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جيرارد بتلر

أفالمه المستقبلية:
• Hunter Killer (2018)
• Angel Has Fallen (2019)
• How To Train Your Dragon: The Hidden World (2019)

هل تعلم؟
Mrs. Brown أنقذ بتلر  خالل تصويره فيلم 

)1997( فتىً صغيراً من الغرق، وهي الحادثة التي منح على إثرها 
شهادة الشجاعة من الجمعية الملكية للرفق باإلنسان.

ُيعرف عن بتلر تواضعه وهو يتقرب دائماً من أفراد طاقم 
العمل وزمالئه من النجوم السينمائيين على حٍد سواء، إلى 

جانب معاملته لمعجبيه بوٍد ولين مما أكسبه سمعًة 
بأنه أحد أكثر الممثلين لطفاً في عالم السينما.

!beIN شاهده على قناة
Geostorm شاهد جيرارد بتلر في فيلمه الجديد 
 يوم 20 أكتوبر في تمام الساعة 21:00 بتوقيت

مكة المكّرمة. 

لمزيٍد من التفاصيل، ُيرجى زيارة صفحة األفالم!

The Bounty Hunterو ،London has fallen )2016( :أشهر أعماله 
 ،The Ugly Truth )2009(و ،Law Abiding Citizen )20102009، و(

PS.I Love you )2007(300، و )و)2008

ح لجائزة األوسكار،  بدايته: سّجل جيرارد بتلر ظهوره األول في الفيلم الذي ُرشِّ
 )Ms. Brown )1997، ثم تولى أدواراً صغيرًة في أفالٍم مثل: 

 .Tale of Mummy )1998(و ،Tomorrow Never Dies )1997( 
 إالّ أن بزوغ نجم هذا الممثل االسكتلندي جاء بعد أدائه المذهل في فيلم

 .Attila )2001( والذي أتبعه في السنة التالية بفيلم ،Dracula 2000 )2000(

نجوميته: واصل هذا النجم تألقه بالظهور المنتظم في مجموعٍة من األفالم كان 
أبرزها: )The Phantom of Opera )2004. وفي عام 2007، لعب بتلر دور 

الملك اإلسبارطي ليونايدس في فيلم 300، لينال بعدها بفضل تجسيده 
المتقن للشخصية جائزة إم تي في لألفالم عن "أفضل مبارزٍة" إلى جانب 
مرشَحْين آخرْين. ومن هنا بدأت الحقبة الذهبية لهذا النجم الذي واصل 

لعب أدوار البطولة في العديد من األفالم التي حققت نجاحاً كبيراً 
مثل )Olympus has Fallen )2013 باالشتراك مع النجم 
 ،London has Fallen )2016(المتألق مورجان فريمان، و
 Angel has fallen )2019( باإلضافة إلى فيلمه المرتقب

الذي يتوقع أن يحصد نجاحاً عالمياً. 

اربطوا األحزمة، ألنَّ رحلة التشويق على شاشتنا ستبلغ ذروتها هذا الشهر!  فهل أنتم على استعداٍد لخوض غمارها؟ 

تمّسكوا جيداً، فسننطلق مع الكالسيكو، في المواجهة النارية المرتقبة بين الغريمين التقليديين، برشلونة وريال مدريد، 
الذي تشاهدون مجرياته حصرياً ومباشرًة على قنوات beIN SPORTS HD1 وbeIN SPORTS HD3. وتستمر متعة 

.beIN SPORTS HD1 الرياضة في مواجهة رونالدو لناديه األسبق ولمرتين ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا على شاشة

أّما عّشاق السينما، فهم على موعٍد مع النجم االسكتلندي جيرارد بتلر في فيلم Geostorm، بما يشتمل عليه من 
مؤثراٍت بصريٍة مذهلٍة ومشاهد مرئيٍة أّخاذٍة على شاشة beIN MOVIES HD1، بينما ينطلق محبو أفالم الرعب في 

