكثر من 2500 محتوى من األفالم والمسلسالت 
والفعاليات الرياضية وغيرها العديد من البرامج الترفيهية المخصصة لكل العائلة مجاناً. ومع خدمة Catch-up، لن تجعلوا 

أفالمكم وبرامجكم المفضلة والمباريات الكروية التي تحبونها تفوتكم بعد اآلن، شاهدوها الحقاً وبلمسة زر واحدة.

T2 Trainspotting Spider-Man: Homecoming 2017Cars 3
Pirates of the Caribbean:  

Salazar’s Revenge


