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أفضل البرامج لهذا الشهر

الصفحات الداخلية

الغالف

كرة القدم
beIN SPORTS

األخوات - الموسم األول
beIN DRAMA HD1

Joker 
beIN MOVIES HD1 



أفضل أفالمه:
•Gladiator (2000)

•Hotel Rwanda (2004)

•Walk the Line (2005)

•The Master (2012)

•Her (2013)

•Joker (2019)

!beIN شاهده على
Joker شــاهد خواكين فينيكس في فيلم

.beIN MOVIES HD1 على

خواكين فينيكس 

يتميز النجم خواكين فينيكس بمواهبه في التمثيل واإلنتاج وقد تلقى العديد 
.Oscarو Golden Globe ،Grammy Award من الجوائز العالمية منها

بدأ خواكين طريقه إلى الشهرة في الثمانينيات، مع دوره الرئيسي األول في 
فيلم SpaceCamp (1986). ولكن لمع نجمه فيدور كومودوس في فيلم 

Gladiator (2000). بعد ذلك، قام بالتمثيل بأهم األفالم، بما في ذلك 
.Her (2013)و Hotel Rwanda (2004) ،Walk the Line (2005)

يتحدث العالم اليوم عن خواكين ودوره الذي حصد شهرة واسعة في فيلم 
.(Golden Lion) والذي فاز بجائزة األسد الذهبي The Joker (2019)
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هل تعلم؟
باإلضافة إلى إنتاج األفالم والبرامج التلفزيونية، قام فينيكس 

بإخراج مقاطع الفيديو الموسيقية. حّقق نجاحات كثيرة في 
هذا المجال وحصل على جائزة Grammy Award ألفضل 

.Walk the Line مجموعة موسيقى تصويرية للفيلم

People for فينيكس ناشط اجتماعي ومتحدث باسم
.the Ethical Treatment of Animals PETA

خالًفا لما يظنه البعض، فإن الندبة الموجودة على شفته 
ليست من آثار عملية بل إنها نتيجة تشوه خلقي.

نجم هذا الشهر ليربط كل عشاق األفالم أحزمتهم فشهر يوليو المليء بالترفيه، والتشويق، والدراما، والكوميديا على األبواب.

 .Joker انطلقوا في رحلة مشّوقة مع أداء كّل من "خواكين فينيكس" و"روبرت دي نيرو" في فيلم األسطورة المجنون
وال تنسوا متابعة النجم "دانيال رادكليف" في فيلمه الشهير Escape From Pretoria، وأداء وإطاللة "نيكول كيدمان" 

!beIN Movies HD1 كل هذه األفالم وأكثر في انتظاركم على .The Goldfinch الساحرة في فيلمها المميز

أما بالنسبة لعشاق المسلسالت، فكونوا على موعد مع سلسلة Kevin Can Wait الجديدة كلياً والتي تروي قصة 
.beIN DRAMA الشرطي الذي يحاول التكيف مع حياته الجديدة بعد تقاعده. وال تفّوتوا متابعة مسلسل "األخوات" على

خّصصنا لألطفال في شهر يوليو عالماً مميزاً صفته الفرح، والترفيه والتسلية، والتعّلم، مع العديد من البرامج والمسلسالت 
Arthur وغيرها العديد لنجعل  and the Minimoysو Cartoon Network Superheroes الشيقة على غرار

عطلتهم مليئة بالمغامرات والمفاجآت.

عشاق الساحرة المستديرة هم اآلن أكثر الناس فرحاً على اإلطالق. منافسات الدوري اإلنجليزي الممتاز والدوري اإلسباني 
سوف تأخذ كل محبي كرة القدم إلى مدرجات المستطيل األخضر وهم في بيوتهم!

فهل أنتم مستعدون مثلنا الستقبال شهر الحماس والتشويق واإلثارة؟

لالشتراك وتجديد االشتراك اتصل على: 16162

* يمكن أن تتغير أوقات عرض البرامج دون إشعار مسبق.