.The Conjuring 2 مغامرٍة تأخذهم إلى عالٍم من الظواهر الخارقة للطبيعة مع فيلم

بادروا إلى مجاراة وتيرة اإلثارة المتسارعة، وساعدوا عمالء مكتب التحقيقات الفيدرالي في القبض على المجرمين مع 
المسلسل التلفزيوني FBI، الذي ُيعرض على قناة beIN SERIES HD2، وال تفّوتوا الفرصة لمشاهدة ومضاٍت من قصص 

 ،Broke and Famous في برنامجها الوثائقي CBS Reality المشاهير ومغامراتهم مثل جوني ديب على قناة 
ثم تابعوا قناة beIN GOURMET إذا كنتم ترغبون في الحصول على معلوماٍت من أفضل الخبراء حول مشروبكم 

المفّضل مع برنامج Coffee. وانطلقوا في رحلٍة إلى الماضي على شاشة National Geographic مع الوثائقي التاريخي 
 BBC Earth أو استكشفوا مجموعًة من األسرار الدفينة على قناة ،Decades Remixed: The ‘80s Greatest 

 .World’s Busiest Cities مع برنامج

 Adventures of Rocky and Bullwinkle أّما المشاهدين الصغار، فهم على موعٍد لخوض مغامرات شيقة في 
 Master Raindrop أو للمساعدة في إنقاذ العالم مع مسلسل األطفال ،DreamWorks على قناة 

 .beIN JUNIOR على قناة

لتجديد اشتراكك أو لالشتراك في كل هذا وأكثر على beIN، اتصل على: 16162

* يمكن أن تتغير أوقات عرض البرامج دون إشعار مسبق.

World’s Busiest Cities



 The Conjuring 2

يتحّدث الفيلم عن اثنين من المحققين في الظواهر الخارقة وهما إد ولورين وورين أثناء سفرهما إلى شمالي لندن لمساعدة امرأٍة 
وأطفالها األربعة بعد أن اختبرت أنشطًة لروحٍ شريرٍة تسكن منزلهم المملوك للبلدية في ضاحية إنفيلد. 

السبت 27 أكتوبر، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة

أفالم
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 Keanu

قطٌة صغيرٌة ينتهي بها المطاف فجأًة على عتبة منزل رجلين تعيسين تربطهما عالقة قرابٍة، وتغير حياة كليهما. وبعد فترٍة 
وجيزٍة تتعرض تلك القطة للخطف؛ لينطلق هذان الشابان في مغامرٍة متخمٍة بالمخاطر لمحاربة رجال العصابات والقتلة 

المأجورين وتجار المخدرات في سبيل استعادة القطة كيانو. 

السبت 13 أكتوبر، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة

• جائزة العرض الدعائي الذهبي لعام 2016: الحائز على جائزة العرض الدعائي الذهبي/ أفضل فيلم كوميدي

 • جائزة مؤسسة إيماجين لعام 2018:
مرشح لجائزة مؤسسة إيماجين/

 أفضل ممثل - فئة األفالم الطويلة.

 Geostorm

إنه سباٌق ضد الزمن في محاولٍة 
إلنقاذ العالم، حين تخفق شبكة 

األقمار االصطناعية التي ُصممت 
للحيلولة دون وقوع الكوارث 

الطبيعية في أداء مهمتها، األمر 
الذي يهدد باندالع عاصفٍة كونيٍة في 

العالم بأسره يمكن أن تمحو األشياء 
والمخلوقات كّلها من الوجود. 

السبت 20 أكتوبر، في تمام الساعة 
21:00 بتوقيت مكة المكرمة  

• جائزة الموسيقى التصويرية لألفالم والمسلسالت التلفزيونية المقدمة من الجمعية األمريكية 
للملحنين والمؤلفين والناشرين لعام 2017: حائز على جائزة الجمعّية األمريكّية للملحنين والمؤلفين 

والناشرين/الفيلم الذي حقق أفضل إيرادات في شباك التذاكر.

• جائزة جولدن شموز لعام 2016: مرشح لجائزة جولدن شموز/ أفضل فيلم رعب في سنة إصداره

• جائزة العرض الدعائي الذهبي لعام 2012: 
مرشح لجائزة العرض الدعائي الذهبي/

 أفضل فيلم كوميدي تلفزيوني.

