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Jason Bateman stars in Game Night 
on beIN MOVIES PREMIERE HD1 on 
December 15th at 21:00 Mecca.

Watch him on beIN!

Star of the Month

In the mid-1980s, Bateman became the Directors Guild of 
America’s youngest-ever director when he directed three 
episodes of Valerie (1986) at age 18.

Bateman is good friends with Jennifer Aniston, they  
have worked together in 5 movies: The Break-up (2006), 
The Switch (2010), Horrible Bosses (2011), Horrible 
Bosses 2 (2014) and Office Christmas Party (2016).

Jason was awarded a Star on the Hollywood Walk 
of Fame in 2017.

He has been nominated for 2 Emmy Awards; 
as Lead Actor in a Drama Series and as 
Outstanding Directing for a Drama Series, 
both for Ozark. 

Did you know?

Jason Bateman
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Famous For: Ozark (2017), Office Christmas Party 
(2016), Identity Thief (2013), Horrible Bosses (2011), 
The Switch (2010), and Hancock (2008).

Beginnings: In 1981, at the age of 12, Bateman made his 
television debut on Little House in The Prairie (1974), 
followed by roles in Silver Spoons and The Hogan Family. 
During the 2000s, Bateman became known for his role 
in Arrested Development, for which he won a Golden 
Globe and a Satellite Award in 2005. 

Prominence: Bateman is a film/television 
director, producer and founder of a Hollywood 
repertory stage company. In 2008, he co-starred 
in Hancock, alongside Will Smith and Charlize 
Theron. Then appeared in Forgetting Sarah 
Marshall (2008), Couples Retreat (2009), Extract 
(2009), and The Switch (2010). In 2009, he 
surprised audiences in dramatic films like State 
of Play and Up in the Air. Followed by roles 
in Horrible Bosses (2011), The Change-Up 
(2011), Disconnect (2012) and The Longest 
Week (2014). In 2016, Bateman voiced Nick 
Wilde, in Zootopia, and in 2017 returned to 
television as actor and director in Ozark.

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

As 2018 culminates, we’d like to exit the year with the best viewing leisure, all from the 
comfort of your home. Whether it’s great movies, series, documentaries or sporting 
entertainment you’re looking for, it’s all on beIN this December.

From the dramatic thriller of Jason Momoa defending his family in Braven to the 
unexpected fun and games in Game Night with our star of the month, Jason Bateman - all 
on beIN MOVIES HD1 PREMIERE. beIN SERIES HD2 brings you the latest season of DC’s 
Black Lightning and the suspense of a travelling dollar bill in season one of One Dollar. 
Moreover, explore the delicious cuisines from various chefs and regions in 5 Chefs on 
beIN Gourmet. Meanwhile, CBS Reality explores and reconstructs old cases using new 
technology in Evidence of Evil.

As always beIN brings you the best in sports entertainment, and December is no different, 
with the FIFA Club World Cup UAE 2018 getting on its way and the competition increasing 
in the UEFA Champions League. Concluding this year, the 2019 FIBA Basketball World Cup 
Qualifiers takes place for Asian, African, European and American regions. 

On the kids’ channels enjoy the beautiful recitations and lessons of the Holy Quran  
on Iqra'a Wa Irtaqi on JEEM TV and unlimited adventures with Craig of the Creek  
on Cartoon Network.

Video On Demand brings the hottest new releases from Warner Bros. for your personal 
viewing, from the animated friendly Yeti in Smallfoot, to the unexpected romantic comedy 
in Crazy Rich Asians and the deep terror of trying to escape The Meg. There’s also classics 
available, like the entire selection of Harry Potter movies.   

With all this and so much more to look forward to, don’t miss out on beIN. 

Renew or subscribe, by calling:

Other Countries +974 44 222 000

or visit: beIN.net/subscribe

 Algeria 09 82 40 23 98

 Bahrain 16 19 70 00

 Egypt 16162

 Kuwait 220 220 11

 Morocco 05 20 20 63 63

 Qatar 133

 Tunisia 31 334 934



Sully 

The story of American pilot, Chesley 
Sullenberger (Tom Hanks) who had to make an 
emergency landing on the Hudson River, after 
an engine on his plane sucked in birds. The 
film depicts what he did in order to save the 
flight's passengers and crew, and the events 
that unfolded around it. 