Rock the Block
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Escape from Pretoria

تدور أحداث هذا الفيلم، المقتبس من قصة حقيقة، حول هروب مجموعة من المساجين من سجن 
"بريتوريا" في جنوب أفريقيا خالل فترة الفصل العنصري. 

بطولة: دانيال رادكليف، إيان هارت، دانيال ويبر.

الجمعة، 10 يوليو الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة

The Goldfinch

بعد مقتل والدته في حادث تفجير في متحف المتروبوليتان، يتولى رجل ثري وعائلته رعاية الصبي الصغير "ثيو ديكر" البالغ من 
العمر ثالثة عشر عاماً في "إيست سايد" من مدينة نيويورك. ولكن عند وقوع كارثة تفجير المتحف، يستولى على لوحة "طائر 

الحسون" التي ال تقدر بثمن. 

بطولة: أوكس فيجلي، أنسيل يلجورت، نيكول كيدمان.

الجمعة، 17 يوليو الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة

JUNGLE

ينطلق أربعة مسافرون من جنسيات مختلفة في رحلة استكشافية في قلب الغابات المطيرة في بوليفيا بحثاً 
عن قرية من قرى الهنود الحمر. لكن ما سرعان ما تحّولت المغامرة الشيقة والمثيرة إلى كابوس مرّوع. 

الجمعة، 19 يوليو الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة
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أفالم

Joker

تروي أحداث الفيلم قصة الجوكر وهو "آرثر فليك" الممّثل والفّنان الكوميدي الذي تكاثفت عليه الضغوطات والمواقف المليئة 
باليأس حتى أصابه الجنون وتحّول إلى مجرم وقاتل مهووس. 

بطولة: خواكين فينيكس، روبرت دي نيرو، زازي بيتز.

الجمعة، 31 يوليو الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة



The Twilight Zone- الموسم الثاني

تعود لنا هذه السلسلة المشتقة من مسلسل يحمل نفس االسم بموسم جديد لترفع الستار في كل حلقة من حلقاتها 
عن قصص وحكايات مختلفة صفتها الرعب، والخيال العلمي، والغموض، والتشويق واإلثارة.

كل يوم خميس الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ابتداًء من 2 يوليو

 - Al Akhawat
الموسم األّول

منذ عدة سنوات، قررت شقيقتان 
االفتراق بعد أن وقعتا في حب 

الرجل نفسه. واليوم، تتقاطع 
طرقهما من جديد ويعيد 

التاريخ نفسه مرة أخرى.

من اإلثنين إلى الجمعة 
الساعة 20:00 بتوقيت 

مكة المكرمة

 - Kevin Can Wait
الموسم األّول
يسّلط هذا المسلسل 

الكوميدي األضواء على حياة 
"كيفين"، الشرطي السابق 

والمتقاعد حالياً، الذي على وشك 
دخول أعتاب فصل جديد في حياته.

كل يوم خميس الساعة 21:00
بتوقيت مكة المكرمة 

البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة
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Rock the Block

ينطلق أربعة من نخبة المصّممين في رحلة تنافسية تفوق الخيال! سيحصل كل مصّمم فيهم على 175,000 دوالراً وأربعة 
أسابيع فقط لتحويل وتشييد وتجهيز أربعة منازل متطابقة بلمسة فنية من إمضائهم. سيحصل المّصمم الفائز على 

حقوق التباهي والتفاخر بنجاحه، وسيسمى شارع باسمه تكريماً له.