 The Sitter

لم يعّد ذلك الطالب الجامعي المستهتر العّدة لتلك الليلة التي 
كانت تنتظره، حين تتحول مجالسة أسوأ طفلٍ في العالم إلى 

مغامرٍة ليليٍة ال ُتنسى في شوارع مدينة نيويورك. 

األحد 14 أكتوبر، في تمام الساعة 20:30 بتوقيت 
مكة المكرمة



البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة
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 Charmed

يتتبع المسلسل رحلة األخوات الثالث، وهّن الساحرات ذوات القدرات األقوى على اإلطالق ويعرفن 
بالمسحورات، لتسخير قدراتهّن لحماية األرواح البريئة من شياطين الشر وقواهم الخارقة. 

العرض األول  24 أكتوبر كل يوم أربعاء في الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة

 FBI

كن أول من يّطلع على أسرار العمل في مكتب التحقيقات الفيدرالي 
بمدينة نيويورك بفضل هذا المسلسل التلفزيوني الجديد المبتكر 

 .Law & Order من إنتاج ديك وولف وفريق عمل مسلسل
وال تفّوت الفرصة لمتابعة مهارات عمالء مكتب التحقيقات 
الفيدرالي وفطنتهم والتقنيات المذهلة التي يستعين بها 

للحفاظ على أمن المدينة والبالد. 

 العرض األول  10 أكتوبر كل يوم أربعاء
في الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة

فن القهوة
يضع خبير القهوة، سام سيفيكوز، بين يديك كل المعلومات المهمة التي 
تحتاج معرفتها حول مشروبك المفّضل في برنامجه التلفزيوني فن القهوة. 

كل اثنين في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة

 Baked in Vermon

انضم إلى جيزينا برادو، الطاهية المعروفة 
بحسن ضيافتها وخبرتها الواسعة في 

الطهي ؛ إلرضاء ولعك بالحلويات، وهي 
تعّد ألّذ أصنافها وأطيبها من مطبخ 

منزلها الريفي الذي يعود للقرن الثامن 
عشر في والية فيرمونت األميركية. 

كل خميس ابتداءاً من 11 أكتوبر، 
في تمام الساعة 22:00 

بتوقيت مكة المكرمة



البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة

  Big Fish Off، الموسم الرابع 
 استمتع بمشاهدة نجومك المفّضلين

 وهم يشاركون في مجموعٍة متنوعة
من تحديات الصيد. 

االثنين 1 أكتوبر، في تمام الساعة 20:15 
بتوقيت مكة المكرمة

Fishing AllStars
 ضمن اختباٍر لمهارات النجوم في صيد السمك،

  يستضيفهم دين ميسيليجربوا طرق مختلفًة من الصيد 
في وجهاٍت متنوعٍة يسافرون إليها عبر المملكة المتحدة 

والقارة األوروبية. 

 االثنين 1 أكتوبر، في تمام الساعة 21:50 بتوقيت 
مكة المكرمة

Angling Edge
يسلط آل ودان ليندر الضوء على أصناٍف اجتياحيٍة من المخلوقات 

المائية، وعلى وضع صيد سمك الجاحظ اليوم، وعلى تقنيات 
طعوم الصيد.

 االثنين 1 أكتوبر، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت 
مكة المكرمة

Monster Carp، الموسم الثاني
سافر بصحبة المستكشف والباحث عن سمك الشبوط، علي 

حميدي، ورفاقه في جولٍة عالمية لمطاردة أقوى أنواع سمك 
الشبوط في العالم - انطالقاً من النمسا وإيطاليا والمجر، 

وصوالً إلى اليابان. 

 االثنين 22 أكتوبر، في تمام الساعة 21:50
بتوقيت مكة المكرمة

 Broke and Famous

يشهد البرنامج حقائق صادمة وقصصاً عجيبًة ُتكشف للمرة األولى 
حول تأثير الشهرة والمال وإمالءاتهما على حياة المشاهير 

والنجوم. تقّدم هذه السلسلة أيضاً صورة فريدًة وتسلط الضوء 
على حياة مجموعٍة من الشخصيات المعروفة أمثال نيكوالس 

كيج ومايكل جاكسون من بين آخرين. 