Saturday December 22nd at  
21:00 Mecca

Movies

War Dogs

Loosely based on the true story of 
two young men, who won a three 

hundred-million-dollar contract from 
the Pentagon to arm America's allies in 

Afghanistan. 

Saturday December 8th  
at 21:00 Mecca
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Braven 

Joe and his father arrive at their remote hunting cabin hoping for a quiet weekend. What they 
find is a stash of heroin hidden in the cabin by drug traffickers. When the criminals suddenly 
descend upon the cabin, Joe and his father must make a kill-or-be-killed stand for survival. 

Saturday December 1st at 21:00 Mecca

Game Night

A group of friends have their weekly game-night turn into a mystery when the shady brother of 
one of them is seemingly kidnapped by dangerous gangsters. But it's all supposed to be part of 
the game, or is it? 

Saturday December 15th at 21:00 Mecca

• International Online Cinema Awards (INOCA) 2018 –  
Nominee Halfway Award/ Best Actress

• Golden Globes, USA 2017: Nominee 
Golden Globe/ Best Performance by 
an Actor in a Motion Picture - Musical 
or Comedy

• Golden Trailer Awards 2017:  
Nominee Golden Trailer/ Best 
Comedy TV Spot

• Academy Awards, USA 2017:   
Nominee Oscar/ Best 
Achievement in Sound Editing 
and Hairstyling 
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One Dollar  
Season 1 

Set in a small town in post-
recession America, the 
series follows a one-dollar 
bill as it changes hands 
and connects a group 
of strangers involved 
in a shocking multiple 
murder. 

Every Wednesday 

at 20:00 Mecca 

Black Lightning 
Season 2 

The second season 
continues to draw on 

history and current events 
to fuel its storyline, and will 

dive even deeper into tales 
of police brutality and family 

separation. 

Every Tuesday at  
21:00 Mecca 

Entertainment & Lifestyle

5 Chefs عالم الطهاة
 Made up of 5 chefs, each an expert in their forte, share a wide range of recipes
from various cuisines, these include Ottoman cooking to wonderful cakes.

Every Monday to Friday at 14:30 Mecca 

 Syco سايكو
An Arabic comedy about a girl who suffers from her surrounding society because 
she is always honest, no matter how many problems or obstacles it may cause.

Every Saturday and Sunday at 23:00 Mecca 
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House Hunters Renovation 

Each episode sees prospective 
home buyers touring three 
properties before settling on 
the perfect place to make their 
renovation dreams come true. 

Every Tuesday from 
December 11th at 
20:45 Mecca 

Evidence of Evil 

This show explores and 
reconstructs some of the most 

intriguing and startling criminal 
cases of the past two decades, 

where technology has changed 
the course of the investigations and 

brought the guilty to justice.

Weeknights from December 24th 
at 21:00 and 02:30 Mecca 

Giada on the Beach 

Chef Giada De Laurentiis has 
the show for you, full of great 

grills, stellar salads and plenty 
of beachside fun, as she hosts a 

variety of weekend guests for some 
delicious surfside eats.

Every Sunday from 
December 9th at 12:25 Mecca 

Entertainment & Lifestyle
Channel 64

Exclusively on



FIFA Club World Cup 
UAE 2018 

The best clubs from each continental 
federation will reunite in the annual 
FIFA Club World Cup exclusively 
on beIN. Can anyone deny Real 
Madrid a third consecutive title?

December 12th – 22nd 

Sports

UEFA Champions League 

Cricket

The Champions League group stages continue and 
the room for error is now close to none! Who will 

shine and who will crumble under pressure? Find out 
live and exclusive on beIN.

MD6:
December 11th:  Barcelona x Tottenham

   Liverpool x Napoli
December 12th:  Real Madrid x CSKA Moscow

2019 FIBA Basketball World Cup 

The Basketball World Cup Qualifiers have reached a critical point! How will the Arab teams fare 
and what will be the fate of the game’s usual powerhouses? Watch all the action exclusively 
on beIN.