الجمعة، 24 يوليو الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة 
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البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة
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DOUBLE BILLS EVERY MONDAY FROM 21.00MECCA 18.00GMT
SUMMER OF SPORT CONTINUES

SPORT SEASON

MONDAY 6TH JULY
SHOOTING FOR SOCRATES

STUDS
MONDAY 13TH JULY

TIME TRIAL
LE RIDE

MONDAY 20TH JULY
DREAM THE IMPOSSIBLE

STEP INTO LIQUID
MONDAY 27TH JULY

OVER THE LIMIT
LIKE AIR

Kids BBQ Championship

يشارك الطهاة الموهوبون البالغون من العمر 13 عاماً في مسابقة الشواء في الهواء الطلق ويقوم كل واحد منهم بتحضير 
ما لّذ وطاب من أطباق الشواء ليتمّكنوا من مفاجأة لجنة التحكيم والتتويج بلقب أفضل طّباخ والفوز بالجائزة النقدية.

Chopped: Grill Masters

ال تفوتوا متابعة المواجهات النارية التي ستجمع سادة الشواء في شوارع أمريكا والقادمون من أربعة مناطق 
شعبية مختلفة يعّج الشواء فيها كل ركن من أركانها. سيعرض كل الطباخين وسادة الشواء مهاراتهم 

االبتكارية والفنية على مدار ثالث جوالت فقط باستخدام سلة من المكونات الغامضة. سيشعل الفائز نار 
الغيرة في المطبخ ألنه سيرحل ويأخذ معه 50,000 دوالراً.

الثالثاء، 7 يوليو الساعة 10:15 بتوقيت مكة المكرمة 

NOS4A2- الموسم الثاني

بعد ثماني سنوات من أحداث الموسم األّول، ُتصبح "فيك ماكوين" أكثر تصميماً من أي وقت مضى 
على تدمير "تشارلي مانكس" التي استيقظت من غيبوبتها وتخّطط هي أيضاً إلى االنتقام.

الخميس الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة ابتداًء من 2 يوليو 



10

رياضة

الرابطة الوطنية لكرة السلة
جميع األنظار تتجه إلى مكانٍ واحد وهو مجمع ديزني 

أورالندو بوالية فلوريدا، حيث ستستأنف جميع 
منافسات دوري كرة السلة األميركي بمشاركة 22

فريقاً فقط من الفرق الـ30!

برشلونة
أتليتكو مدريد    

فياريال     

آسبانيول     

بلد الوليد     

أوساسونا     

آالفيس     

ريال مدريد
خيتافي     

بيلباو     

آالفيس     

غرناطة     

فياريال     

ليغانيس     
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الدوري اإلنجليزي الممتاز
المتعة ال تتوقف! ال تفّوتوا إثارة الجوالت األخيرة ولحظات 

الحسم من الدوري اإلنجليزي الممتاز. 

الصراع على لقب الدوري اإلسباني بين برشلونة وريال مدريد ُمستمر حتى الرمق األخير. ال تفّوتوا المباريات المصيرية لكال الفريقين.

www.beinsports.com *سوف يتم تحديث جدول المباريات على الموقع اإللكتروني

2 يوليو، 2020
ليفربول x سيتي مانشستر
توتنهام x يونايتد شيفيلد

4 يوليو، 2020
آرسنال x ولفرهامبتون

x واتفورد تشيلسي

8 يوليو، 2020
x نيوكاسل سيتي مانشستر

سيتي ليستر x آرسنال

11 يوليو، 2020
آرسنال x توتنهام

ساوثهامبتون x يونايتد مانشستر

15 يوليو، 2020
x ليفربول آرسنال

يونايتد مانشستر x باالس كريستال

18 يوليو، 2020
x تشيلسي ليفربول

سيتي x ليستر توتنهام

26 يوليو، 2020
يونايتد xمانشستر سيتي ليستر

x ولفرهامبتون تشيلسي

كأس الرابطة الفرنسية
باريس سان جيرمان × ليون

25 يوليو، 2020
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What the Shark?

ترفع قناة "Nat Geo Wild" الستار عن أكثر الحيوانات المفترسة في المحيطات والتي يخاف 
منها جميع الكائنات البرية والبحرية. ال تفّوتوا األفالم الوثائقية الجديدة التي تسلط أحداثها 

الضوء على حياة أسماك القرش المذهلة والمخيفة.

