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أفضل البرامج لهذا الشهر

الصفحات الداخلية

الغالف

الحفرة - الموسم الثاني
beIN DRAMA HD1

Knives Out
beIN MOVIES HD1 

دوري أبطال أوروبا
beIN SPORTS



رحبوا بأعلى أصواتكم بشهر أغسطس، شهر الترفيه والمغامرات واإلثارة والحماس!

 ،Motherless Brooklynو ،It Chapter 2 لألفالم مع beIN انطلقوا في رحلة مشّوقة إلى عالم
.Warner Bros وغيرهم من األفالم الحصرية من ،The Kitchenو

أما بالنسبة لعشاق المسلسالت، فكونوا على موعد مع مسلسل "الحفرة" الذي يعود إليكم من األحياء التركية في 
حلة جديدة في موسمه الثاني المليء باألحداث المثيرة والتشويق.

خّصصنا لألطفال في شهر أغسطس عالماً مميزاً صفته الفرح، والترفيه، والتسلية، والتعّلم، مع العديد من البرامج 
والمسلسالت الشيقة على غرار سلسلة "Dragons" من DreamWorks وغيرها العديد لنجعل عطلتهم مليئة 

بالمغامرات والمفاجآت.

عشاق الساحرة المستديرة هم بانتظار إطالق صافرة عودة دوري أبطال أوروبا الذي ستدور أحداث مبارياته في 
لشبونة البرتغالية بنظام خروج المغلوب في كل من الدور الربع النهائي والنصف النهائي والنهائي.

سيكون شهر أغسطس مليئاً بالمرح والترفيه والتشويق، فال تفوتوا أياً منها من خالل قنوات beIN المميزة.

لالشتراك وتجديد االشتراك اتصل على: 16162

* يمكن أن تتغير أوقات عرض البرامج دون إشعار مسبق.

الحفرة - الموسم الثاني



!beIN شاهده على
ال تفوتوا مشاهدة " دانيال وروتون كريج" هذا 

الشهر في فيلم "Knives Out" على
.beIN MOVIES HD1 PREMIERE

هل تعلم؟
كان دانيال يعمل كنادل في أحد مطاعم لندن ليتمّكن 

من تسديد رسوم دراسته الجامعية.
كان كريج يلعب في فريق لرياضة الرغبي. 

مشّجع لفريق ليفربول اإلنكليزي لكرة القدم. 

أشهر أفالمه:
•Layer Cake (2004)

•The Girl with the Dragon Tattoo (2011)

•Skyfall (2012)

•Spectre (2015)
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نجم هذا الشهر

دانيال كريج

ولد دانيال وروتون كريج في 2 مارس 1968 في "تشستر" ليصبح من أكثر 
الممثلين شهرة. عندما كان عمره 16 عاماً، انضم إلى مسرح الشباب 

الوطني في فور وصوله إلى لندن وتخّرج من مدرسة جيلدهول 
للموسيقى والدراما عام 1991. ومن ثم بدأ مسيرته المهنية على 

ركح المسارح إلى أن تم اختياره عام 2005 ليقوم بأداء دور 
العميل السري الشهير في سلسلة أفالم "James Bond" مما 

ساعده في تحقيق شهرة عالمية في عالم الفن السابع.



Knives Out

عندما يتم العثور على جثة الكاتب الروائي "هارالن ثرومبي"، يتولى "بالنك" مهمة التحقيق في الجريمة. 
ولكن سرعان ما يجد نفسه متورطاً في العديد من األحداث في سبيل البحث عن الحقيقة. 

بطولة: دانيال كريج، كريس إيفانز، آنا دي أرماس.

الجمعة، 14 أغسطس الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة

Motherless Brooklyn

يحاول "ليونيل إيسورج"، المحقق الخاص المصاب بمتالزمة توريت، خالل حقبة الخمسينات في مدينة 
نيويورك أن يحل لغز جريمة مقتل صديقه الوحيد "فرانك مينا" معتمداً في ذلك على أدلة قليلة وغير 

كافية وعقله المهووس فقط. فهل سينجح في الكشف عن القاتل؟ 

بطولة: إدوارد نورتن، جوجو مباثا راو، أليك بالدوين.

