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الصفحات الداخلية

Choices

حدوتة حب - الموسم 3 
beIN DRAMA HD1 

الغالف
كأس العالم لألندية قطر 2019

 beIN SPORTS HD1, HD2, HD11 & HD12

Destination Happiness
DLife



أشهر أفالمها:
• The Wolf of Wall Street (2013)
• Focus (2015)
• The Legend of Tarzan (2016)
• Suicide Squad (2016)
• Terminal (2018)
• Dreamland (2019)
• Once Upon A Time In Hollywood (2019)

هل تعلم؟
 عملت مارجو في مطعم الوجبات السريعة Subway وهي 

بارعة في فن تحضير السندويشات. 

.True Romance فيلمها المفضل لكافة األوقات هو

 رفضت أن تخسر وزنها عندما قامت بدور جاين في فيلم 
.The Legend of Tarzan

 في العام 2017، صنفتها مجلة Times بأنها واحدة 
من أكثر 100 شخص نفوذاً في العالم. 

 في العام 2019، ُصنفت من بين الممثالت األكثر 
أجراً في العالم. 

أفالمها القادمة:
• Birds of Prey (2020)
• Peter Rabbit 2: The Runaway (2020)
• The Suicide Squad (2021)

نجم هذا الشهر

مارجو روبي
 بدأت مارجو مسيرتها الفنية بلعب دور دونا فريدمان في المسلسل 

 األسترالي Neighbours لتقّدم من بعدها أداًء يخطف األنفاس في فيلم 
The Wolf of Wall Street في عام 2013، ولعبت الدور الرئيسي في فيلم 

الدراما الرومنسية Focus عام 2015.

في عام 2016، بدأت بدور الشخصية الشريرة هارلي كوين في فيلم 
Suicide Squad وبعد وقت قصير جّسدت دور المتزلجة تونيا هاردينغ 

ضمن فيلم السيرة الذاتية Tonya ،I في عام 2017، حيث تّلقت إشادة 
من النّقاد وتم ترشيحها لجائزة الغولدن غلوب عن فئة أفضل ممثلة.
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!beIN شاهدها على
ال تفــّوت متابعة مارجو روبي في فيلمها 

 beIN MOVIES PREMIERE على Terminal
HD1 في يوم الجمعة تاريخ 6 ديســمبر في تمام 

الســاعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مــع اقتراب نهاية عام 2019، تقــدم مجموعة قنوات beIN أفضل العروض الترفيهية واألحداث 
الرياضية التي يمكنك مشــاهدتها خالل هذا الشهر.

تقدم Sundance TV مجموعة متنوعة من األفالم على مدى شــهر كامل، وال تفوت الفرصة 
.beIN Gourmet للتعرف على وصفات شــهية ولذيذة مع برنامج مصنع الكعك على

في هذه األثناء، ُيبث الموســم الثاني من الدراما اإلستكشــافية A Million Little Things على 
beIN Series HD1، الــذي يغوص في حيــاة أصدقاء مزقتهم وفاة أحدهم. قناة DMAX تحافظ 

على بعض اآلمال اإليجابية مع الموســم الثاني من Heroes & Survivors الذي يطلعنا على 
قصص حقيقية عن أناس نجوا بأعجوبة من أقسى حاالت الطقس التي يمكن لإلنسان التعرض لها. 

كما عودناك دائماً، ســتمنحك beIN الفرصة لمتابعة أقوى الفعاليات الرياضية خالل هذا الشــهر 
ومنها الكالســيكو وكأس العالم لألندية قطر 2019.

!Alphablocks و Martine أما األطفال فســيضحكون ويتعلمون مع الموســم الثاني من

لالشتراك وتجديد االشتراك اتصل على: 16162

* يمكن أن تتغير أوقات عرض البرامج دون إشعار مسبق.

دوري أبطال أفريقيا
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Captive State

منذ عقد من الزمن، غزت 
قوة خارجية الكوكب. 

اليوم، يتم إستكشاف حياة 
المواطنين على طرفي النزاع في 

حي في والية شيكاغو.

بطولة: جون غودمان، آشتون ساندرز، 
جوناثان ماجورز 

 السبت 14 ديسمبر، الساعة 
21:00 بتوقيت مكة المكرمة

أفالم

A Vigilante

تدور قصة الفيلم حول سيدة تقرر مساعدة الضحايا في بحثهم عن المعتدين المحليين عليهم ليقتصوا منهم وُيتّمون 
انتقامهم. 