كل ليلة باستثناء عطلة نهاية األسبوع ابتداءاً من 1 
 أكتوبر، ولغاية 11 أكتوبر في تمام الساعة 21:00

و الساعة 02:30 بتوقيت مكة المكرمة

“يزيد من متعة
مشاهدة التلفزيون.”   

موقع وات كالتشر ، بريان ويلسون

 اإلثنيـن،
8  أكتوبر في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

“يستحق التصفيق” 
مجلة تايم

مجلة هوليوود ريبورتر
“... دراما قوية ...”

من صناع سلسلة
قناة 64
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رياضة

Ligue 1 

الدوري اإليطالي

تنقل قنوات beIN متعة كرة القدم اإليطالية  لكل عّشاق الدوري 
 اإليطالي في تغطية مباشرة وحصرية! فسواء أكنت من مناصري ميالن

أو محبي روما، نحن ننقل لك بثاً مباشراً لكل وقائع اإلثارة الكروية 

األحد 21 أكتوبر: إنتر ميالن x أيه سي ميالن
األحد 28 أكتوبر: نابولي x روما

الدوري اإلنكليزي الممتاز

المزيد من المتعة الكروية في انتظارك! شاهد 
مانشستر يونايتد بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه 

مورينيو في مواجهتين حاميتين ضد كلٍ من ليفربول 
.beIN وتشيلسي على شاشة

الدوري األميركي لكرة السلة للمحترفين

موسم جديد يطل علينا بعنوان عريض: من سيكون قادراً على زعزعة 
هيمنة غولدن ستايت ووريورز؟ انطالق دوري كرة السلة األميركية 

يأتيكم حصرياً عبر قنواتنا.

بداية الموسم 16 أكتوبر 

الدوري الفرنسي 

 FIFA بعد فوز المنتخب الفرنسي في كأس العالم روسيا
2018 يبدو أن ذلك النصر لم يكن سوى بدايٍة للمتعة الكروية 

الفرنسية. شاهد في شهر أكتوبر على شاشة beIN، الموهبة 
الفرنسية مبابي والمهارة البرازيلية متمثلًة في نيمار يجتمعان 

جنباً إلى جنٍب مع زمالئهم ليشكلوا مجموعًة استثنائيًة تدفع نادي 
العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان لتحقيق مستوياٍت جديدٍة في 

!Ligue 1 الدوري الفرنسي

 األحد 7 أكتوبر: باريس سان جيرمان x ليون
األحد 28 أكتوبر: مرسيليا x باريس سان جيرمان

األحد 7 أكتوبر: ليفربول x مانشستر سيتي
السبت 20 أكتوبر: تشيلسي x مانشستر يونايتد

الكالسيكو

الحرب المفتوحة بين قطبي الكرة العالمية تتجدد على زعامة آنية 
وطويلة األمد فلمن سيبتسم الكالسيكو؟ ُأُم المواجهات برشلونة 

.beIN وريال مدريد فقط عبر قنوات

األحد 28 أكتوبر: برشلونة x ريال مدريد

  دوري أبطال أوروبا

جولتان شبه مصيريتين تنتظران عشاق دوري األبطال حيث يسعى البعض للتعويض 
والبعض اآلخر للتأكيد، كونوا على الموعد مع تغطية beIN االستثنائية ألقوى 

مسابقة أندية عالمية.

األربعاء 3 أكتوبر: اليوم الثاني من البطولة - توتنهام x برشلونة
الثالثاء 23 أكتوبر: اليوم الثالث من البطولة - مانشستر يونايتد x يوفنتوس

األربعاء 24 أكتوبر: اليوم الثالث من البطولة - برشلونة x إنتر ميالن 

دوري األمم األوروبية

بعد بداية مثمرة، يتطلع أبطال العالم لتثبيت 
السطوة أمام ألمانيا الحائرة فيما إنكلترا 

تبحث عن تعويض يبدو صعباً مع كرواتيا 
وإسبانيا. تشويق دوري األمم يأتيكم 

فقط عبر قنواتنا.