Asian, African, European and American Qualifiers 
December 1st – 4th 

Two titans of the cricketing world continue 
their bout in Australia as they contest in 
the ultimate cricketing battle: a test-
match series. With the Indians hoping 
to maintain their number 1 spot and the 
baggy greens aiming to lift themselves 
higher up the ranking. Witness every 
ball live and exclusive on beIN.  

Australia x India Test Match 
Cricket Series:
December 6th:   1st Test Match 
December 14th :  2nd Test Match 
December 26th :  3rd Test Match 

EPL + Serie A

It may be freezing cold on the pitch, but you’ll 
definitely feel the heat of the competition! Watch the 
stars of the game go head-to-head in the English 
and Italian leagues only on beIN.

English Premier League:
December 5th:  Man United x Arsenal
December 8th:  Chelsea x Man City
December 16th:  Liverpool x Man United
December 29th:  Liverpool x Arsenal

Serie A:
December 7th:  Juventus x Inter Milan 
December 22nd: Juventus x Roma
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North Korea:  
Michael Palin’s Journey
Michael and crew visit sites and 
locations rarely, if ever, explored 
in his journey across the country, 
while spending time with 
citizens from all walks of life 
and witnessing the country's 
extraordinary annual May Day 
celebrations. 

Premieres Monday 
December 3rd at 
20:50 Mecca

Babies: Their Wonderful 
World 

A team of world-leading experts 
reveal new insights into the 
development of the baby brain. 
Exploring how the first two 
years of life shape the adults 
we become. 

Monday December 17th 
at 21:00 Mecca 
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Big Cat Tales 
Follow the lives of lions, leopards and cheetahs of the Masai Mara in Kenya. Join them 
on a journey of motherhood, play, survival and territorial battle with each cat family 
facing the many challenges of life on the African savannah. 

Saturday December 1st at 18:15 Mecca

Factual

Wild Winter 
Winter is here. Ready or not, creatures big and small endure 
the harshest and most unforgiving season on the planet. 
Fighting tooth and nail to survive the winter season, against 
a striking frozen backdrop. 

Premieres Tuesday December 18th at 20:30 Mecca



Kids

Craig of the Creek 
Grab your toilet-paper sword 
and follow best friends Craig, 
JP, and Kelsey as they explore 
their neighborhood creek - a 
boundless, kid-run world full of 
colorful characters that foster 
new imaginative adventures 
every day. 

Every Thursday at  
15:35 Mecca

Iqra'a Wa Irtaqi ِاقرأ وارتق 
Holy Quran recitations as well as Quranic science through 
teaching tajweed to children and correcting the recitation 
of each participant. An easy and simple way to help the 
viewers have better understanding of the Holy Quran. 

Every Tuesday at 16:00 Mecca

Tashi 
When Jack’s parents bundle him off to stay with his distant cousin Tashi, 
the two boys are swept up in a series of wild adventures exploring a 
fantastical land far, far away and protecting Tashi’s village from a host 
of creatures and villains. 

December 1st at 15:00 Mecca

Be-be Bears Season 3 

Follow the adventures of tireless 
amusing animals: a brown bear 
named Bucky, a polar bear named 
Bjorn, their friend named Littlefox 
and the power of friendship, 
which can help to overcome any 
obstacles. 

Weekdays from 
December 13th at  
9:05 Mecca
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الفيديو عند الطلب

اشترك اآلن
be IN .ne t /subsc r ibe

Video On Demand

SUBSCRIBE NOW
beIN .ne t /sub sc r ib e

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

 beIN HD PVR Plus
أضف قرصاً صلباً خارجياً وأوصل جهازك إلى اإلنترنت )بالكابل أو الواي فاي(

If you have beIN 4K Media Server 
Connect your receiver to home internet (cable or WIFI)

If you have beIN HD PVR Plus 
Add an external Hard Drive and connect your receiver  
to home internet (cable or WIFI)

To access beIN On Demand, follow these instructions: beIN On Demand إن كان لديك أحد أجهزة اإلستقبال المذكورة أسفله، اتبع الخطوات التالية للحصول على خدمة

شاهد ما تشاء وقت ما تشاء أكثر من 2500 محتوى متنوع من األفالم والمسلسالت والرياضة وغيرها 
العديد من البرامج التي تناسب الجميع أفراد العائلة وذلك من خالل توصيل جهاز اإلستقبال باإلنترنت.