بطولة: أوليفيا وايلد، مورغان سبيكتور، كايل كاتليت

السبت 7 ديسمبر، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة 

لحظات من الحب! 
مجموعة متنوعة من أفضل األفالم الكالسيكية التي تحتوي على أكثر من قصة حب خالل هذا الشهر. 

That Night 1 ديسمبر

At First Sight 8 ديسمبر

Speechless 15 ديسمبر

Kate & Leopold 22 ديسمبر
3

بدايات جديدة 
يوم خميس مليء بعدد كبير من األفالم التي تأخذك بين الماضي، الحاضر، والمستقبل لتعود بك إلى الواقع مرة جديدة. 

Los Angeles: Battle 
5 ديسمير، الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة

 Apocalypse: X-Men 
5 ديسمبر، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة

 The 5th Wave 
12 ديسمبر، الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة

 Terminus 
12 ديسمبر، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة 

 Kill Switch 
19 ديسمبر، الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة

Resurgence: Independence 
19 ديسمبر، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة 

 War of the Worlds 
26 ديسمبر، الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة

 2012 
26 ديسمبر، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة
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A Million Little Things - الموسم الثاني 

تعود هذه الدراما بموسم جديد من التفكير الذاتي. بعد أن يقدم رجالً من بين مجموعة من األصدقاء على 
اإلنتحار، األمر الذي يضع الجميع أمام التفكير عميقاً في خياراتهم الخاصة. 

 كل يوم خميس ابتداًء من 
19 ديسمبر، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة

مصنع الكعك 

كعك ومخبوزات ووصفات شهية، 
ستجدون كل شيء تحتاجونه 
إلسعاد من تحبون خالل هذا 

البرنامج. 

من اإلثنين إلى الجمعة، 
الساعة 11:00 بتوقيت 

مكة المكرمة

حدوتة حب - الموسم 3 

 تدور قصة هذا المسلسل حول شخصية هادي الذي لم يكن يتمتع بحياة اجتماعية بسبب انشغاله في العمل، لكن ذلك 
 يتغير بعد لقاءه مع كالرا، وبينما كان يفكر بالقيام بخطوة تقربه منها أكثر يفاجئ بمجموعة تفاصيل مخفية تؤدي العترافها 

له بأنها متزوجة! 

من اإلثنين إلى الجمعة، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة

 - Heroes & Survivors 
الموسم الثاني

تعّرف على األشخاص الذين يتعرضون ألسوأ المواقف. 
تعّمق في القصص الواقعية لرجال ونساء شجعان 

قاموا بتحدي الظروف القاسية والمميتة ألحوال 
الطقس وخرجوا منها أبطاالً منتصرين. 

كل خميس ابتداًء من 5 ديسمير، الساعة 
20:10 بتوقيت مكة المكرمة

4

البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة
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 Trainspotting 
 Shallow Grave 

2 ديسمبر

Croupier 
Sexy Beast 

 9 ديسمبر

 Welcome to Sarajevo 
California Solo 

16 ديسمبر

 Charlotte Gray 
Wreckers 

 23 ديسمبر

 Brassed Off 
 Topsy Turvy 

30 ديسمبر

كل إثنين، الساعة 21:00 
بتوقيت مكة المكرمة 

 Superstar Season

خالل كل يوم إثنين ستستمتع بمشاهدة مجموعة متنوعة من أشهر األفالم على مدى شهر كامل. 

 - Pioneer Woman
الموسم 23 

هناك الطهي المنزلي، وهناك 
عالمة Ree Drummond التجارية 

لذلك! مدّونة الطعام متحمسة 
جداً لمشاركة قدراتها في الطهي مع 

المشاهدين. 

كل خميس ابتداًء من 12 ديسمبر، 
الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة

8

 ELITE أو PREMIUM قم بترقية باقتك اآلن إلى
beIN وشاهد كل ألوان الترفيه فقط على

beiN.net

beIN شاهد كل ألوان الترفيه على
استمتع وتفاعل مع أكثر من ٩٥ قناة متميزة في الرياضة والدراما 

واألفالم وبرامج األطفال وفن الطهي.