الجمعة 12 أكتوبر: كرواتيا x إنكلترا
السبت 13 أكتوبر: هولندا x ألمانيا 
االثنين 15 أكتوبر: إسبانيا x إنكلترا

الثالثاء 16 أكتوبر: فرنسا x ألمانيا
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 2 Dudes and a Kitchen

حّتى وإن كان حجم العمل كبيراً، إال أنه ال يمكن أن يوقف آرون ولي عن طهي المزيد من الوجبات اللذيذة 
بأعصاٍب هادئٍة مهما كان يوم عملهما طويالً. ومن ضمن هذه الوجبات طبق البوتين الشهي! 

الثالثاء 2 أكتوبر في تمام الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة

World's Busiest Cities

يزور هذا البرنامج الشارع ويستطلع ما خلف 
الكواليس ليكشف لنا المحركات الخفية 
للنظام وجيوش الموارد البشرية التي تدير 
مجموعًة من أعظم المدن وأكثرها كثافًة 

سكانية. 

اعتباراً من األحد 14 أكتوبر، في تمام الساعة 
21:00 بتوقيت مكة المكرمة

 Decades Remixed: The ‘80s Greatest

رحلٌة في جادة الذاكرة إلى عقد انحطاط الحضارة األميركية حين كان الكثير أكثر والكبير أكبر. فهذا البرنامج يقّص 
علينا حكايات ذاك العقد كّلها ابتداًء من توّسع العالمات التجارية الفاخرة واألموال المنفقة على استقدامها إلى 

حضارة البوب ونظريات المؤامرة التي صاغت ألميركا شكل حضارتها الذي نعرفه في يومنا هذا. 

العرض األول، األحد 28 أكتوبر، في تمام 
الساعة 20:50 بتوقيت مكة المكرمة

Late Nite Eats

ينطلق الطاهي جوردان 
أندينو في زياراٍت إلى طهاٍة 

متمرسين آخرين ليكشف لنا 
عن األسرار الشهية والخفايا 

اللذيذة التي تهيمن على 
مشهد وجبات الليل المتأخرة 

في أميركا. 

العرض األول، األربعاء 10 
أكتوبر، في تمام الساعة 

22:55 بتوقيت مكة المكرمة

البرامج الوثائقية



برامج األطفال

 Master Raindrop

شاهد ماستر رايندروب،الذي يعتبر جاكي 
تشان عالم الكرتون، برفقة صديقه شاو ين، 

وهما يجسدان شخصياٍت رائعًة مستوحاة 
من الفلكلور اآلسيوي في مغامرٍة إلنقاذ 

ماستر يون وقتال التنين الذهبي في سبيل 
استعادة السالم المفقود. 

االثنين 1 أكتوبر  

 The Adventures of Rocky
and Bullwinkle

تابع روكي، السنجاب الطائر، وبولوينكل، الغزال األمريكي 
الضخم، في مغامراتهما المستمرة والمتخمة بالتحديات 

الصعبة والنهايات البطولية

األحد 14 أكتوبر    

بيراتا و كابيتانو 
بيراتا فتاُة قراصنة تقود سفينتها الخاصة "بينك سكال" وتجوب البحار على متنها 

بحثا عن المغامرة رفقة صديقها الوفي كابتانو الذي يستمتع بقيادة طائرته الحمراء.

هذا البرنامج مليء بالفكاهة نعيش فيه كل المتعة والتشويق بحثا عن الكنز الكبير.

كل يوم في تمام الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة

 Summer Camp Island
يصل صديقا الطفولة الحميمين، أوسكار وهيدجهوغ 
إلى المخيم الصيفي لقضاء وقٍت ممتع. ولكن سرعان 

ما يكتشفان أحداثاً غريبًة تترصد لهما في الخفاء 
مثل الكائنات الفضائية والساحرات وحيوانات 

وحيد القرن والوحوش! 