Smallfoot Crazy Rich Asians Harry Potter – Complete 8 Film Collection The Meg 

The House Dr. Oz Season 10  It

beIN Store

 Dragons – Race to the Edge  David Attenborough's Natural Curiosities

المتجر

Watch what you want when you want; watch over 2,500 titles of movies, series, sports 
and family content for free.

Pre-order, buy or rent the latest cinema releases. بإمكانك الطلب المسبق لمشاهدة أحدث األفالم أو شرائها أو تأجيرها.

Wide variety of content 
(More than 2,500 titles)

 مجموعة واسعة من المحتوى 
 )أكثر من 2500( 



 Be-be Bears الموسم الثالث
تابع مغامرات هذه الحيوانات المسلية 

التي ال تعرف الكلل أو الملل، وتعّرف على 
باكي الدب البني، وبيورن الدب القطبي، 

وصديقهم ليتلفوكس وعالقة الصداقة 
القوية التي تجمع بينهم وتساعدهم 

على قهر الصعاب التي يواجهونها. 

 خالل أيام األسبوع ، اعتباراً من 
13 ديسمبر في تمام الساعة 
9:05 بتوقيت مكة المكرمة

Craig of the Creek 
مغامرات شيقة مع األصدقاء الثالثة 

كريغ وجيه بي وكيلسي خالل رحلتهم 
الستكشاف الخليج المجاور - وهو عالٌم ال 
حدود له يتولى فيه األطفال زمام القيادة 

ويزخر بالشخصيات الملونة التي تسعى 
خلف مغامراٍت خياليٍة جديدٍة كل يوم. 

كل خميس في تمام الساعة 
15:35 بتوقيت مكة المكرمة

Tashi 
بعد أن يرسل والدا جاك طفلهما لإلقامة مع ابن عمه تاشي الذي يقطن في قريٍة بعيدٍة، ينطلق 

الصبيان في سلسلٍة من المغامرات الجامحة والمثيرة الستكشاف أرضٍ خياليٍة نائيٍة جداً، وحماية قرية 
تاشي من جيشٍ من المخلوقات واألشرار.

السبت 1 ديسمبر في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة

برامج األطفال

8

اقرأ وارتقِ 
تالواٌت قرآنيٌة، ودروٌس علوم القرآن الكريم ُتعرض في أثناء تعليم األطفال التجويد 

وتصحيح تالوة كل طفلٍ من المشاركين. هذا البرنامج يساعد األطفال والمشاهدين 
على فهم القرآن وتعلمه بصورٍة أسهل.

كل ثالثاء في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة



 Babies: Their Wonderful 
World

فريق من الخبراء الرائدين في العالم يكشفون 
عن رؤىً جديدٍة لتنمية عقل الطفل. 

 ليكتشفوا األثر الذي يحدثه أول عامين 
من الطفولة في حياة البالغين.

 االثنين ١٧ ديسمبر في تمام 
 الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت 

مكة المكرمة

 North Korea: 
Michael Palin’s Journey

يزور مايكل رفقة طاقمه في رحلته عبر أرجاء 
هذا البلد مواقع وأماكن نادرة، إن لم يكن 

مطلقاً، ما يصل إليها أحد، ليقضي الوقت مع 
مواطنين من كل مسارات الحياة، ويشهد 
على االحتفاالت السنوية االستثنائية بعيد 

العمال.

العرض األول: االثنين 3 ديسمبر 
في تمام الساعة 20:50 بتوقيت 

مكة المكرمة

 Big Cat Tales

تابع مجريات حياة األسود والنمور والفهود في محمية ماساي مارا الطبيعية بكينيا. وانضم إليهم في المغامرات 
التي تخوضها للتناسل واللهو والنجاة والصراعات الملحمية، وترقب العديد من تحديات الحياة التي تواجهها كل 

عائلة من هذه السنوريات المفترسة في السافانا األفريقية. 

