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يعيش صاني خارج حياته بطريقته الخاصة ويبذل قصارى جهده لتوفير 
احتياجات ابنه الرضيع. وعندما ُيصاب هنري بمرضٍ غامض، يّتحد صاني مع 

باجي ويعودا إلى باندالندز. مما يحتم على األرملة أن تتحالف مع ليديا 
وناثانيل مون - الوصي السابق الذي فقد يده بسبب صاني وباجي في 

الموسم الثاني. لكن عندما يصل زعيم بدوي غامض يدعى بيلجريم إلى 
باندالندز في مهمة الستعادة أزرا وأشر في عصرٍ جديد من "السالم"، 

يصبح من الضروري على أعداء األمس االتحاد معاً للدفاع عن 
أراضيهم.

 العرض األول 18 يونيو الساعة 21:00 بتوقيت 
مكة المكرمة

 حلقة جديدة كل يوم اثنين الساعة 21:00 بتوقيت 
مكة المكرمة

Into the Badlands الموسم 3

نجم هذا الشهر
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دانيال وو

 دانيال وو ممثل ومخرج ومنتج تأّلق في اآلونة األخيرة في إعادة فيلم Tomb Raider حيث 
لعب دور لو رن قائد السفينة الذي يشارك الرا كروفت في رحلة العثور على والدها.

 شارك وو في أكثر من 60 فيلماً وكان أبرز أدواره في فيلم Gen-X Cops من إخراج بيتي تشان. تم 
 One Night ترشيحه مرتين لجوائز أفالم هونغ كونغ عام 2005 كأفضل ممثل عن فيلم

in Mongkok وأفضل ممثل مساعد عن فيلم New Police Story، وهو الدور 
الذي أحرز له أيضاً جائزة الحصان الذهبي في تايوان كأفضل ممثل مساعد، كما فاز 

 The Heavenly بجائزة أفضل مخرج في جوائز أفالم هونغ كونغ عن فيلم
Kings عام 2006.

 تتضّمن سلسلة أفالمه الدولّية الناجحة Night Corridor )عام 2003( 
وإعادة فيلم Around the World in 80 Days لفرانك كوراسي 
في 2004 وفيلم The Man with the Iron Fists )عام 2012( 
من إخراج كوينتن تارانتينو وفيلم Europa Report )عام 2013( 

وفيلم Chinese Zodiac لجاكي شان )2012( وفيلم 
Geostorm )عام 2017( الذي حقق نجاحاً كبيراً 

وهو من إخراج دين ديفلين. كما تأّلق وو 
 Warcraft أيضاً في فيلم الخيال العلمي

)عام 2016( من إخراج دنكان جونز 
 World والمأخوذ عن اللعبة الشهيرة

.of Warcraft

شاهد على beIN هذا الشهر أفضل محتوى رياضي وترفيهيّ متنوع خالل هذا الصيف. تستمر تغطية أكبر 
حدث رياضيّ في العام مع تقّدم بطولة كأس العالم روسيا FIFA 2018  إلى ما بعد مراحل المجموعة، واآلن 

في جوالت اإلقصاء المثيرة، من سيصل إلى المباراة النهائّية التي ستقام في 15 يوليو؟ إلى جانب متعة كرة 
القدم، نقّدم أيضاً تغطية مباشرة حصرية لبطولة ويمبلدون وسباق الفورموال 1 هذا الشهر. 

تستمر قنوات beIN MOVIES HD1 في تقديم أفضل محتوى ممّيز في كل شهر ، وتعرض لنا في هذا الشهر 
 Batman v Superman: Dawn و The Florida Project مجموعة مختارة من األفالم المتنوعة ومنها

of Justice وغيرها من األفالم الرائعة.

وعلى قنوات beIN SERIES HD هناك باقة متنوعة من المسلسالت التي ستعرض خالل هذا الشهر 
ومنها  مسلسل Elementary في موسمه السادس عن عودة المحقق شارلوك هولمز وسلسلة  

American Woman في موسمه األول ، هذا باألضافة إلى ما تقدمه قناة DTX  من إثارة في عالم 
السيارات من خالل Chasing Classic Cars وتأخذ BBC Earth المشاهد ليكتشف أجمل المدن في اليابان 

في برنامج  Japan: Between Earth and Sky. أما لألطفال فستجذبهم المغامرة وحب اإلكتشاف في 
 .DreamWorks على قناة Trollhunters

لالستمتاع بكل ذلك وأكثر على beIN اشترك اآلن أو جدد اشتراكك، اتصل بنا على 16162.