السبت، 4 يوليو الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة 

The Last Igloo

ترصد عدسة هذا الفيلم الوثائقي يوميات اإلنويت بدءاً من الصيد البري، مروراً بالصيد البحري، ووصوالً إلى 
بناء بيوت من الجليد. كما يرفع هذا الفيلم الستار عن مهاراتهم اليدوية المعرضة لخطر االختفاء من 

جهة، وعن مدى تأثير تغير المناخ الذي نعيشه في عصرنا على حياة السكان األصليين في غرينالند.

الخميس، 20 يوليو الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة

Inside Phuket Airport

تعّرفوا على كلٍّ من طاقم المطار الذي 
ال يتوقف عن الترحيب بالمسافرين، 

والمهندسين الذين يسهرون على 
مراقبة جودة أداء الطائرات، وفريق 
األمن الذي يعمل على مدار الساعة 

للحفاظ على سالمة الجميع، 
وغيرهم الكثير من موظفي مطار 

بوكيت الدولي.

الخميس، 2 يوليو الساعة 
21:25 بتوقيت مكة المكرمة

 - It’s Your Fault I’m Fat 
الموسم الثاني

تكشف مجموعة من المراهقين، الذين 
أتعبتهم السمنة طوال حياتهم، عن 

حقيقة قساوة تعامل أسرهم معهم. 
بعد ذلك، سيعمل أفراد المجموعة 

معاً بهدف فقدان الوزن وتحسين 
عالقاتهم األسرية.

األحد، 5 يوليو الساعة 18:30
بتوقيت مكة المكرمة

البرامج الوثائقية
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برامج األطفال

استكشاف األرض في ٢٠٥٠ 
كيف سيبدو عالمنا في عام ٢٠٥٠؟ وإلى أين ستقودنا 

التطورات في العلوم والتقنيات والهندسة والرياضيات؟ 
كونوا في الموعد، فهذا البرنامج سيأخذ متابعيه في رحلٍة 

فكرية مدهشة بحثاً عن إجابات لكل هذه األسئلة وأكثر.

كل يوم جمعة وسبت الساعة 
٢٠:١٥ بتوقيت مكة المكرمة 

 Arthur and
 the Minimoys

اعتاد آرثر على قضاء كل 
إجازاته في منزل جدته ليجعل 

المغامرات واالستكشافات 
صفتها. ببساطة، حديقة 

جدته العزيزة هي موطن لعالم 
غير مرئي للعين البشرية وهو 

عالم "مينيمويز" الخفي والمليء 
بالمفاجآت والمغامرات!

كل يوم الساعة ١٣:٣٠ بتوقيت 
مكة المكرمة ابتداًء من ١ يوليو

كيو بووتل ٥ 
الفضاء هو عنوان المرح والترفيه 
مع فريق "كيو بووتل ٥"، فاربطوا 

أحزمتكم وانضموا إلى مغامراتهم 
اليومية لحّل ومعالجة مشاكل 

الحدود النهائية.

كل يوم الساعة ١٦:٣٥ 
بتوقيت مكة المكرمة

 - KIT AND PUP
الموسم األّول

تعّرفوا على الكلب والقطة "باب" و"كيت"، 
اللذان ينطلقان في مغامرات استكشافية 

يومياً. يمزج هذا المسلسل المصّمم 
لألطفال في سن ما قبل التعليم االبتدائي 

بين الرسوم المتحركة والحركة الحية 
لتبسيط المفاهيم العلمية لألطفال.