المزيد من األفالمالمزيد من فن الطهي

المزيد من الرياضةالمزيد من الدراماالمزيد من المسلسالت

البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة
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11 - 21 ديسمبر
نصف النهائي 17 - 18 ديسمبر

النهائي 21 ديسمبر

دور المجموعات الجولة السادسة

انتر ميالن × برشلونة 
10 ديسمبر

 بروج × ريال مدريد 
11 ديسمبر

 برشلونة × ريال مدريد 
18 ديسمبر

كأس العالم لألندية قطر 2019

نخبة أندية كرة القدم في العالم يتقدمها ليفربول تلتئم في الدوحة 
للتنافس على لقب كأس العالم لألندية FIFA قطر 2019 المنقولة 

حصرياً عبر شاشتكم المفضلة.

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا يصل إلى الحسم مع قمم مباشرة وحصرية من 
أبرزها انتر وبرشلونة فترقبوها عبر موطن الرياضة العالمية.

كرة اليد

مواجهاتهما تحمل نكهة استثنائية حتى في كرة اليد فكيف إن كانت في 
دوري أبطال أوروبا. قمة سان جيرمان وبرشلونة حصرياً على قنواتنا.

الدوري األميركي للمحترفين

ألننا نخاطب كل األذواق، لم ننس محبي الدوري 
األميركي لكرة السلة حيث تواكبون معنا تغطية 

مباشرة ألهم المواجهات دائماً عبر قناتكم 
المفضلة.

الكالسيكو

الكالسيكو العالمي المرتقب يطل بعد طول غياب وتأجيل؛ 
برشلونة وريال مدريد في موعد متجدد ضمن حربهما الكروية 

.beIN SPORTS المفتوحة مباشرة وحصرياً عبر

7

رياضة

الدوري األنكليزي الممتاز 

ختام السنة في الدوري اإلنكليزي ال يشبه أي بطولة 
إذ يزدحم ديسمبر بقمم ال تفّوت منقولة مباشرة 

وحصرياً عبر قنواتنا.

 مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد 
٧ ديسمبر

 ارسنال × مانشستر سيتي 
15 ديسمبر

 توتنهام × تشيلسي 
22 ديسمبر

الكويت × عمان 3 ديسمبر
العراق × قطر 3 ديسمبر

اليمن × العراق 6 ديسمبر
قطر × الكويت 6 ديسمبر

 باريس سان جيرمان × سانت إتيان 
15 ديسمبر

الدوري الفرنسي 

 الجميع يترصد أمراء باريس محلياً وقارياً فهل يكون سانت 
 إتيان حجر عثرة في وجه سان جيرمان؟ الدوري الفرنسي 

.beIN تتابعونه فقط عبر

كأس الخليج العربي 24

العرس الكروي الخليجي يحل في دوحة العز حيث تتابعون حصرياً عبر 
beIN التنافس المرتقب على لقب بطل الخليج فمن سيكون؟ 

دوري أبطال أفريقيا
دوري أبطال أوروبا يصل إلى 

الحسم مع قمم مباشرة 
وحصرية من أبرزها انتر 

وبرشلونة فترقبوها عبر 

موطن الرياضة العالمية.

دوري المجموعات الجولة الثانية 

 فيتا كلوب × الرجاء الرياضي 
6 ديسمبر

األهلي × الهالل 6 ديسمبر
الوداد الرياضي × ماميلودي صنداونز 

6 ديسمبر

لوس أنجليس اليكرز × ميلووكي باكس 
20 ديسمبر

 ميلووكي × فيالدلفيا 
25 ديسمبر

 كليبرز × اليكرز 
26 ديسمبر

 الزمالك × بريميرو دي أغوستو 
6 ديسمبر

 الترجي × شبيبة القبائل 
6 ديسمبر
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How Do Animals Do That - الموسم األول

لماذا يعتبر فرس البحر األقوى وغير قابل للتدمير؟ هل أنف الفيل هو األكثر حساسية على 
الكوكب؟ لماذا تغني الطيور بأعلى صوتها في الصباح؟ شاهد واحصل على اإلجابة عن هذه 

األسئلة الفضولية! 

كل أحد ابتداًء من 7 ديسمبر، الساعة 21:10 بتوقيت مكة المكرمة 

Destination Happiness

حان الوقت إليجاد المكان السعيد الخاص 
بك! فالعقل السعيد ُينِتج إيجابية في 
جميع جوانب حياتنا، حيث ُيرّكز هذا 

البرنامج على أهمية الحفاظ على 
هذه النظرة مع كل يوم من حياتنا. 