الجمعة، 28 أغسطس الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة

© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

أفالم
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ROMANTIC GETAWAYS

شهر أغسطس هو الشهر األمثل للسفر واكتشاف 
مدن ومعالم جديدة، ولكن جميعنا ال نشعر بالراحة 

للسفر في هذه الفترة نظراً للظروف التي نمّر بها. 
ولهذا السبب، ستعرض قناة TCM أفالماً صفتها 

التشويق واإلثارة لتأخذنا في رحلة مثيرة إلى العديد من 
الوجهات التي ستسحر أنظارنا من اللحظات األولى. 

فاحجز مقعدك من اآلن وكن في الموعد!
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The Kitchen

بعد إلقاء القبض وحبس مجموعة من زعماء الجريمة المنظمة في "هيلز كيتشن" في مانهاتن بمدينة نيويورك، ُتقّرر زوجات 
الزعماء مواصلة أعمال أزواجهن غير الشرعية بالنيابة عنهم. 

بطولة: ميليسا مكارثي، تيفاني هاديش، إليزابيث موس.

الجمعة، 21 أغسطس الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة

Guess Who
الجمعة، 14 أغسطس الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة

Four Weddings & a Funeral
الثالثاء، 11 أغسطس الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة

Last Chance Harvey
الثالثاء، 18 أغسطس الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة



الحفرة - الموسم الثاني
تدور أحداث المسلسل حول حي خطير تحت 

سيطرة عائلة "كوتشوفالي" في مدينة 
إسطنبول. تتوالى األحداث وتسيطر عصابة 

أخرى على حي الحفرة بأكمله وتحاول 
القضاء على هذه العائلة الحاكمة. ولكن، 

يقّرر "ياماش"، االبن األصغر لعائلة 
"كوشوفالي"، العودة إلى مسقط 
رأسه لمساعدة عائلته في القضاء 

على هذه العصابة واسترداد 
سيطرتهم على الحي.

من اإلثنين إلى الجمعة 
الساعة 22:00 بتوقيت 

مكة المكرمة

البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة

Texas Metal - الموسم الثاني 

كل شيء أكبر وأضخم في عالم الحديد في تكساس! وفي هذه السلسلة، سيقوم "بيل كارلتون"، العقل المدبر، وفريقه، 
المبدع والمبتكر، بتصميم وصنع سيارات وشاحنات لن تصّدق عينيك عندما ستراها. ببساطة، سيتحّول كل شيء عادي إلى 

استثنائي في هذا البرنامج.

كل يوم أحد وإثنين الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ابتداًء من 16 أغسطس
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 50 Ways to Leave your Lover

تابعوا قصص النساء اللواتي انتقمن بطرق مبتكرة من كل من كذب عليهن وخانهن. ببساطة، عندما يتجاوز الرجل الخطوط 
الحمراء، يصبح دمية متحركة في يد زوجته التي لن تتوّقف أبداً من خدش كرامته وذله.

السبت 8 أغسطس واألحد 9 أغسطس، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة 

  Giada In Italy
الموسم الثالث

انطلق في رحلة استكشافية مع 
"جيادا دي لورنتييس" التي تعود 

إلى مسقط رأسها لقضاء عطلتها 
مع العائلة واألصدقاء وسط عالم 
من النكهات المميزة التي تلهمها 

في عملها.

الثالثاء، 13 أغسطس الساعة 19:30 
بتوقيت مكة المكرمة 



البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة

الموسماألّول - House In A Hurry

ُتسّلط هذه السلسلة الضوء على عائلة تنطلق في رحلة للبحث عن منزل لشرائه في بلدة جديدة. تابعوا المفاجآت 
والتشويق الذي ينتظرهم في رحلة بحثهم عن منزل أحالمهم في مدينة غير مألوفة حيث سيتسابقون ضد الوقت باعتبار 

أن لديهم فقط 72 ساعة كمهلة إلتمام المهمة بنجاح.

اإلثنين، 24 أغسطس الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة 

Flashpoint - الموسمالرابع

يعرض المسلسل فريقاً خاصاً مهمته إنقاذ الرهائن، وتصفية العصابات، ونزع فتيل القنابل، وغيرها العديد من المهمات 
األخرى. وفي الموسم الرابع، تصبح مهمتهم أكثر تعقيداً عندما تقوم عصابة باختطاف امرأة وابنتها لالنتقام من عائلة 

العصابة المحلية، وتزداد صعوبة عندما يصاب كابتن بإطالق نار من طرف أحد أفراد العصابة.