كل يوم الساعة ١١:٣٠ بتوقيت مكة 
المكرمة ابتداًء من ٣ يوليو

 Kiddest
"كيديتز" هم طلبة يدرسون في 

أكاديمية فضائية على كوكب 
"ُوط ُوط". تعمل هذه النخبة من 

الطالب معاً بهدف أن ُتشّكل فريقاً 
من المستكشفين العباقرة الذين 

سينطلقون في يوم من األيام في رحلة 
البحث عن كواكب أخرى في الفضاء.

اإلثنين، ١٣ يوليو الساعة
 ١٠:٤٥ بتوقيت مكة المكرمة 

 Cartoon Network
 Superheroes

 "Cartoon Netwrok" أبطال
الخارقون هم دائماً في الموعد 

ليجعلوا أمسيات أيام األسبوع 
مليئة بالترفيه والمرح.

من األحد إلى الخميس الساعة 
١٤:٣٠ بتوقيت مكة المكرمة



Packages الباقات

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

• 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

SUBSCRIBE NOW
b e IN .ne t /subsc r ibe

اشترك اآلن
be IN .ne t /s ubsc 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

• 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



Q POOTLE 5
Space is a fun place to 
be with Q Pootle 5! Join 
Pootle and his friends as 
they tackle the everyday 
problems of the final 
frontier.

Every day 
at 16:35 Mecca

KIT AND PUP – Season 1
Meet Kit and Pup, a cat and 
dog who go on adventures and 
make big discoveries every day. 
This early year’s science show 
mixes animation and live 
action to introduce simple 
conceptual ideas to pre-school 
children in a fun and playful 
way.

Every day starting 3 July 
at 11:30 Mecca

Arthur and 
the Minimoys 

Arthur spends 
every vacation 

at his beloved 
grandmother's 

house. And what 
vacations they are! His 

grandmother's garden 
is home to a world that 
is invisible to the human 

eye. The world of the 
Minimoys!

Every day starting 1 July 
at 13:30 Mecca 

Cartoon 
Network 

Superheroes 
CN's Superheroes 

are here to save your 
weekday afternoons!

Sunday till Thursday 
at 14:30 Mecca 

Xploration Earth 2050 
What will the world look like in 2050? Where 
will advancements in science, technology, 
engineering, and math lead us? The series 
takes viewers on a mind-bending journey 
in search of these answers and glimpse 
into the future.

Friday and Saturday 
at 20:15 Mecca 

Kids

14

Kiddets 

Kiddets are space 
cadets who attend 

a space academy on 
planet WotWot. This 

group of inquiring minds 
are learning to become a 

team of explorers who will 
one day set off to investigate 

other planets. 

Monday, 13 July 
at 10:45 Mecca



It’s Your Fault I’m Fat – 
Season 2 
A group of teenagers who 
have struggled with obesity 
their entire lives reveal 
hard-hitting truths about 
their families being to 
blame. They then work 
together to lose weight, 
get fit, and ultimately 
become closer.

Sunday, 5 July at 
18:30 Mecca

The Last Igloo

Documentary that follows a lone Inuit as he hunts, fishes and constructs 
an igloo. It tells the story of skills that are disappearing and of how climate 

change is affecting the lives of Greenland's indigenous people. 

Thursday, 30 July at 21:00 Mecca

Inside Phuket Airport 
The ground crew welcoming 
weary travellers, engineers 
maintaining the fleet of 
aircrafts and the security 
teams keeping everyone safe, 
we will give you an insight 
into the inner workings 
Phuket International 
Airport.

Thursday, 2 July 
at 21:25 Mecca 

Factual

What the Shark? 

Nat Geo Wild presents the most feared & misunderstood ocean 
predators in a new light with brand-new documentaries about 
the amazing lives of sharks.