* يمكن أن تتغير أوقات عرض البرامج دون إشعار مسبق.

Murder Made Me Famous Season 4



The Lego 
Ninjago Movie

The Florida Project
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X-Men Apocalypse

Batman v Superman: Dawn of Justice

موني، فتاة تبلغ من العمر ستة أعوام، تقضي الصيف في االستكشاف والمغامرة بالقرب من عالم والت ديزني 
وتثير الفوضى مع أصدقائها المنفلتين فيما تحاول أمها المتمردة التي ال تألو جهداً في رعايتها التغّلب على 

مشاكلهما

السبت 7 يوليو الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة

يتوجه ستة أفراد نينجا شباب في مهمة 
للدفاع عن جزيرتهم ومسقط رأسهم التي 

ُتدعى )نينجاجو(.. ليالً هم محاربون موهوبون 
يستخدمون مهاراتهم وأسطول شاحناتهم 
الهائل لمقاتلة األشرار والوحوش، ونهاًرا هم 

مراهقون اعتياديون، يكافحون ضد عدوهم األعظم: 
مدرستهم الثانوية.

السبت 21 يوليو الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة

 X-Men: Days of بعد مرور عشر سنوات على أحداث
Future Past، وخالل حقبة الثمانينات من القرن 

العشرين، يضطر كل من البروفيسور )إكس(، )ماجنيتو( 
و)ميستيك( للتعاون مًعا بسبب ظهور عدو جديد 

مشترك بينهم، وهو )أبوكاليبس( الذي يستيقظ من 
قبره مؤخرًا ليبدأ في القيام بتحركاته.

 األحد 22 يوليو الساعة 20:30 بتوقيت 
مكة المكرمة

بعد مرور عامين على معركة سوبرمان مع زود، يعثر باتمان على الرجل الفوالذي ويحمّله المسؤولّية عن جميع 
أفعاله التي دمرت المدينة. آمالً أن يكتشف العالم نوع البطل الذي يحتاج إليه فعالً.

السبت 14 يوليو الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة

 جوائز األكاديمية، الواليات المتحدة 2018: 	 
ُرّشح لجائزة األوسكار/أفضل أداء لممثل مساعد

 جوائز األكاديمّية البريطانّية لألفالم 2018: 	 
ُرّشح لجائزة األكاديمّية البريطانّية لألفالم/أفضل ممثل مساعد

 جوائز جمعية المؤثرات البصرية 2018: 	 
ُرّشح لجائزة أفضل شخصّية رسوم متحركة في فيلم رسوم متحركة

 جائزة رابطة الفنانين اإلذاعيين 	 
 :ACRA) 2017) الكنديين 

 الفائز بجائزة ACRA مونتريال/أداء المشاهد 
الخطيرة المتمّيز

جائزة الجمعّية األمريكّية للملحنين والمؤلفين والناشرين الخاّصة بموسيقى األفالم 	 
 والتلفزيون 2017: فاز بجائزة الجمعّية األمريكّية للملحنين والمؤلفين والناشرين/أفضل 

األفالم من حيث اإليرادات

جوائز العرض الدعائيّ الذهبيّ لعام 2016: فاز بجائزة العرض الدعائيّ الذهبيّ/أفضل ملصق أصليّ	 

أفالم



Mutiny: Survival on 
The Oceans

Elementary الموسم 6 

 American Woman الموسم 1 
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 Murder Made Me Famous الموسم 4 

تدور أحداث المسلسل في حقبة السبعينيات التي شهدت الموجة الثانية من الحركة النسوّية وتصّور قصة أم 
عزباء هجرت زوجها وتتوّلى تربية ابنتيها بمساعدة صديقتين لها.