اإلثنين، 2 أغسطس الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة 
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رياضة

الدوري الفرنسي
لقاء كل نجوم الدوري الفرنسي يتجّدد مع إنطالقة 

الموسم الجديد. ال تفّوتوا إثارة وحماس صافرة بداية الصراع 
.beIN على اللقب مباشرًة وحصرياً عبر شاشتكم المفضلة

الجولة األولى 
مونبلييه X ليون

ليل x رين
باريس سان جيرمان X ميتز

23 أغسطس 

إياب دور الـ 16
يوفنتوس x ليون

مانشستر سيتي x ريال مدريد
7 أغسطس

بايرن ميونخ x تشيلسي
برشلونة x نابولي

8 أغسطس

الربع النهائي
12، و13، و14، و15 أغسطس

النصف النهائي 
18 و19 أغسطس

النهائي
23 أغسطس 

الجولة الثانية 
بريست x مارسيليا

ميتز x موناكو
النس x باريس سان جيرمان

30 أغسطس

دوري أبطال أوروبا
البطولة األغلى واألكثر متابعة في العالم تعود إليكم من جديد! جميع األنظار 

تتجه اآلن طيلة شهر أغسطس إلى مدينة لشبونة البرتغالية حيث ستلعب 
جميع المباريات ابتداًء من الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب. 

كأس االتحاد  اإلنكليزي
ال تفّوتوا مشاهدة ديربي لندن بين آرسنال وتشيلسي في نهائي كأس االتحاد  

.beIN اإلنكليزي حصرياً على

النهائي
آرسنال x تشيلسي

1 أغسطس
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كرة المضرب
لعشاق التنس موعد دسم مع beIN إذ 

ستأخذكم قنواتنا في جوالت عالمية متالحقة 
ألرقى البطوالت. فكونوا في الموعد!

بطولة سنسيناتي للماسترز
 من 22 إلى 28 أغسطس

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 
من 31 أغسطس إلى 13 سبتمبر

IndyCar

سباق إنديانابوليس 500
23 أغسطس

يبدو أّن شهر أغسطس سيشهد منافسة شرسة على الحلبة وعلى 
شاشتكم أيضاً. فكما عودتكم دائماً، ستأخذكم beIN إلى قلب 

اإلثارة أينما كنتم.

الدوري األوروبي
ال تفّوتوا متابعة منافسات الدوري األوروبي 

حيث سوف تلعب جميع األدوار المتبقية 
في شهر أغسطس! 

دور الـ 16
5 أغسطس

الربع النهائي 
10 و11 أغسطس

النصف النهائي 
16 و17 أغسطس

النهائي 
21 أغسطس



البرامج الوثائقية

America’s National Parks

يرفع هذا البرنامج الستار عن الحياة البرية داخل الحدائق الوطنية األكثر شهرة في أمريكا 
ليكشف عن مدى تنّوعها في تلك المنتزهات على غرار حديقة يلوستون، ويوسيمات، وجراند 

كانيون وغيرها العديد.

األحد، 16 أغسطس الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة 

The World's Most Expensive Cruise

تعّرفوا على نمط الحياة المميز على متن "سيفين سيز إكسبلورر" وأبحروا مع رحالت "ريجنت سيفين 
سيز" المميزة حيث تبلغ تكلفة الجناح الواحد ما يصل إلى 8000 جنيه إسترليني لليلة الواحدة 

واكتشفوا جدران السفينة التي تعتبر لوحات فنية تصل قيمتها إلى 5 ماليين جنيه إسترليني.

الجمعة، 21 أغسطس الساعة 21:25 بتوقيت مكة المكرمة
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Edge Of Alaska

تعّرفوا في هذه السلسلة على "مكارثي"، 
آخر مدينة حدودية أمريكية تقع في 

أعماق براري شرق أالسكا. تكشف كل 
حلقة مدى تمسك أهل المدينة 

ببلدتهم المعزولة ونضالهم اليومي 
للتعايش مع قسوة البراري التي 

تحيط بهم.

السبت، 8 أغسطس 
الساعة 20:05 بتوقيت 

مكة المكرمة

Primates

ترصد عدسة وحدة BBC للتاريخ الطبيعي بلمسة سينمائية تجمع االحتفال واالكتشاف عن حياة 
الحيوانات التي لطالما اعتقدنا أننا نعرفها.