Saturday, 4 July at 19:30 Mecca 
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Sports

July 2, 2020
Manchester City x Liverpool  

Sheffield United x Tottenham

July 4, 2020
Wolves x Arsenal

Chelsea x Watford

July 8, 2020
Manchester City x Newcastle

Arsenal x Leicester City

July 11, 2020
Tottenham x Arsenal

Manchester United x Southampton

July 15, 2020 
Arsenal x Liverpool

Crystal Palace x Manchester United

July 18, 2020
Liverpool x Chelsea

Tottenham x Leicester City

July 26, 2020
Leicester City x Manchester United

Chelsea x Wolves

English Premier Leaugue 

The fun never stops! Don’t miss out on the excitement in the 
final rounds of the English Premier League on:

La Liga is back! and the struggle for the Spanish league title between Barcelona and 
Real Madrid continues. Do not miss the last matches of these spectacular two teams.

French league Cup Final 

PSG X LYON 
July 25, 2020

NBA 

All eyes are on one place – the Walt Disney World 
Resort in Orlando Florida where the NBA will 
resume at last! With only 22 of the 30 teams 
participating, all the best basketball players out 
there will be in one magical place to compete 
for the championship ring.

*For the updated schedule, visit beinsports.com

Barcelona
Atletico    

Villarreal    

Espanyol    

Real Valladolid   

Osasuna    

Alaves    

Real Madrid
Getafe    

Athletic Bilbao FC   

Alaves    

Granada     

Villarreal    

Leganes     
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Entertainment & Lifestyle

Kids BBQ Championship 

Talented 13-year-old cooks enter a BBQ Ranch and throw down their best dishes for a panel 

of grilling pros, who will crown an ultimate champion of barbecue and award a cash prize. 

Chopped: Grill Masters 

The series follows grill masters from four popular barbeque regions across the US who 

are challenged to showcase their skills over three rounds using a mystery basket of 

ingredients – appetiser, entrée and dessert. The greatest griller of them all will walk 

away with $50,000. 

Tuesday, 7 July at 10:15 Mecca
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DOUBLE BILLS EVERY MONDAY FROM 21.00MECCA 18.00GMT
SUMMER OF SPORT CONTINUES

SPORT SEASON

MONDAY 6TH JULY
SHOOTING FOR SOCRATES

STUDS
MONDAY 13TH JULY

TIME TRIAL
LE RIDE

MONDAY 20TH JULY
DREAM THE IMPOSSIBLE

STEP INTO LIQUID
MONDAY 27TH JULY

OVER THE LIMIT
LIKE AIR

NOS4A2 – Season 2 

Eight years after the events of season one, Vic McQueen remains more 
determined than ever to destroy Charlie Manx. Charlie, having faced his own 
mortality, emerges desperate for revenge against Vic. 

Premieres Thursday, 2 July at 21:00 Mecca



Entertainment & Lifestyle

The Twilight Zone – Season 2

The modern re-imagining of the classic TV series continues the legacy of socially conscious 
storytelling. The series' second season uses introspection and self-exploration to usher viewers 
into a dimension filled with endless possibilities. 

Every Thursday starting 2 July at 21:00 Mecca

Rock the Block

Home renovation has never been so competitive! Four top designers have four weeks and 
$175,000 to transform four identical suburban homes with their signature styles. The designer 

who adds the highest appraised value earns bragging rights and a street named in her 
honour. 

Friday, 24 July at 20:45 Mecca

Kevin Can Wait 
– Season 1 

Police officer Kevin 
Gable plans to spend 
time with his family 

and enjoy his retired 
life. However, he finds it 

extremely difficult to adjust. 

Every Thursday 

at 21:00 Mecca 

Al Akhawat – Season 1

Two sisters parted ways 
many years ago when they 
both fell in love with the 
same man. Both women 
raise daughters of their 
own, until their paths cross 
again and history repeats 
itself once more.

Monday to Friday 

at 20:00 Mecca

6
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Movies

The Goldfinch 

Theodore “Theo” Decker (Ansel Elgort) was 13 years old when his mother was killed in a bombing 
at the Metropolitan Museum of Art. The tragedy changes the course of his life, sending him on a 
stirring odyssey of grief and guilt, reinvention and redemption, and even love. Through it all, he 
holds on to one tangible piece of hope from that terrible day...a painting of a tiny bird chained to 
its perch. The Goldfinch.