السبت 1 ديسمبر في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة 
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البرامج الوثائقية

 Wild Winter

تكابد كل المخلوقات، صغيرها وكبيرها، وسواء أكانت مستعدًة أم ال، أقسى فصول السنة وأصعبها على كوكبنا. 
وال تترك شيئاً إال وتفعله في سبيل النجاة من فصل الشتاء في بيئٍة ستزيدها األمطار والثلوج والجليد والبرد 

القارس قساوًة وجوراً. 

العرض األول: الثالثاء 18 ديسمبر في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة



رياضة
كأس العالم لألندية 2018 -اإلمارات 

العربية المتحدة 
شمُل نخبة األندية يلتئم مجدداً في موعده 
السنوي فقط عبر beIN فهل من أحد قادر 
على حرمان ريال مدريد من لقب ثالث متتال؟

12 - 22 ديسمبر

دوري أبطال أوروبا  
جولة فاصلة ال مجال للخطأ فيها فمن سينجو ومن 

سيغادر؟ المرحلة السادسة من دور المجموعات لدوري 
أبطال أوروبا مباشرة وحصرياً عبر قنواتنا.

برشلونة × توتنهام 11 ديسمبر
ليفربول × نابولي 11 ديسمبر

ريال مدريد × سسكا موسكو 12 ديسمبر

التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة 2019  
تصفيات كأس العالم لكرة السلة تبلغ منعطفات الحسم فهل تنجح المنتخبات العربية في حجز تذاكرها؟ وما 

.beIN مصير عمالقة اللعبة عالمياً؟ الجواب تتابعونه حصرياً عبر

1-4 ديسمبر

الكريكت
يواصل عمالقا عالم الكريكيت صراعهما في أستراليا 

في منافسٍة للفوز بواحدٍة من أعظم مواجهات 
الكريكيت، أال وهي سلسلة المباريات التجريبية. 
شاهدوا جميع المباريات في بٍث مباشرٍ وحصرٍي 

  .beIN على قنوات

6 ديسمبر المباراة التجريبية األولى 
14 ديسمبر المباراة التجريبية الثانية 
26 ديسمبر المباراة التجريبية الثالثة 

الدوري اإلنكليزي الممتاز + الدوري اإليطالي 
صدامات ساخنة في شهر ديسمبر رغم الجليد األوروبي. تابعوا معنا 

 مواجهات العمالقة ضمن الدوريين اإلنكليزي واإليطالي فقط عبر 
.beIN قنوات

الدوري اإلنكليزي الممتاز
مان يونايتد × ارسنال 5 ديسمبر
تشلسي × مان سيتي 8 ديسمبر

ليفربول × مان يونايتد 16 ديسمبر
ليفربول × ارسنال 29 ديسمبر

الدوري اإليطالي
يوفنتوس × إنتر ميالن 7 ديسمبر

يوفنتوس × روما 22 ديسمبر
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البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة
Evidence of Evil 

يتتبع هذا البرنامج خيوط أكثر القضايا 
الجنائية بشاعًة وتعقيداً في العقدين 

المنصرمين ويعيد فتح ملفاتها باستخدام 
التقنيات الحديثة التي غّيرت من سير التحقيقات 

وقّدمت الجناة للعدالة. 

خالل أيام األسبوع اعتباراً من 24 ديسمبر في 
تمام الساعة 21:00 والساعة 02:30 بتوقيت 

مكة المكرمة 

House Hunters Renovation 

تتبع كل حلقٍة من حلقات هذا البرنامج جولة مشتري 
منازل محتملين على ثالثة عقاراٍت قبل أن يحسموا 
أمرهم بشأن المكان المثالي الذي سيحققون فيه 

حلمهم بتجديده تجديداً كامالً. 

 كل ثالثاء اعتباراً من 11 ديسمبر في 
 تمام الساعة 20:45 بتوقيت 

مكة المكرمة  

Giada on the Beach

ستبهرك الطاهية الشهيرة جيادا دي لورينتيس 
بعرضٍ متخٍم بالمشاوي اللذيذة والسلطات 

الممتازة، وبالكثير من المرح على جانب الشاطئ حين 
تستضيف مجموعًة من الضيوف في عطلة نهاية 

األسبوع على مائدٍة زاخرٍة باألطباق الشهية. 