خالل أيام األسبوع ابتداًء من 
16 ديسمبر، الساعة 19:15 

بتوقيت مكة المكرمة 

8

البرامج الوثائقية

The Longest Hole: Golfing Across Mongolia

 Adam Rolston ؟ انضم إلى المفعمين بالحماسةExtreme Gold من يعلم بوجود 
وRon Rutland في رحلتهم لتغطية أطول مسار تمت عليه ممارسة لعبة الغولف. 

السبت 7 ديسمبر، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة 

The Science of Sleep: 
How to Sleep Better 

يقول البعض أنهم قادرون على النوم طوال 
اليوم، بينما آخرون ال يغمض لهم رمش. 

في هذا البرنامج، سوف تتعلم عن أهمية 
النوم بالنسبة لبنيتنا الجسدية باإلضافة 

إلى نصائح عديدة لراحة أفضل! 

األربعاء 11 ديسمبر، الساعة 21:00 
بتوقيت مكة المكرمة
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برامج األطفال

Emmy and GooRoo

انضم إلى إيمي وغورو في مغامراتهم السحرية! 
تستكشف هذه الفتاة الشجاعة الصغيرة مع 
صديقتها عالماً من المخلوقات الخيالية مثل 

النباتات الناطقة والحيوانات الغريبة.

 6 ديسمبر، الساعة 13:05 
بتوقيت مكة المكرمة

 مارتين - الموسم الثاني

يحكي هذا البرنامج عن المغامرات اليومية التي 
تعيشها فتاة صغيرة اسمها مارتين. تعيش مارتين 

وأصدقاؤها في عالم يكاد يكون مثالياً في بلدة 
صغيرة وجميلة تزّينها األزهار واألشجار.

 من األحد إلى الخميس ابتداًء من 
 5 ديسمبر، الساعة 18:30 بتوقيت 

مكة المكرمة

Simon - الموسم الثاني
سيستمتع األطفال بمتابعة األرنب سايمون 

والتعرف على يومياته ومن ضمنها مشاجراته مع 
أشقائه، الذهاب إلى المدرسة، والتعّرف على 

العالم.

 خالل أيام األسبوع ابتداًء من 
 4 ديسمبر، الساعة 14:30 

بتوقيت مكة المكرمة 

 Thomas & Friends
 من يستطيع أن ينسى 

 Thomas the Tank Engine؟ 
انضم إليه مع أصدقائه في جزيرة 

Sodor أثناء خوضه مغامرات وتجارب 
جديدة كل يوم. 

 يومياً ابتداًء من 16 ديسمبر، 
 الساعة 11:00 بتوقيت 

مكة المكرمة 

تيليتابيز 
نجوم تيليتابيز هم؛ )تينكي وينكي( و)ديبسي( 

و)الال( و )بوو(. عالم تيليتابيز مليء بالحب والمرح 
ومن خالل اللعب يكتشف األشقاء األربعة منزلهم 

الذي على شكل قبة باإلضافة إلى جمال أرضهم 
الساحرة.

 يومياً الساعة 10:40 
بتوقيت مكة المكرمة 

9

Alphablocks - الموسم األول
إن كان أطفالك يتعلمون كيفية القراءة واللفظ، فإن هذا البرنامج موّجه لهم! 26 حرفاً بشخصيات 

مختلفة يمسكون أيادي بعضهم البعض ليشكّلوا كلمات مفيدة ليعّلموا أطفالكم. 

يومياً ابتداًء من األحد 8 ديسمبر، الساعة 10:20 بتوقيت مكة المكرمة 
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The Choice of the Champions

 
SPORTS

channels53 HD
Great Start to the  

Best TV Experience

BASIC
channels36 HD

Premium Family Fun

channels66 HD

• 10 Sports channels
• 11 Movie  channels
• 18 Entertainment & lifestyle
  channels
• 15 Factual & news channels
• 12 Kids channels

  
ENTERTAINMENT PREMIUM

• 27 Sports channels 
• 11 Movie channels
• 19 Entertainment & lifestyle
 channels
• 18 Factual & news channels
• 12 Kids channels