Stars: Oakes Fegley, Ansel Elgort, Nicole Kidman

Friday, 17 July at 21:00 Mecca 

Joker

“Joker” centers around the iconic arch-nemesis and is an original, standalone story not seen before on 
the big screen. The exploration of Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), a man disregarded by society, is 
not only a gritty character study, but also a broader cautionary tale.

Stars: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz 

Friday, 31 July at 21:00 Mecca

JUNGLE 

A group of friends join a guide for a trek into the Bolivian jungle, searching for an Indian village. The 
men soon realize that the jungle is a difficult place to be.

Sunday, 19 July at 20:30 Mecca 

Escape from Pretoria 

Based on the real-life prison break of two political captives, Escape from Pretoria is a 
race-against-time thriller set in the tumultuous apartheid days of South Africa. 

Stars: Daniel Radcliffe, Ian Hart, Daniel Webber

Friday, 10 July at 21:00 Mecca

4
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Star of the Month

Joaquin Phoenix

2

Phoenix is a multi-talented actor and producer who has 
received several accolades including a Grammy, 
Golden Globe and Oscar.

His route to fame started in the 80s, with his first major role 
in the film SpaceCamp (1986). However, his career 
kick-started at the turn of the millennium, with his portrayal 
of Commodus in the film Gladiator (2000). He went on 
to score multiple blockbusters, including roles in Hotel 
Rwanda (2004), Walk the Line (2005) and Her (2013).

His latest and most celebrated performance comes as 
the beloved DC Comics villain the Joker (2019), which 
won the Golden Lion.

Top Movies:
• Gladiator (2000)
• Hotel Rwanda (2004)
• Walk the Line (2005)
• The Master (2012)
• Her (2013) 
• Joker (2019)

Watch him on beIN!

Watch Joaquin Phoenix as the 

Joker on beIN MOVIES HD1.

Did you know?
In addition to producing films and television shows, 
Phoenix has ventured into directing music videos. 
He won the Grammy Award for Best Compilation 
Soundtrack, recording the soundtrack of Walk 
the Line.

Phoenix is a social activist and spokesperson 
for People for the Ethical Treatment of 
Animals (PETA).

Contrary to popular belief, the scar on his 
lip is not the result of a repaired cleft lip. 
It is a birth mark.

Movie lovers brace yourselves because July is here, and it’s filled with all the hottest 
entertainment!

You’re in for quite a treat because we’re showing Joaquin Phoenix and Robert De Niro’s 
Joker, not to mention the excitement with Daniel Radcliff in Escape from Pretoria and 
Nicole Kidman in The Goldfinch – all on beIN MOVIES HD1! 

As for the series fanatics, we’ve got the brand-new Kevin Can Wait, a show that tells the 
story of a police officer trying to adjust to his post-retirement life. Meanwhile, 
Al-Akhawat season 1 on beIN DRAMA is still going strong and the storyline continues to 
unfold as dramatically as ever.

Children have an entire world of entertainment to enjoy. Cartoon Network Superheroes
and Arthur and the Minimoys are only some of the characters waiting for them this July.

But the happiest news of all – the football lovers will agree - on the comeback of sports 
with La Liga and the English Premier League.

Are you ready? Because we sure are!