كل اثنين الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة

يعتقد الطاقم أن لديه ما يحتاجه إلعادة 
تصوير إحدى أكبر األعمال عن التحّمل والبراعة 

المالحّية في التاريخ. يبتعد الطاقم في المحيط 
الهادئ في محاولٍة إلنجاز رحلة الكابتن بالي بطول 

.Mutiny on the Bounty 4 آالف ميل بعد

الخميس 19 يوليو الساعة 20:10 بتوقيت مكة 
المكرمة

بصفته مستشاراً لشرطة نيويورك، يحقق شيرلوك هولمز في الجرائم التي تقع في مدينة نيويورك في أّيامنا هذه بمساعدة جوان 
واتسون، الجرّاحة السابقة، التي تم تعيينها من قبل والد هولمز الثريّ لتعليم المحّقق غريب األطوار الحفاظ على رصانته.

كل ثالثاء بدءاً من 3 يوليو الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة

سلسلة وثائقّية تستند إلى الحقائق وتسّلط الضوء على قتلة ذاع صيتهم بسبب الضجة اإلعالمّية التي أثارتها 
جرائمهم. لطالما شّكل علم النفس المثير لالضطراب والكامن وراء أحداث القتل مادة خصبة لبرامج التلفاز 

والكتب واألفالم، ولكن لماذا يجتذب بعض القتلة انتباه الماليين؟ 

 كل ليلة باستثناء عطلة نهاية األسبوع بدءاً من 3 إلى 10 يوليو الساعة 21:00 و02:30 
بتوقيت مكة المكرمة

البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة



Property Brothers

Channel 64

البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة

عرض رائع يجمع بين الطهيّ والبرامج الحوارّية فعندما تجتمع سيدات في المطبخ ال 
يتعلق األمر بالطهيّ فحسب. 

كل أحد وثالثاء بدءاً من 1 يوليو الساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة

األخوان درو وجوناثان يعودان إلى 
العمل لمساعدة مجموعة جديدة 

من الباحثين عن منزل في العثور على 
منازل متهالكة وشرائها وتحويلها إلى 
عقارات مبهرة وهما ملتزمان بمساعدة 
عمالئهما في العثور على كل ما يريدون - 

بغض النظر عما يتطلبه األمر من عمل!.

كل جمعة بدءاً من 20 يوليو الساعة 20:00 
بتوقيت مكة المكرمة

Lat W Ajen لت وعجن

العرض األول: الخميس 14 يونيو الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة



رياضة

10

كما اعتدتم قنوات beIN ستكون معكم لمواكبة مباريات النافذة الثالثة للتصفيات 
القارية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة حيث جميع المنتخبات العالمية ومنها 

العربية تترقب التأهل للدور الثاني بأفضل سجل ممكن فهل ستحقق مرادها؟

أدرينالين الفورموال واحد سيبلغ أوَجه في 
يوليو مع أربع جوائز كبرى ستحبس أنفاسكم 
خالل مشاهدة هاميلتون وفيتيل وغيرهم 

في مطاردات شرسة بين النمسا وبريطانيا 
وألمانيا والمجر. ضعوا أحزمتكم من اآلن 
واضبطوا أجهزتكم إلثارة مباشرة فقط 

.beIN عبر

جائزة النمسا الكبرى 1 يوليو 
جائزة بريطانيا الكبرى 8 يوليو
جائزة المانيا الكبرى 22 يوليو 
جائزة المجر الكبرى 27 يوليو

أقدم بطولة تنس وأكثرها عراقة تعود لعشاقها 
في نسختها الـ132 والكل يترقب قدرة الكبار على 

انتزاع العرش من ملك المالعب العشبّية روجيه فيدرر 
وإمكانية غاربينا موغوروزا في الدفاع عن لقبها. بطولة 

.beIN ويمبلدون تأتيكم عبر عنوان واحد

بطولة ويمبلدون: 15-1 يوليو

الفورموال 1

تصفيات بطولة العالم لكرة السلة 1 و2 يوليو

تصفيات بطولة العالم لكرة السلة

 بطولة ويمبلدون

 جولتان حتى اآلن أفرحتا البعض وخّيبتا البعض اآلخر، فهل سينجح ممثلو العرب 
في إسعاد جماهيرهم في الجولتين الثالثة والرابعة؟ تابعوا دور المجموعات لمسابقتي دوري 

.beIN األبطال وكأس الكونفدرالية األفريقيتين مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات

كاس الكونفدرالية 18 و29  يوليو دوري أبطال أفريقيا 17 و28 يوليو 

دوري أبطال أفريقيا

2018 FIFA World Cup Russia™
بعد دور أّول الهب، تدخل المنافسات مراحلها التالية لتزداد المباريات تشويقاً 

وترتفع الضغوط إلى األقصى حيث ال مكان لزلة قدم، فمن سيستمر ومن سيقطع 
تذاكر العودة؟ ال تفوتوا إثارة األدوار اإلقصائية لمونديال روسيا حتى الموعد 

.beIN الختامي مباشرة وحصرياً عبر

دور الـ1٦: ٣0 يونيو - ٣ يوليو
ربع النهائي: ٦-٧ يوليو

نصف النهائي: 10-11 يوليو
المركز الثالث: 14 يوليو

النهائي: 15 يوليو



Masters of Flip

 Chasing Classic
Cars الموسم 10

8

Ben and James 
versus the 

Arabian Desert

Japan: Between Earth and Sky

البرامج الوثائقية

تحول كورتني وديف الكوارث العقارية إلى منازل أحالم عائلية مذهلة. 

الثالثاء 24 يوليو الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة 

يقودنا وين كاريني في مطاردة 
عاصفة للعثور على سيارات 
نادرة وتجديدها وبيعها في 

المعارض والمزادات في جميع 
أنحاء الواليات المتحدة. 

االثنين 2 يوليو الساعة 21:00 
بتوقيت مكة المكرمة

بدأ المغامر بن فوغل واألولمبي 
البريطاني السابق جيمس كراكنيل 

أكبر تحدٍّ لهما حتى اآلن ليصبحا 
أول مواطنْين غربيْين يعبران الربع 

الخالي من الصحراء العربية وحدهما 
وبدون توجيه. تفوق هذه المنطقة 

في مساحتها فرنسا وبلجيكا وهولندا 
مجتمعة وتضّم جباالً من الرمال بعلّو 
برج إيفل، كما أن درجات الحرارة خالل 

النهار تصل إلى 40 درجة مئوية. 

 كل أحد ابتداًء من 29 يوليو في الساعة
21:00 بتوقيت مكة المكرمة

رحلة استكشافّية عبر المجاهل البرّية تكشف لنا أسرار بعضٍ من أجمل المواقع فياليابان ، وتم تصويرها 
.4K وعرضها باستخدام صور عالية الدقة

العرض األول األربعاء 11 يوليو الساعة 20:50 بتوقيت مكة المكرمة



برامج األطفال

Pat the Dog 

Trollhunters
Darwin and Newts الموسم 1

9

Little People II

قابل الصغار وتعّرف على عالمهم الممتع والمرح 
والزاهي باأللوان. يكشف لنا كوبي وتيسا وميا 

وإيدي، الشخصّيات المأخوذة من ألعاب 
فيشربرايس الكالسيكّية عن أنشطة حياتهم 
ويعرضون لنا القصص التي يحبونها واأللعاب 

التي يمارسونها. 

4 يوليو

هذا البرنامج يشّجع األطفال على االستكشاف 
واالكتشاف والمغامرة والعلوم من خالل عرض 

مغامرات لألطفال الذين يحبون معرفة كيف 
تعمل األشياء.

خالل أيام األسبوع باستثناء عطلة نهاية 
األسبوع بدءاً من 9 يوليو الساعة 

09:30 بتوقيت مكة المكرمة

حكاية عالمين في طريقهما لالصطدام عندما 
يعثر مراهق عادي، جيم الك جونيور، على تعويذة 

غامضة تكشف عن حضارة سرّية لمخلوقات 
الترول العمالقة تحت بلدته الصغيرة أركاديا. 

يقرر جيم أن ينقذ العالم بعد أن شاء له 
القدر أن يلعب دوراً حاسماً في المعركة 
القديمة بين الخير والشر - مباشرًة بعد 

حّصة الرياضة.

األحد 8 يوليو

يظهر اليوم الكلب الرقميّ األكثر شعبّية في هذا المسلسل الذي يمزج بين اإلثارة 
والكوميديا، وهذه السلسلة مأخوذة عن لعبة الفيديو لألجهزة اللوحّية 

والهواتف الذكّية.