Unrivalled Entertainment and Sports

87 HD channels

  
SPORTS

HD 53 قناة

اختيار األبطال

• 27 قناة رياضية
• 2 قنوات أفالم

• 8 قنوات للترفيه العام والمنّوعات
• 12 قناة إخبارية ووثائقية

• ٤ قنوات لألطفال

ENTERTAINMENT
HD 66 قناة

• 10 قناة رياضية
• 11 قناة أفالم

• 18  قناة للترفيه العام والمنّوعات
• 15 قناة إخبارية ووثائقية

• 12 قناة لألطفال

الترفيه العائلي المميز

PREMIUM
HD 87 قناة

كل ما تتمناه من الترفيه والرياضة

• 27 قناة رياضية
• 11 قناة أفالم

• 19 قناة للترفيه العام والمنّوعات
• 18 قناة إخبارية ووثائقية

• 12 قناة لألطفال

SUBSCRIBE NOW
beIN .ne t /subsc r ibe

اشترك اآلن
be IN .ne t /subsc r ibe

BASIC
HD 36 قناة

بداية مميزة لتجربة تلفزيونية فريدة

• 10 قناة رياضية
• 2 قنوات أفالم

• 8 قنوات للترفيه العام والمنّوعات
• 12 قناة إخبارية ووثائقية

• ٤ قنوات لألطفال

• 27 Sports channels
• 2 Movie channels 
• 8 Entertainment & lifestyle 
  channels
• 12 Factual & news channels
• 4 Kids channels

• 10 Sports channels
• 2 Movie channels 
• 8 Entertainment & lifestyle 
  channels
• 12 Factual & news channels
• 4 Kids channels

CABLE NETWORK EGYPT

www.CNE-EG.com

CABLE NETWORK EGYPT

www.CNE-EG.com



Thomas & Friends 
Who can forget about 
Thomas the Tank Engine? 

Join him and his friends on 
the island of Sodor as they 
experience new adventures 
each day! 

Every day starting  
16 December  
at 11:00 Mecca

Emmy and GooRoo 

Join Emmy and GooRoo on magical 
adventures! This brave little human girl 
and her big, huggable friend explore 
a world of fantastical creatures like 
talking plants and exotic animals!

Friday, 6 December  
at 13:05 Mecca

The New Teletubbies  

 (تيليتابيز(
Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa and Po 

are back! Laugh along with them in 
their world of love as they discover the 

magic of Teletubbyland and explore 
the Home Dome.

Every day at  
10:40 Mecca

Kids
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Martine – Season 2 )مارتين)

In season 2 of this adventure-filled 
show, kids will follow Martine and 
her friends as they live each day, 
laughing and learning about the 
value of friendship.

Sundays to Thursdays  
starting 5 December  
at 18:30 Mecca

Simon – Season 2
If there’s a character any child 

will relate to, it’s the adorable 
rabbit Simon! Kids will follow him 

through his everyday life, including 
fighting with siblings, going to 

school, and learning about the 
world.

Weekdays starting  
4 December  
at 14:30 Mecca

Alphablocks – Season 1 
If your kids are learning how to read and spell, then this is the show for 
them! 26 living letters are also friends who hold hands to form words 
and educate your little ones! 

Every day starting Sunday, 8 December at 10:20 Mecca



The Science of Sleep: 
How to Sleep Better 
Some say they can sleep all 
day, while others say they 
can’t get a wink. Well in this 
program, you’ll learn just how 
important sleep is for our 
well-beings, along with tips 
for getting a better rest!

Wednesday, 11 December 
at 21:00 Mecca

Destination 
Happiness 
It’s time to find your 
happy place! A happy 
mind leads to positivity 
in all aspects of 
our lives, and this 
show emphasizes 
the importance 
maintaining this 
outlook every single 
day.

Weekdays from  
16 December  
at 19:15 Mecca 

The Longest Hole: Golfing Across Mongolia 
Who knew Extreme Golf existed? Join enthusiasts Adam Rolston and Ron Rutland  
as they set out to conquer the longest hole ever played: 2011 kilometers of 
Mongolian wilderness!

Saturday, 7 December at 19:00 Mecca

How Do Animals Do That? – Season 1 

Why is a seahorse virtually indestructible? Is an elephant’s trunk the most 
sensitive nose on the planet? Why do birds sing loudest in the morning? 
Watch and find out the answers to these curious question!

Sundays starting 7 December at 21:10 Mecca
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Sports
UEFA Champions League 

The action from the world’s greatest club football 
competition continues this month! Will your favorite 
team make the cut? Watch all the goals and big 
moments live and exclusive on beIN! 

