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Arabic Comedy and Entertainment

كوميديا وترفيه عربي

TV

برامج التلفاز

Season 2, Episodes 13 & 14
In an old village in Damascus, two love rivals compete to win
the heart of Fatoomi, the owner of the Sah El Noom Hotel.

14  و13  حلقة،2 موسم
 مالكة فندق صح،» يتنافس عاشقان على قلب «فطوم،يف قرية دمشقية قدمية
.النوم

صح النوم
Ba’eesh Feek - 1, 2 & 3
After a prosecutor dies in tragic circumstances, his wife
struggles to overcome her grief.

نصيبي وقسمتك

3 و2 ،1 - بعيش فيك
. تكافح زوجته للتغلب على حزنها،مدع عام يف ظروف مأساوية
ٍ بعد موت

Hob Fe Al Enaya - 1, 2 & 3
A man is woken by his wife’s scream as she falls from the
balcony of their villa...

نصيبي وقسمتك

3 و2 ،1 - حب يف العناية
.يصحو رجل على صراخ زوجته بينما تسقط من شرفة فيلتهما

Baada Al Foraq - 1, 2 & 3
An unhappily married woman learns that her husband has
been lying to her in order to keep her by his side; lies, which
overnight turn into reality.

مدرسة احلب

3 و،2 ،1 - بعد الفراق
تكتشف امرأة تعيسة يف زواجها أن زوجها كان يكذب عليها ليبقيها جانبه؛
.هذه األكاذيب حتولت إلى حقيقة بني عشية وضحاها
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Arabic Comedy and Entertainment

كوميديا وترفيه عربي

TV

برامج التلفاز

Hend Sabry/Ragheb Alama…, Kinda Alloush/Boosi…,
Menna Shalabi/Hossam Habib.., Eyad Nassar/
Mohammed Assaf..
Superstar Sherine Abdel Wahab invites a range of top
celebrities from the Arab world to sing with her and chat
about their latest news.

حسام/ منة شلبي...بوسي/ كندة علوش...راغب عالمة/هند صبري
..محمد عساف/ إياد نصار..حبيب
تدعو النجمة شيرين عبد الوهاب مجموعة من مشاهير العالم العربي للغناء معها
.والتحدث عن آخر أخبارهم

شيري ستوديو
Talal Salama & Abdul Qader Hadhod, Mona Amarsha &
Ibrahim Alhakmi &…
Superstar Asala Nasri invites a host of celebrity friends to her
home to chat, exchange ideas, and sing with her.

صوال

... منى أمرشا وإبراهيم احلكمي و،طالل سالمة وعبد القادر هدهود
يف برنامج «صوال» تدعو النجمة أصالة نصري مجموعة من األصدقاء املشاهير إلى
. والغناء معها، إلجراء حوار لطيف وتبادل األفكار،منزلها
Dam’et Alam - 1, 2 & 3
A story of an eternal love that knocked on the door without
permission. A long journey meandering between imagination
and reality.

مدرسة احلب

3 و،2 ،1 - دمعة ألم
 رحلة طويلة تدور بني اخليال.قصة احلب األبدي الذي طرق الباب دون إذن
.والواقع
Vienna, Korea
Wonho travels the world on a mission to eat unusually, have
the adventure of a lifetime and experience life’s amusements.

ونهو حول العالم
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 كوريا،فيينا
 عبر مغامرة مثيرة،يسافر «ونهو» حول العالم يف مهمة لتناول األطباق غير التقليدية
.يكتشف من خاللها متع احلياة

Arabic Documentaries

وثائقي عربي

TV

برامج التلفاز

Afaq Horizon
Embark on a journey of discovery as “Afaq Horizon” reveals
amazing science stories, unravels mysteries and unveils
worlds you’ve never seen before.

آفاق
 وتكشف،ينطلق بك برنامج «آفاق» يف رحلة استكشاف تعرض قصص العلم املذهلة
.النقاب عن أسرار وعوالم لم ترها من قبل

آفاق

Barley, Amaranth, Millet
Rediscover the healthy nutrition powerhouses that have
existed for millennia and which helped to fuel the rise of
ancient civilisations: grains.

 الدخن، القطيفة،الشعير
أعد اكتشاف محطات تقدمي التغذية الصحية التي استمرت آلالف السنني وأسهمت
. احلبوب:يف نشأة احلضارات القدمية

بقوليات قدمية

Hong Kong/New York…, Sydney/Guangzhou…
“Cities of the World” tours through the big cities where tech,
trends, culture and people meet.