كل أحد اعتباراً من 9 ديسمبر في تمام الساعة 
١٢:٢5 بتوقيت مكة المكرمة 

قناة 64

الخميس 10 يناير في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة
إبتداءاً من



البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة

  Black Lightning
الموسم الثاني 

تدور قصة هذا المسلسل حول 
 Black شخصية "جيفرسون بيرس" أو

Lightning والذي يجسدها الممثل 
 DC كريس وليماسز" أحد أبطال عالم"

والذي قرر إعتزال مهنة البطل الخارق وخلع 
بذلته ولكن بعد فترة يضطر "جيفرسون" 

للعودة من جديد بعد إزدياد معدل الجرائم 
داخل المدينة وكذلك تورط إبنته مع إحدى 

العصابات.

 كل ثالثاء في تمام الساعة 21:00 
بتوقيت مكة المكرمة 

One Dollar الموسم األول 

يتعقب المسلسل الذي تدور أحداثه في بلدة 
صغيرٍة في حقبة ما بعد الركود رحلة ورقة 

دوالرٍ واحٍد تتنقل من يٍد ألخرى لتربط بين 
مجموعٍة من الغرباء الذين يتورطون في 

جريمة قتلٍ متعددة األطراف.

كل أربعاء في تمام الساعة 20:00 
بتوقيت مكة المكرمة 
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عالم الطهاة 
يضم البرنامج 5 طهاٍة، كل واحٍد منهم خبيٌر في اختصاصه، يتشاركون جميعاً مجموعًة واسعة من الوصفات 

المستوحاة من مطابخ متنوعٍة مثل األطباق العثمانية وحّتى الحلويات الشهية. 

من االثنين إلى الجمعة في تمام الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة 

 سايكو 
تدور أحداث هذا المسلسل العربي في إطارٍ كوميدي ساخر حول فتاٍة تعاني من المجتمع المحيط بها ألنها ال 

تتردد في قول الصدق دائماً دون أن تبالي بالمشاكل والعقبات التي تتمخض عن ذلك. 

كل سبت وأحد في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة 



 Sully

يحكي الفيلم قصة الطيار األميركي، تشيسلي سولينبيرغر 
)توم هانكس( الذي يجازف بالهبوط اضطرارياً على نهر 

هدسون نتيجة تعّطل كال المحركين في طائرته بعد 
تعرضها لسرٍب من الطيور. يصور الفيلم في هذه القصة 

الحقيقية ما فعله الطيار في سبيل إنقاذ ركاب الرحلة 
 وطاقمها واألحداث التي تتكشف حول 

تلك الحادثة. 

السبت 22 ديسمبر في تمام الساعة 
21:00 بتوقيت مكة المكرمة

  War Dogs

يروي هذا الفيلم المستوحى من قصة 
حقيقية حكاية شابين فازا بعقٍد بقيمة 

300 مليون دوالرٍ من وزارة الدفاع األميركية 
)البنتاغون( لتسليح حلفاء أميركا في أفغانستان. 

السبت 8 ديسمبر في تمام الساعة 21:00 
بتوقيت مكة المكرمة

جوائز جولدن جلوب، الواليات المتحدة األمريكية 2017:   •
مرشح لجائزة جولدن جلوب/ أفضل أداء لممثل في فيلم 

حركٍة - موسيقي أو كوميدي
جوائز األكاديمية، الواليات   •

المتحدة 2017: مرشح لجائزة 
 األوسكار/ أفضل إنجاٍز في 

التحرير الصوتي

جوائز العرض الدعائي الذهبي لعام 2017: مرشح لجائزة العرض   •
الدعائي الذهبي/ أفضل فيلم كوميدي تلفزيوني

 Braven

يصل جو ووالده إلى كوخهما النائي المخصص للصيد على أمل قضاء إجازة هادئٍة. ولكنهما يتفاجآن بشحنٍة من الهيروين قد 
أخفاها في كوخهما عصابٌة من مهربي المخدرات. وحين تصل العصابة إلى الكوخ فجأًة، يجد جو ووالده نفسيهما مضطران إلى 

المواجهة في سبيل النجاة. 