Premier League 

So many exciting matches happening in 
the Premier League this month! But rest 
assured, these matches alone will have 
you on the edge of your seat! Watch 
them all live and exclusive on beIN! 

El Clásico

It’s club football’s biggest and fiercest rivalry! 
Can Barcelona make the most of their home 

advantage, or do Los Blancos have other plans? 
Follow beIN’s live and exclusive coverage of this 

world class match-up.

Handball

Some say handball is a niche sport, and we’re happy to prove 
that wrong! So now all of you European fans will rejoice when 
you catch the EHF Champions League, exclusively on beIN! 

EHF Champions League
Paris Saint-Germain x Barcelona
1 December

NBA

The momentum builds up in the East and 
the West. Which teams will top the power 
rankings heading into the New Year? 
Follow every dunk and every swoosh only 
on beIN! 8

Saint Etienne x Paris 
Stain-Germain 
15 December

2019 FIFA Club World Cup
A world title is on the line as the FIFA Club 
World Cup kicks off in Doha, Qatar this month! 

Can Champions League winner Liverpool  
maintain their world dominance? Don’t miss any 

of the action, only on beIN.
MD6: 
Inter Milan x Barcelona  
10 December

Brugge x Real Madrid  
11 December 

11 – 21 December 

Semi-Final:  
17 & 18 December

Final:  
21 December

Manchester Derby:  
Man City x Man United 
7 December

Arsenal x Man City 
15 December

Tottenham x Chelsea 
22 December

Barcelona x Real Madrid

18 December

CAF Champions 
League 

The spotlight is on 
African football with the 

Confederation of African 
Football. Which team will 

bring their A-game? Find 
out on beIN! 

MD2: 

Vita Club x Raja Casablanca  
6 December

Al Ahly x Al-Hilal 
6 December

WAC Casablanca x Mamelodi 
Sundowns 

6 December

Zamalek x 1º de Agosto  
6 December

ES Tunis x JS Kabylie 
6 December

LA Lakers x Milwaukee 
20 December

Milwaukee x Philadelphia 
25 December

LA Clippers x L.A. Lakers 
26 December

Arabian Gulf Cup 

The Arab world gears up for the start of the 24th Arabian 
Gulf Cup, which will be hosted in Doha this year. It’ll be a 
heated competition that you won’t want to miss!

Kuwait x Oman 
3 December

Iraq x Qatar 
3 December

Yemen x Iraq 
6 December

Qatar x Kuwait 
6 December

Ligue 1 

When it comes to elite French football, no 
league has it done better than the Ligue 1! 
Watch your favorite teams and players 
kick things up a notch all across the 
country only on beIN! 





Entertainment & Lifestyle

Superstar Season 

Turn Mondays a reason to celebrate with Superstar Season on Sundance TV!  
Enjoy a month of back-to-back, A-list filled movies every Monday during the month  

and learn to love Mondays again!

Pioneer Woman – 
Season 23 

There’s home cooking, 
and then there Ree 
Drummond’s brand of it! 

This former city slicker is a 
renowned food blogger, and 
she’s excited to show you her 

versatile cooking abilities.

Thursdays starting  

12 December  

at 19:00 Mecca 
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Trainspotting  
Shallow Grave  

2 December

Croupier  
Sexy Beast 

9 December 

Welcome to Sarajevo  
California Solo 

16 December

Charlotte Gray  
Wreckers 

23 December

Brassed Off  
Topsy Turvy  

30 December

Mondays  

at 21:00 Mecca 

With over than 95 premium channels across sports, series, 
drama, lifestyle and kids, you get more to cheer, cry, laugh 

and watch with beIN.

Upgrade NOW to PREMIUM or ELITE
and enjoy every color with beIN.

beiN.net



Entertainment & Lifestyle

A Million Little Things – Season 2

This compelling drama is back for another season of self-reflection. After a 
man in a group of friends takes his own life, each member must look deep 
within to reflect on their own choices.

Every Thursday starting  
19 December at 20:00 Mecca

Cake Factory  
 (مصنع الكعك(

Prepare to have your sweet 
tooth activated! Cakes, 
cookies, and delicious 
recipes await, with our hosts 
prepping to teach you all 
you need to know about 
how to make them.

Monday to Friday  

at 11:00 Mecca

Hadoutet Hob - Season 3 )3 حدوتة حب - الموسم) 

A young workaholic with no time for a social life finally meets a woman who can change things 
for the better. But what happens when it's revealed that she's already married?