...غوانغزو/ سيدني...نيويورك/هوجن كوجن
يتجول برنامج «مدن العالم» عبر املدن الكبيرة حيث تلتقي التكنولوجيا واالجتاهات
.اجلديدة والثقافة والشعوب

مدن العالم
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Arabic Documentaries

وثائقي عربي

TV

برامج التلفاز

Discover the surprises of the Sahara Desert - from its rainy
winter season, to the annual camel racing festival in Tunisia.

 إلى مهرجان، من موسمها الشتوي املمطر- اكتشفوا مفاجآت الصحراء الكبرى
.سباق اجلمال السنوي يف تونس

ماراثون الرمال

We travel to the White Sea to meet the big eyed, fluffy little
wonders of the North: harp seal puppies.

نسافر إلى البحر األبيض لنلتقي بعجائب الشمال الصغيرة الزغبة ذات العيون
.الواسعة وهي صغار الفقمات

إنقاذ الفقمات

Cotton
Learn about the grave consequences of debt within India’s
cotton industry, which is driving an alarming number of
farmers to depression and suicide.

القطن
،الدين يف صناعة القطن الهندي
َّ نتائج مأساوية تدعو للقلق ناجتة من
.وهو ما يدفع عدداً من املزارعني إلى االكتئاب واالنتحار

صنع يف الهند
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CNN
TV

برامج التلفاز

Discover how artistic expression is being celebrated across
the Middle East - from cinema and tattoos, to sculptures and
paintings.

 من السينما،اكتشفوا كيف يتم االحتفاء بالتعبير الفني يف الشرق األوسط
. إلى النحت والرسومات،والوشوم

Visions of the Desert
Video Games
Discover the science behind a generation of video games that
are good for you - improving your visual processes, mental
focus, and even your memory.

Vital Signs

ألعاب الفيديو
 الشيء الذي يحسن عملياتكم،اكتشفوا العلم وراء جيل ألعاب الفيديو املفيدة لكم
. وتركيزكم العقلي وحتى ذاكرتكم،البصرية

Discover how Thailand is tapping into its creative spirit and
unique culture to create new engines of growth, as it strives
to refocus its economy.

Made in Thailand

اكتشفوا كيف تستفيد تايالند من روحها املبدعة وثقافتها الفريدة لتخلق محركات
. بينما تسعى إلعادة التركيز على اقتصادها،جديدة للنمو

Xhosa Beadwork
Discover how South Africa’s designers are bringing their
heritage into contemporary fashion by incorporating Xhosa
beadwork in their designs.

Inside Africa

زخارف إكزهوسا اخلرزية
اكتشفوا كيف يجلب مصممو جنوب أفريقيا إرثهم إلى األزياء العصرية من خالل
.دمج زخارف «إكزهوسا» اخلرزية يف تصاميمهم
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Comedy

كوميديا

TV

برامج التلفاز

Season 3, Episode 2
Christy and Bonnie try to help Jodi, a teenage addict they
encounter at their meeting.

Mom

2  احللقة،3 املوسم
 وهي مدمنة مراهقة التقتا بها،»حتاول كل من «كريستي» و«بوني» مساعدة «جودي
.يف اجتماعهما

Season 3, Episode 4
Christy is thrilled when Violet tells her that she wants to
spend more time together and improve their relationship.

Mom

4  احللقة،3 املوسم
تتحمس «كريستي» عندما تخبرها «فيوليت» بأنها ترغب يف قضاء املزيد من الوقت
.معاً وحتسني عالقتهما

Season 3, Episode 14
Christy tries to be supportive when a health scare throws
Bonnie into a tailspin.

Mom

14  احللقة،3 املوسم
حتاول «كريستي» أن تكون مساعدة «بوني» حينما تدخل يف دوامة بسبب أزمة
.صحية

Season 3, Episode 16
When the restaurant closes for renovation, Christy takes a job
as Jill’s personal assistant.

Mom

16  احللقة،3 املوسم
» تتولى «كريستي» وظيفة كمساعدة «جيل،عندما يُغلق املطعم من أجل التجديد
.الشخصية

Season 2, Episodes 11 & 12, Season 3, Episodes 1 & 4
Roar with laughter as our team of kid gagsters prank
unsuspecting adults.