السبت 1 ديسمبر في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة
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 Game Night

تتحول ألعاب الليل األسبوعية التي تقيمها مجموعة من األصدقاء إلى لغزٍ حين يتعرض شقيٌق مشبوٌه ألحدهم لما يبدو أنه 
عملية خطٍف نفذتها عصابٌة خطيرٌة من المجرمين. ولكن كل تلك األحداث ُيفترض أنها جزٌء من اللعبة، فهل هي كذلك حقاً؟ 

السبت 15 ديسمبر في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة

جوائز السينما العالمية على اإلنترنت )INOCA( لعام 2018:   • 
مرشح لجائزة هافواي/ أفضل ممثل

أفالم



!beIN شاهده على
شاهد جايسون بيتمان في فيلم Game Night على قناة 

beIN MOVIES PREMIERE HD1 بتاريخ 15 ديسمبر 
في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

 Identity Thief (2013) ،Office Christmas Party (2016) ،Ozark (2017) :أشهر أعماله
.Hancock (2008) ،The Switch (2010) ،Horrible Bosses (2011)

بداياته: شهد عام 1981 الظهور األول لبيتمان، الطفل ذي األعوام االثنا عشر في المسلسل 
التلفزيوني )Little House in The Prairie )1974، ليتبع ذلك بأدواٍر مهمة في مسلسل 

Silver Spoons وسلسلة The Hogan Family. ومع بداية األلفية الثانية، اكتسب بيتمان 
شهرًة واسعًة بفضل أدائه في المسلسل الكوميدي Arrested Development، الذي حاز 

عن دوره فيه على جائزة جولدن جلوب وجائزة ساتااليت في عام 2005.

نجوميته: يعمل بيتمان أيضاً منتجاً ومخرجاً سينمائياً وتلفزيونياً، وقد أسس شركة في 
هوليوود لمسرح الفنون االستعراضية. وفي عام 2008، شارك النجمين ويل سميث 

وتشارلز ثيرون بطولة فيلم Hancock. ثم عاد للظهور في أفالٍم مثل فيلمي 
 ،Forgetting Sarah Marshall )2008( الكوميديا الرومانسية 

 Extract وفيلم الرومانسي ،Couples Retreat )2009(و
)2009(، والفيلم الكوميدي )The Switch )2010. وفي عام 

2009، فاجأ بيتمان جمهوره بأفالٍم من فئة الدراما عن دوره في 
فيلم الغموض State of Play وإخراجه لفيلم الدراما الكوميدية 

 Horrible أتبعها بأدواره في أفالٍم مثل .Up in the Air
 ،The Change-Up )2011(و ،Bosses )2011( 

 .The Longest Week )2014(و Disconnect )2012(و
ثم أّدى بيتمان في عام 2016 صوت شخصية نيك وايلد في 

الفيلم الكرتوني Zootopia، ليعود مجدداً عام 2017 
 Ozark إلى التلفزيون في مسلسل 

ممثالً ومخرجاً.

هل تعلم؟

جايسون بيتمان

أن بيتمان أصبح في منتصف الثمانينيات أصغر مخرجٍ منتسٍب إلى نقابة المخرجين 
 Valerie األميركيين حينما تولى إخراج ثالث حلقاٍت من المسلسل التلفزيوني

)1986( في سن 18 عاماً.

أن عالقة صداقة جيدًة تجمع بين بيتمان والنجمة جينيفر أنيستون، إذ 
 The Switchو ،The Break-up )2006( :عمال معاً في 5 أفالٍم هي

 Horrible Bosses 2و ،Horrible Bosses )2011(و ،)2010(
.Office Christmas Party )2016(و )2014(

 أن جايسون ُمنح نجمًة في ممشى الشهرة بهوليوود في 
عام 2017.

أن بيتمان قد ُرّشَح لجائزتي إيمي أحدهما عن أفضل ممثل 
رئيسي في مسلسل درامي، واألخرى عن فئة اإلخراج المتميز 

 .Ozark لمسلسل درامي وكلتيهما عن عمله الدرامي
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نجم هذا الشهر

* يمكن أن تتغير أوقات عرض البرامج دون إشعار مسبق.