Monday to Friday at 21:00 Mecca 

Heroes & Survivors –  
Season 2 

Meet the people who can weather 
the worst situations. Dive into 
real life stories of brave men and 
women who have defied deadly 
extreme weather conditions 
and came out victorious. 

Thursdays starting  
5 December  
at 20:10 Mecca
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Movies

Love Moments! 

Get a dose of true love with these classic movies! Cuddle up with a blanket and a great story that 
will put a smile on your face and a happy tear in your eye.

That Night December 1 
At First Sight December 8 
Speechless December 15 
Kate & Leopold December 22

Captive State

Almost a decade 
ago, an extraterrestrial 

force invaded the 
planet. Today, the lives of 

a Chicago neighborhood’s 
civilians on both sides of 

the conflict are explored.

Stars: John Goodman, Ashton 
Sanders, Jonathan Majors

Saturday, 14 December  
at 21:00 Mecca 

A Vigilante

A victim of marital abuse becomes a vigilante, helping other victims rid themselves of their 
own abusers all while hunting down her own husband, whom she has to kill to be free.

Stars: Olivia Wilde, Morgan Spector, Kyle Catlett

Saturday, 7 December at 21:00 Mecca
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A New Beginning 

Prepare yourself for December movie festivities each and every Thursday  
with a slew of thrilling films taking you to the past, the present, the future, and back again!

Battle: Los Angeles  
5 December at 20:30 Mecca

X-Men: Apocalypse  
5 December at 22:30 Mecca

The 5th Wave  
12 December at 20:30 Mecca

Terminus  
12 December at 22:30 Mecca

Kill Switch  
19 December at 20:30 Mecca

Independence Day: Resurgence  
19 December at 22:30 Mecca

War of the Worlds  
26 December at 20:30 Mecca

2012  
26 December at 22:30 Mecca

Every Sunday at 22:00 Mecca



Star of the Month

Margot Robbie

3

Margot started her career by playing Donna Freedman on the 
Australian soap Neighbours and eventually went on to give a 
breakthrough performance in The Wolf of Wall Street (2013). 
Her profile continued to grow with leading roles, like in the 
romantic drama Focus (2015).

In 2016, she starred as villain Harley Quinn in Suicide 
Squad and soon after portrayed figure skater Tonya 
Harding in the biopic I, Tonya (2017), receiving critical 
acclaim and a Golden Globe Award nomination for 
Best Actress.

Upcoming Movies:
• Birds of Prey (2020)
• Peter Rabbit 2: The Runaway (2020)
• The Suicide Squad (2021)

Top Movies:
• The Wolf of Wall Street (2013)
• Focus (2015)
• Suicide Squad (2016)
• The Legend of Tarzan (2016)
• Terminal (2018)
• Dreamland (2019)
• Once Upon A Time In Hollywood (2019)

Did you know?
Margot worked at Subway before acting and 
believes she’s a master sandwich artist. 

Her favorite movie of all time is True Romance.

When playing Jane in The Legend of Tarzan, she 
refused to lose weight for the role.

In 2017, Time magazine named her one of the 
100 most influential people in the world.

In 2019, she was ranked among the world's 
highest-paid actresses.

Watch her on beIN!

Don’t miss Margot Robbie in Terminal 

on beIN MOVIES PREMIERE HD1 on 

Friday 6 December at 21:00 Mecca.

It may be cold around the world, but your TV is heating up with all the best 
entertainment from beIN!

Sundance TV is turning Mondays into something to look forward to with amazing 
thrillers airing back-to-back! But don’t worry, things only get sweeter when you 
indulge in Cake Factory on beIN Gourmet!

Meanwhile, season 2 of the introspective drama A Million Little Things airing on 
beIN Series HD1 is further exploring the lives of friends torn by the tragic death 
of a loved one. DMAX is bringing some positive hopefulness with season 2 of  
Heroes & Survivors, which tells the harrowing true stories of people who have 
survived the harshest weather conditions known to man.

Speaking of heroes and survivors, football stars dominate every match in El Clásico 
and the FIFA Club World Cup!

And little ones will laugh and learn with season 2 of Martine and Alphablocks!

Warm up your screens this December and stay entertained with all things beIN!

To renew or subscribe, just call: 16162

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

CAF Champions League
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