األحد 8 يوليو الساعة 08:00 بتوقيت مكة المكرمة 
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• 11 Factual & news channels
• 4 Kids channels

Packages الباقات

The Choice of the Champions

 
SPORTS

channels54 HD
Great Start to the  

Best TV Experience

ACCESS
channels40 HD

Premium Family Fun

channels66 HD

• 14 Sports channels
• 11 Movie  channels
• 16  Entertainment & lifestyle 

channels
• 13 Factual & news channels
• 12 Kids channels

  
ENTERTAINMENT COMPLETE

• 28 Sports channels 
• 11 Movie channels
• 17  Entertainment & lifestyle 

channels
• 16 Factual & news channels
• 12 Kids channels

Unrivalled Entertainment and Sports

84 HD channels

  
SPORTS

HD 54 قناة

اختيار األبطال

• 28 قناة رياضية
• 3 قنوات أفالم

• 8 قنوات للترفيه العام والمنّوعات
• 11 قناة إخبارية ووثائقية

• ٤ قنوات لألطفال

ENTERTAINMENT
HD 66 قناة

• 1٤ قناة رياضية
• 11 قناة أفالم

• 16  قناة للترفيه العام والمنّوعات
• 13 قناة إخبارية ووثائقية

• 12 قناة لألطفال

الترفيه العائلي المميز

COMPLETE
HD 84 قناة

كل ما تتمناه من الترفيه والرياضة

• 28 قناة رياضية
• 11 قناة أفالم

• 17 قناة للترفيه العام والمنّوعات
• 16 قناة إخبارية ووثائقية

• 12 قناة لألطفال

SUBSCRIBE NOW
beIN .ne t /subsc r ibe

اشترك اآلن
be IN .ne t /subsc r ibe

ACCESS
HD 40 قناة

بداية مميزة لتجربة تلفزيونية فريدة

• 1٤ قناة رياضية
• 3 قنوات أفالم

• 8 قنوات للترفيه العام والمنّوعات
• 11 قناة إخبارية ووثائقية

• ٤ قنوات لألطفال

• 28 Sports channels
• 3 Movie channels 
• 8  Entertainment & lifestyle 

channels
• 11 Factual & news channels
• 4 Kids channels

• 14 Sports channels
• 3 Movie channels 
• 8  Entertainment & lifestyle  

channels
• 11 Factual & news channels
• 4 Kids channels



Kids

An adventure show for kids who 
love to figure out how stuff works. 
Encouraging exploration, discovery, 
adventure and science.

Weekdays from July 9th at 
09:30 Mecca

A tale of two worlds set to collide, when 
ordinary teenager Jim Lake Jr. stumbles 
upon a mystical amulet that reveals 
a secret civilization of mighty trolls 
beneath his small town of Arcadia. 
Suddenly destined to play a crucial 
role in an ancient battle of good and 
evil, Jim is determined to save the 
world – right after gym class. 

Sunday July 8th  

Based on the video game for tablets and smartphones. The most 
famous digital pooch appears today in a cartoon series mixing 
breath-taking action and comedy!

Sunday July 8th at 08:00 Mecca

Pat the Dog 

Trollhunters
Darwin and Newts Season 1

9

Little People II

Meet the Little People and their fun 
loving brightly colored world! With 
characters based on the classic 
Fisher-Price toys, Koby, Tessa, Mia 
and Eddie takes us through their 
lives, the stories they love to tell 
and the games they like to play. 

July 4th 



Factual

Masters of Flip

Kortney and Dave Wilson transform real estate disasters into stunning family 
dream homes.

Tuesday July 24th at 19:45 Mecca 

Adventurer Ben Fogle and 
former British Olympian 
James Cracknell embark on 
their greatest challenge yet 
- to be the first Westerners 
to cross the Empty Quarter 
of the Arabian Desert alone 

and unguided. This is an area 
larger than France, Belgium 
and Holland combined with 
mountains of sand as high as 
the Eiffel Tower and daytime 
temperatures reaching 40 
degrees Celsius.

Monday July 2nd at 21:00 Mecca

Chasing Classic 
Cars Season 10

Wayne Carini leads us 
on a whirlwind chase to 

find, restore and sell rare 
automobiles at shows and 

auctions across the United 
States.

8

Ben and James 
versus the Arabian 
Desert

Japan: Between Earth and Sky

A journey of discovery through a wild and little-known Japan, filmed and showed 
as never before with 4K images and spectacular aerial shots. Revealing the 

mystery of some of the most beautiful sites in the country.