+974 44 222 000 الدول األخرى 
beIN.net/subscribe أو قم بزيارة

16 19 70 00 البحرين   

09 82 40 23 98 الجزائر   

220 220 11 الكويت   

05 20 20 63 63 المغرب   

 31 334 934 تونس   

133 قطر   

16162 مصر   

مع اقتراب انتهاء عام 2018، تقدم مجموعة قنوات beIN أفضل العروض الترفيهية التي يمكنك مشاهدتها طوال هذا 
الشهر،سواء كنت تبحث عن أفالٍم جديدة مميزة أو مسلسالٍت رائعٍة أو برامج وثائقيٍة مذهلٍة أو أحداٍث رياضيٍة مثيرٍة، 

فبالتأكيد سوف تجد ما تريده على شاشتنا في شهر ديسمبر.

ابتداًء بفيلم اإلثارة والدراما Braven من بطولة النجم الوسيم جايسون موموا الذي يأخذ على عاتقه مهمة الدفاع 
عن عائلته، وصوالً إلى مغامراٍت غير متوقعٍة حافلٍة بالمرح واأللعاب في Game Night رفقة نجمنا لهذا الشهر، 

جايسون بيتمان على شاشة beIN MOVIES HD1 PREMIERE. أّما على قناة beIN SERIES HD2 فسوف تستمتع 
بمشاهدة آخر موسم لمسلسل Black Lightning وبالتشويق الذي يكتنف رحلة ورقة الدوالر في المسلسل األمريكي 
One Dollar. باإلضافة إلى ذلك، ال تفوت الفرصة الكتشاف أشهى أصناف الطعام التي يعّدها أمهر الطهاة من مناطق 
مختلفٍة في برنامج Chefs 5 على قناة beIN Gourmet. في هذه األثناء، تعيد قناة CBS Reality فتح ملفات جرائم 

.Evidence of Evil قديمة وتتبع خيوطها باستخدام التقنيات الحديثة في برنامج

كما عودناك دائماً، ستمنحك beIN الفرصة لمتابعة أقوى الفعاليات الرياضية وشهر ديسمبر سيزخر بها، ابتداًء بكأس 
العالم لألندية 2018 الذي تستضيفه دولة اإلمارات العربية المتحدة قريباً، وصوالً إلى المنافسة المحتدمة التي يشهدها 
دوري أبطال أوروبا. وبالتزامن مع بلوغ هذا العام نهايته، تجري اآلن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة 2019 

حيث تبلغ المنافسة أشّدها بين المنتخبات اآلسيوية واألفريقية واألوروبية واألمريكية. 

أّما متابعونا الصغار، فسوف يستمتعون بأعذب التالوات من القرآن الكريم في برنامج اقرأ وارتقِ على تلفزيون ج، كما 
 Cartoon في مغامراتهم التي ال تعرف حدوداً على قناة Craig of the Creek سوف يرافقون أبطال مسلسل

.Network

وبفضل خدمة الفيديو حسب الطلب، ستحظى بالفرصة لمشاهدة مجموعٍة استثنائيٍة مميزة من أحدث اإلصدارات لشركة 
وارنر براذرز ، ابتداًء بالفيلم الكرتوني الثالثي األبعاد Smallfoot، الذي يروي مغامرة مخلوق اليتي الطيب، إلى الكوميديا 

الرومانسية بأحداثها غير المتوقعة في فيلم Crazy Rich Asians وصوالً إلى حجم الرعب الهائل الذي يكتنف محاولة 
الفرار في فيلم The Meg. فضالً عن باقٍة استثنائيٍة من األفالم الكالسيكية مثل المجموعة الكاملة لسلسلة األفالم 

   .Harry Potter الشهيرة

فال تضّيع الفرصة لمشاهدة كل هذه العروض الترفيهية وغيرها الكثير على شاشة beIN. اشترك أو جدد اشتراكك من 
خالل االتصال على:



beIN.net/subscribe أفضل البرامج لهذا الشهر

ديسمبر ٢٠١8

الصفحات الداخلية

Choices

Braven  
beIN MOVIES HD1 PREMIERE

Big Cat Tales  
Animal Planet HD

الغالف
  كأس العالم لألندية ٢٠١8

اإلمارات العربية المتحدة
beIN SPORTS HD1