كل يوم سبت الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ابتداًء من 1 أغسطس



برامج األطفال

سولو ج
يقّدم برنامج "سولو ج"، البرنامج الفني المتنوع، أبرز 

المعزوفات الموسيقية، والمقاطع الغنائية العالمية، 
باإلضافة إلى مجموعة من المعلومات الفنية 

الهامة، والتي تهدف إلى رفع الذائقة الموسيقية 
لألطفال. كل هذا وأكثر من خالل فرقة "كورال 

سوار" الفريدة والمبهرة.

كل يوم أحد من شهر أغسطس 
الساعة ٢٠:١٥ بتوقيت مكة المكرمة 

 Dog Loves Books

تدور قصة هذا المسلسل، المقتبس من كتاب "لويز 
ياتيس" الحائز على العديد من الجوائز المرموقة، 

حول الثنائي "دوج" و"بوج" الذين يحبان قضاء 
وقتهم في قراءة الكتب لالنطالق في رحالت 

مثيرة ومشوقة في كل صفحة من صفحاته.

كل يوم الساعة ١٦:٤٥ بتوقيت مكة 
المكرمة ابتداًء من ٧ أغسطس 

Mega Movie Stars

Kung Fu Panda
األحد، ٩ أغسطس الساعة ١٨:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة

Puss in Boots
األحد، ١٦ أغسطس الساعة ١٨:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة

Madagascar
األحد، ٢٣ أغسطس الساعة ١٨:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة

Dragons
األحد، ٣٠ أغسطس الساعة ١٨:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة
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الموسم األّول !That’s Joey

تابعوا مغامرات "جوي" الطفل صاحب الخيال 
الواسع والذي ال يتوّقف أبداً عن التخطيط 
لمغامراته الحيوية المثيرة أينما كان ومتى 

ما أراد. اربطوا أحزمتكم وانطلقوا في 
رحالت استكشافية صفتها المغامرة.

أيام األسبوع الساعة ١٤:٣٠
بتوقيت مكة المكرمة ابتداًء 

من ٦ أغسطس

Girly Movie Block

ال تفوتوا مشاهدة أفالمكم 
المفضلة: Heidi: The movie، و

Angelina Ballerina: Angelina’s
 :Pinguو ،Princess Dance
.A Very Special Wedding

كل يوم سبت وأحد من شهر أغسطس 
الساعة ١٦:٤٥ بتوقيت مكة المكرمة 
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LAB-Ra-Kazam
ينضم المساعدون "زوا"، و"إيزي"، 

والروبوت "بيرت" إلى "جيف"، العالم 
الذي يحب الرقص، لالنطالق في رحالت 

الستكشاف عالم العلوم المدهش 
والمليء بالمفاجآت. كونوا في الموعد 

للغوص في عالم العلوم المثير!.

الثالثاء، ١١ أغسطس الساعة 
١٥:٠٠ بتوقيت مكة المكرمة 



الباقات

 
SPORTS

HD 53 قناة

اختيار األبطال

• ٢٧ قناة رياضية
• ٢ قنوات أفالم

• ٨ قنوات للترفيه العام والمنّوعات
• ١٢ قناة إخبارية ووثائقية

• ٤ قنوات لألطفال

ENTERTAINMENT

HD 66 قناة

• ١٠ قناة رياضية
• ١١ قناة أفالم

• ١٨  قناة للترفيه العام والمنّوعات
• ١٥ قناة إخبارية ووثائقية

• ١٢ قناة لألطفال

الترفيه العائلي المميز

PREMIUM

HD 87 قناة
كل ما تتمناه من الترفيه والرياضة

• ٢٧ قناة رياضية
• ١١ قناة أفالم

• ١٩ قناة للترفيه العام والمنّوعات
• ١٨ قناة إخبارية ووثائقية

• ١٢ قناة لألطفال

اشترك اآلن
be IN .ne t /subsc r ibe

BASIC

HD 36 قناة

بداية مميزة لتجربة تلفزيونية فريدة

• ١٠ قناة رياضية
• ٢ قنوات أفالم

• ٨ قنوات للترفيه العام والمنّوعات
• ١٢ قناة إخبارية ووثائقية

• ٤ قنوات لألطفال

CABLE NETWORK EGYPT

www.CNE-EG.com