Just Kidding
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4 و1  احللقة،3  موسم،12 و11  احللقة،2 موسم
أطلقوا ضحكات هستيرية بينما يصنع فريقنا من األطفال املشاكسني غير املشكوك
.بأمرهم املقالب يف أشخاص بالغني

Comedy

كوميديا

TV

برامج التلفاز

Season 2, Episode 3
When Tim accidentally shaves off a huge chunk of eyebrow
before an important photoshoot, he hopes Jen and Colleen’s
grooming expertise can fix it.

3  احللقة،2 املوسم
عندما يحلق «تيم» جزءاً كبيراً من حاجبه عن طريق اخلطأ قبل جلسة تصوير
. يأمل أن تصلح «جني» و«كولني» املشكلة بخبرتهما يف التزيني،مهمة

Life in Pieces

Season 1, Episode 8
Carol is pressuring Phil to let her move in with him but Phil is
too busy feeling resentful of the much-adored Todd.

The Last Man on Earth

8  احللقة،1 املوسم
تضغط «كارول» على «فيل» ليدعها تنتقل للعيش معه ولكن «فيل» مشغول
.باالمتعاض من «تود» احملبوب
Season 1, Episode 5
Encouraged by Don to clean out his garage and turn it into
a man cave, Adam panics when he thinks he’s accidentally
donated one of Andi’s keepsakes.

Man with a Plan

5  احللقة،1 املوسم
 بعد أن شجعه «دون» على تنظيف مرآبه وحتويله إلى كهف،يشعر «آدم» بالذعر
.» عندما يعتقد أنه تبرع باخلطأ بواحد من تذكارات «آندي،بشري
Season 1, Episode 10
Eleanor makes a surprising personal discovery. Meanwhile,
Michael tasks an indecisive Chidi with coming to an
important decision.

The Good Place

10  احللقة،1 املوسم
» يستعني «مايكل، ويف هذه األثناء،ًتكتشف «إليانور» اكتشافاً شخصياً مفاجئا
.مبساعدة «تشيدي» املتردد التخاذ قرار مهم
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وثائقي

TV

برامج التلفاز

Tokyo
Carmen Roberts sets out to explore Tokyo ahead of the 2020
Olympics.

طوكيو
.2020 تسعى «كارمن روبرتس» إلى استكشاف طوكيو قبل أوملبياد

The Travel Show

Back to School
“Click” discovers how technology is being used in school
classrooms and looks at the latest educational games,
gadgets and apps.

العودة إلى املدارس
يكشف برنامج «كليك» كيفية استخدام التكنولوجيا يف الصفوف املدرسية ويلقي
.نظرة على أحدث األلعاب واألجهزة والتطبيقات التعليمية
Click

Win Like a President
Discover the key to being a VIP that is found in every
infomercial, and the secret to getting a higher raise that is
written on restaurant menus.

ُفز كرئيس
،اكتشفوا كيف تصبحون من كبار الشخصيات املوجودة يف كل إعالن معلوماتي
.والسر وراء احلصول على عالوة مكتوبة على قوائم املطاعم

How 2 Win
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Documentaries

وثائقي

TV

برامج التلفاز

Yellowstone
Explore the geological smoking gun that is Yellowstone,
a dramatic landscape populated by boiling hot springs,
fumaroles, mud spots, and geysers.

يلوستون
 وهي منطقة ذات مناظر طبيعية،»استكشفوا املنطقة اجليولوجية املذهلة «يلوستون
. تعج بالينابيع الساخنة واملنافذ البركانية والبقع الطينية والسخانات،خالبة

America's National Parks

Sir David Attenborough talks to presenter Kirsty Young about
his life and career, as he approaches his 90th birthday.

،يتحدث السيد «ديفيد أتنبورو» للمذيعة «كيرستي يونغ» عن حياته ومسيرته املهنية
.90بينما يقترب من عيد ميالده الـ

Attenborough at 90

Love
From the love and devotion of an elephant family to flirting
polar bears, this episode explores animal emotion in all its
forms.

احلب
 تكشف هذه احللقة، إلى غزل الدببة القطبية،من احلب والتفاني لعائلة الفيلة
.العواطف احليوانية بكل صورها

Spy in the Wild
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Drama

دراما

TV

برامج التلفاز

Season 1, Episode 7
The Flash goes up against a meta-human who can harness
electricity.

7  احللقة،1 املوسم
.يواجه «ذا فالش» إنساناً خارقاً ميكنه تسخير الكهرباء

The Flash

Season 1, Episode 8
Barry asks Oliver if he’d like to help him stop meta-human
Roy Bivolo. However, the superhero partnership doesn’t go as
smoothly as Barry expected.