Premieres Wednesday July 11th at 20:50 Mecca

Every Sunday from July 29th 
at 21:00 Mecca



June 30th – July 3rd:  Round of 16
July 6th – 7th:  Quarter-finals
July 10th – 11th:   Semi-finals
July 14th:   3rd Place playoff
July 15th:   Final

The oldest and most elite tennis 
tournament presents its 132nd edition. 

Anticipation builds to see if tournament 
favorite Roger Federer can maintain his 

competition record or if Garbiñe Muguruza 
will defend her title in the women’s draw. Get 

all the tournament action live and exclusively 
on beIN. 

July 1st – 15th

Formula 1 action peaks this July, with four major races that will leave 
you wanting more. Watch Hamilton, Vettel and others battle it out in 
Austria, Britain, Germany and Hungary. Buckle up from now and get 
all the action live on beIN.

July 1st – Austrian Grand Prix  July 8th – British Grand Prix
July 22nd - German Grand Prix July 27th - Hungarian Grand Prix

beIN brings you matches of the third window of the continental 
qualifiers for the World Championship in basketball, where 
international teams including Arab ones hope to make it 
through to the second round. Will they achieve their goal?

2018 FIFA World Cup Russia™

FIBA Basketball World Cup

FIBA Basketball World Cup China 2019 Qualifiers
July 1st and 2nd

Wimbledon 

Formula 1

Cycling Tour de France

Cricket: England x India ODI  
& T20 Series

Sports Over the next three weeks, 22 teams made 
up of 176 cyclists will compete over 3329 km 

to contest cycling’s most elite title. Who will 
wear the yellow jersey in the end? Find out 

exclusively on beIN.

July 7th – 29th

The two best One-Day teams in world 
cricket meet for another blockbuster clash. 

England are fighting to retain their spot at the 
top of the ICC ODI Rankings, but India has the 
world's best ODI batsman, Virat Kohli, in their 

quest to reclaim the number one spot.

Starts July 3rd

The best teams have now progressed from the group 
stages. The competition and pressure has intensified. 
Who will survive and fight on to become the next 
world champion? Don’t miss any of the heated 
action from the 2018 FIFA World Cup Russia™ live 
and exclusive on beIN.

10



27

Brothers Drew and Jonathan 
are back in action helping 

a new slate of home-seek-
ers find, buy and transform 

dilapidated houses into daz-
zling showstoppers! Commit-

ted to helping their clients find 
everything they want – no matter 

how much work it takes!

Every Friday from July 20th at 
20:00 Mecca

Property Brothers

An exciting display that combines both cooking and talk shows, marking that in this 
kitchen when women meet it’s about more than just cooking. 

Every Sunday & Tuesday from July 1st at 10:00 Mecca

Lat W Ajen لت وعجن

Entertainment & Lifestyle
Channel 64

Exclusively on



Set against 1970s second-wave feminism, a single mother gets help from two 
friends to raise her kids after leaving her husband.

Every Monday at 20:30 Mecca

A crew believes they have what it 
takes to recreate one of history’s 
greatest feats of endurance and 
navigation. Drifting in the Pacific 

Ocean, they are going to attempt 
the 4 000-mile journey of Captain 
Bligh after the Mutiny on the Bounty.

Thursday July 19th at 20:10 Mecca

As a consultant to the NYPD, Sherlock Holmes investigates crimes in modern-
day New York City assisted by Joan Watson, a former surgeon, who is hired by 
Holmes's wealthy father to help keep the eccentric detective sober.

Every Tuesday from July 3rd at 20:00 Mecca

Mutiny: Survival on The 
Oceans

Elementary Season 6

Entertainment & Lifestyle

5

A fact-based documentary series that examines killers who gained public notoriety 
when their crimes whipped up a media frenzy. The unnerving psychology behind 

murder has long been source material for television, books and movies, but why do 
certain killers capture the attention of millions? 

Weeknights from July 3rd to 10th at 21:00 and 02:30 Mecca

Murder Made Me Famous Season 4
American Woman Season 1



After the re-emergence of the world's first 
mutant, the world-destroyer Apocalypse, the 
X-Men must unite to defeat his extinction 
level plan.

Movies

• Academy Awards, USA 2018:  
Nominee Oscar/ Best Performance by an Actor in a 
Supporting Role

• BAFTA Awards 2018: 
Nominee BAFTA Film Award/ Best Supporting Actor

• Visual Effects Society Awards 2018: 
Nominated, Outstanding Animated 
Character in an Animated Feature

• ACTRA Awards 2017: Winner ACTRA 
Montreal Award/ Outstanding Stunt 
Performance.