To renew or subscribe, just call: 16162

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

Rock the Block



*Exclusive Channels

CHANNEL LIST
SPORTS

ENTERTAINMENT

KIDS

MOVIES

The channel list is subject to change, 
visit www.beIN.net/en/channel-line-up/ for the latest update.

beIN SPORTS HD1 1
beIN SPORTS HD2 2
beIN SPORTS HD3 3
beIN SPORTS HD4 4
beIN SPORTS HD5 5
beIN SPORTS HD6 6
beIN SPORTS HD7 7
beIN SPORTS HD8 8
beIN SPORTS HD9 9
beIN SPORTS HD10 10
beIN SPORTS HD11 EN 11
beIN SPORTS HD12 EN 12
beIN SPORTS HD13 EN 13
beIN SPORTS HD14 FR 14
beIN SPORTS HD15 FR 15
beIN SPORTS HD16 FR 16
beIN SPORTS HD17 ES 17
beIN SPORTS NBA HD  20
beIN SPORTS HD  21
Al Kass one HD 31
Al Kass two HD 32
Al Kass three HD* 33
Al Kass four HD 34
Al Kass five HD 35
Al Kass six HD* 36
Al Kass seven HD* 37
Al Kass eight HD* 38
Dubai Sports 41
Dubai Racing 42
AD Sports 1 43
AD Sports 2 44
YAS Sports 45
Kuwait Sports 46

beIN MOVIES HD1  51
beIN MOVIES HD2  52
beIN MOVIES HD3  53
beIN MOVIES HD4  54
FOX MOVIES HD*  60
FOX ACTION MOVIES HD  61
FOX FAMILY MOVIES HD  62
TCM  63
AMC HD*  64
Star Movies HD  65
MBC 2  66
MBC Max  67
MBC Action  68
MBC Bollywood  69
Rotana Cinema  70
Rotana Classic 71

beIN SERIES HD1 151
beIN SERIES HD2 152
FOX HD* 160
FX HD 161
CBS Reality* 162
Star World HD 163
Fox Crime HD 166  
Fox Rewayat HD 167
MBC 4 170
AD Drama HD 171
MBC Drama 172
beIN DRAMA HD1 181

Rotana Aflam 72
Dubai One 73
Rotana Drama 74
SundanceTV* 75

be JUNIOR* 100
Jeem HD* 101
Baraem* 102
Cbeebies* 103
Baby TV HD 104
Boomerang HD* 105
Cartoon Network HD* 106
Cartoon Network Arabia 107
Cartoon Network Hindi* 108
DreamWorks* 109
Dkids* 110
JimJam* 111
MBC 3 112

NEWS
beIN SPORTS NEWS HD 200
CNN HD* 201
HLN* 202
Bloomberg 204
Euro News 205
TRT World News 206
Al Arabiya 213
BBC Arabic 214
BBC World News HD 215
CNBC Arabiya 216
RT Arabic HD 217
France 24 - Arabic 218
France 24 - English 219
France 24 - French 220
Al Araby 221
TRT Arabi  223

NATIONAL TV

FACTUAL

LIFESTYLE

PAY-PER-VIEW

Qatar TV 250
Al Rayyan HD 251
Al Rayyan Al Qadeem HD 252
Saudi 1 HD 253
MBC 1 254
Dubai TV 255
Sama Dubai 256
LBC HD 257
KTV CH1 HD 258
Oman TV 259
Sharjah TV 260
Al Emarat 261
LIBYA TV 262
Tunisia Nat 1 263
Tunisia Nat 2 264
Bahrain TV 266
Al Aoula TV 267
Thalitha TV 268
MTV Lebanon 269
Qatar Al Youm 270

beIN SPORTS MAX HD1  401
beIN SPORTS MAX HD2 402
beIN SPORTS MAX HD3 403
beIN SPORTS MAX HD4 404

DLife* 300
DTX* 301
Nat Geo HD 302
Nat Geo People HD 303
Nat Geo Wild HD 304
Nat Geo Abu Dhabi 305
Animal Planet HD 306
BBC Earth HD*   308

beIN GOURMET HD 350
Fatafeat HD* 351
Channel V HD 352
DMAX* 353
Outdoor Channel HD* 354
Extreme Sports* 355
Travel Channel HD* 356
HGTV* 357
Food Network HD* 358
Fine Living HD* 359
Rotana Clip 360
Rotana Music 361
Rotana Khalijiah HD 362
Fox Life HD 371
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