8  احللقة،1 املوسم
 ولكن.»يطلب «باري» من «أوليفر» مساعدته إليقاف اإلنسان اخلارق «روي بيفولو
.»شراكة األبطال اخلارقني ال تسير بالسالسة التي توقعها «باري

The Flash
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Entertainment
TV

ترفيه

برامج التلفاز

Vin Diesel
A portrait of the life and career of Hollywood’s very own
Action Man: Vin Diesel.

Biographies of Famous Actors

فني ديزل
.»حملة عن حياة ومسيرة جنم أفالم األكشن يف هوليوود «فني ديزل

Turning Heads
The inside scoop on New Balance 998 sneakers, Vela highfashion headscarves, Frank Clegg’s briefcase, and Canadian
dressmaker Lucian Matis.

Style Factory

إثارة اإلعجاب
، وحجاب «فيال» األنيق للغاية،»998 األخبار الداخلية عن أحذية «نيو باالنس
.» وصانع الفساتني الكندي «لوسيان ماتيس،»وحقيبة أعمال «فرانك كليغ
Aretha Franklin
In this episode, we hear from directors as they discuss
collaborating with Aretha Franklin on some of her most
acclaimed music videos.

Video Killed The Radio Star

أريثا فرانكلني
يف هذه احللقة نسمع من املخرجني وهم يناقشون التعاون مع «أريثا فرانكلني» يف
.بعض من أشهر مقاطع الفيديو املوسيقية لها
Series 13, Episode 15
The Dragons hear pitches about ice cream that claims to be
healthier than an apple and headphones that don’t cover your
ears.

Dragons' Den (UK)

15  احللقة،13 املوسم
تستمع التنانني إلى كالم منمق عن اآليس كرمي حيث تدعي بأنه صحي أكثر من
.التفاحة وبأن سماعات األذن ال تغطي أذنيك بالكامل
Series 24, Episode 2
Matt LeBlanc and Chris Harris embark on an all-season US
road trip in the latest convertible supercars from Lamborghini
and Porsche.

Top Gear

2  احللقة،24 املوسم
يبدأ كل من «مات لوبالنك» و«كريس هاريس» رحلة على طرقات الواليات املتحدة
طوال املوسم يف إحدى السيارات اخلارقة ذات السقف املتحرك من ملبرجيني
.وبورش
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Sports

رياضة

TV

برامج التلفاز

The Laureus World Sports Awards are the world’s premier
sporting honors, with the 2017 event held in Monaco. Hosted
by actor Hugh Grant.

Laureus World Sports Awards 2017

،تعتبر جوائز «لوريوس» الرياضية العاملية هي أفضل اجلوائز الرياضية يف العالم
.» ويقدمه املمثل «هيو غرانت. يف موناكو2017 بينما يُقام حفل العام
Carl Lewis
Carl Lewis reflects on an incredible career which saw him win
nine Olympic gold medals, including four in Los Angeles in
1984.

Sporting Heroes

كارل لويس
يتذكر «كارل لويس» مسيرته الرياضية املذهلة والتي شهدت فوزه بتسع ميداليات
.1984 ذهبية أوملبية مبا يف ذلك أربع ميداليات يف لوس أجنلوس عام
Lions v Aus...
The first test of the 2001 British and Irish Lions tour to
Australia, famous for the “sea of red” created by the vast
number of travelling fans.

British Lions Classic Matches

...األسود ضد
، إلى أستراليا2001 االختبار األول جلولة فريق األسود البريطاني واإليرلندي لعام
.حيث يشتهر بـ«بحر األحمر» الذي ابتكره العدد الكبير من املشجعني املسافرين
Greg LeMond
American cyclist Greg LeMond takes us through his career,
with words from teammate Andy Hampsten, author Richard
Moore and broadcaster Phil Liggett.

Sporting Greats II

غريغ لوموند
،يأخذنا راكب الدراجات الهوائية األمريكي «غريغ لوموند» عبر مسيرته الرياضية
مع كلمات من زميله يف الفريق «آندي هامسنت» والكاتب «ريتشارد مور» واملذيع «فيل
.»ليغيت
T Watson
In this fascinating profile, we discover how Tom Watson
crossed the Atlantic to win British hearts and became one of
The Open’s greatest champions.

The Chronicles of a Champion Golfer

تي واتسون
 نكتشف كيف عبر «توم واتسون» احمليط األطلنطي،يف هذا امللف الشخصي املذهل
.للفوز بقلوب البريطانيني وأصبح أحد أعظم أبطال البطوالت املفتوحة
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