NINJAGO City calls to 
action young Master 

Builder Lloyd and his 
secret ninja warrior 

friends. Led by Master 
Wu, they must defeat evil 

warlord Garmadon.  

The Lego 
Ninjago Movie

The Florida Project

4

Saturday July 7th at 21:00 Mecca

Sunday July 22nd at 20:30 
Mecca 

A summer spent exploring a deeply moving and unforgettably poignant look at precocious six-
year-old Moonee as she courts mischief and adventure with her ragtag playmates and bonds 
with her rebellious but caring mother, all while living in the shadows of Walt Disney World.

Saturday July 21st at 21:00 Mecca

X-Men Apocalypse

Set two years after Superman’s battle with Zod, Batman takes on the Man of Steel holding him 
accountable for his actions that devastated the city. Hopeful that the world will discover just the 
kind of hero it really needs.

• ASCAP Film and Television Music Awards 2017: Winner 
ASCAP Award/ Top Box Office Films

• Golden Trailer Awards 2016: Winner Golden Trailer/ Most 
Original Poster

Saturday July 14th at 21:00 Mecca

Batman v Superman: Dawn of Justice



Daniel Wu

3

Star of the Month

Watch him on AMC! 

Into the Badlands Season 3
Sunny is living off the grid, doing his best to provide 
for his infant son. It is only when Henry contracts 
a mysterious illness that Sunny must join forces 
with Bajie and journey back into the Badlands. 
The Widow must find new allies in Lydia and in 
Nathaniel Moon — the former regent who lost his 
hand to Sunny and Bajie in Season 2. But when a 
mysterious nomadic leader called Pilgrim arrives 
in the Badlands on a mission to restore Azra and 
usher in a new era of “peace," old enemies must 
band together to defend the Badlands.

Premiere 18th June at 21:00 Mecca
New episode every Monday at 21:00 Mecca

Daniel Wu is an actor, director, and producer who recently starred in the 
Tomb Raider reboot, portraying Lu Ren, a ship captain who partners 
with Lara Croft on a journey to find her father.

Wu has featured in over 60 films, with his breakout role in Benny Chan’s 
Gen-X Cops. He received two Hong Kong Film Award nominations in 
2005: for Best Actor in One Night in Mongkok and Best Supporting 
Actor in New Police Story, a role that also brought him Taiwan’s 
Golden Horse Award as Best Supporting Actor. He also won the 
prestigious Hong Kong Film Award for Best Director for his 2006 
feature, The Heavenly Kings.

His string of international film hits includes Night Corridor 
(2003), Frank Coraci’s 2004 remake of Around the World in 
80 Days, Quentin Tarantino’s presentation of The Man with the 
Iron Fists (2012), Europa Report 
(2013), Jackie Chan’s Chinese 
Zodiac (2012), and Dean Devlin’s 
blockbuster, Geostorm (2017). 
Wu also starred in Duncan 
Jones’ epic sci-fi adventure, 
Warcraft (2016), based on 
the popular game, World of 
Warcraft.

On beIN this July!

As always, beIN will bring you the best entertainment this summer. The biggest 
sporting event of the year continues as the 2018 FIFA World Cup Russia™ progresses 
beyond the group stages and now into the jaw-dropping knockout rounds. Who 
will make it to the final come July 15th? Alongside the football fun we also have live 
coverage of Wimbledon, Tour de France and Formula 1 action this month. 

For blockbuster viewing, beIN MOVIES HD1 continues to offer the best on-screen 
entertainment, with The Florida Project and Batman v Superman: Dawn of Justice 
among other great movies this month. beIN SERIES HD1 presents the return of 
Sherlock Holmes in Elementary Season 6 and the inspiration of a 1970s-single mother 
in American Woman. DTX continues the classic car hunt in Chasing Classic Cars and 
we take a beautiful journey exploring National Geographic’s Japan: Between Earth and 
Sky! For the kids on DreamWorks there’s the discovery and adventure of two-worlds in 
Trollhunters. 

All this and so much more on beIN, to renew or subscribe, call 16162.

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

Murder Made Me Famous Season 4
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