الخميس 11 أكتوبر، في تمام الساعة 
15:35 بتوقيت مكة المكرمة
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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

CABLE NETWORK EGYPT

www.CNE-EG.com

CABLE NETWORK EGYPT

www.CNE-EG.com



Kids

Two childhood best friends, Oscar and 
Hedgehog, arrive at a summer camp 
with the intent to have fun. But soon 
they discover that beneath the 
surface, lurk strange occurrences 
such as aliens, unicorns, witches 
and monsters! 

Thursday October 11th 
at 15:35 Mecca

The Adventures of Rocky  
and Bullwinkle

Follow Rocky, the flying squirrel 
and Bullwinkle the moose, on their 
ongoing adventures filled with tough 
challenges and heroic outcomes. 

Sunday October 14th  

Pirata and Capitano  
Accompany Pirata, captain of the ship, The Pink Skull, and 
her inseparable Capitano, the spiky haired sea plane pilot, 
on their adventures in search of the greatest treasure that 
you can ever imagine.  

Every day at 16:30 Mecca

Summer Camp Island 
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Master Raindrop 

Watch the Jackie Chan of 
cartoon world, Master Raindrop, 
and his friend Shao Yen, 
confront wonderful characters 
drawn from Asian folklore 
in a quest to save Master 
Yun and fight the Golden 
Dragon to restore peace. 

Monday October 1st 



Factual

Late Nite Eats
Chef Jordan 
Andino visits other 
amazing chefs, and 
uncovers delicious 
secrets and savoury 
snacks that are ruling 
the late night food 
scene across America. 

Premieres 
Wednesday  
October 10th 
at 22:55 Mecca

World’s Busiest 
Cities

The show goes behind the 
scenes to uncover the hidden 

wheels of the system and armies 
of people, that run some of the 

busiest and greatest cities on earth. 

From Sunday October 14th 
at 21:00 Mecca

8

Decades Remixed: The ‘80s Greatest 
A trip down memory lane to the decade of America’s decadence, when more 

was most and big was bigger. From the amplification of luxury brands and the 
money spent on obtaining them to pop culture and conspiracy theories that 

shaped the American culture, the show tells it all. 

2 Dudes and a Kitchen
No amount of work can stop Aaron and Lee from cooking delicious 
meals with no fuss, no matter how long of a day they have had. And 
that includes Poutine! 

Tuesday October 2nd at 19:45 Mecca

Premieres Sunday October 28th 
at 20:50 Mecca



Serie A

For all the Italian football fans out there, beIN 
has you covered! Whether you support Milan or 
Rome, we offer you a live scoop of all the action, 

making you feel right at home! 

October 21st: Inter Milan x AC Milan
October 28th: Napoli x Roma

El Clasico

It’s billed as the biggest game on the planet and 
beIN will bring you live and exclusive coverage from 
Spain. Who will earn early bragging rights from the 
season’s first El Clasico? 

October 28th: Barcelona x Real Madrid

7

Sports

UEFA Champions League

Ligue 1 

UEFA Nations 
League 

The UEFA Champions League continues with a series of heated 
match-ups including all of Europe’s big powerhouses. Catch all  
the great rivalries exclusively on beIN.

MD2 - October 3rd: Tottenham x Barcelona
MD3 - October 23rd: Manchester United x Juventus
MD3 - October 24th: Barcelona x Inter Milan 

Don’t miss the action from the 
UEFA Nations League, Europe’s 
newest tournament! Watch your 
favorite countries compete in 
this new format as they aim for 
continental glory. 

October 12th: Croatia x England
October 13th: Netherlands x Germany
October 15th: Spain x England
October 16th: France x Germany

EPL

More football to immerse yourself into! Watch  
as Jose Mourinho’s Manchester United take on 
Liverpool and Chelsea exclusively on beIN.

October 7th: Liverpool x Manchester City
October 20th: Chelsea x Manchester United

NBA

The NBA is back for a brand new season with a 
series of new faces in new places! Don’t miss the 
start of what’s guaranteed to be a thrilling season 
live and exclusive on beIN.

Season starts October 16th 

Winning the 2018 FIFA World Cup Russia™ 
was just the beginning for French football. 
This October on beIN, watch the combined 
power of Mbappe, Neymar and co. as they push  
PSG to new levels in Ligue 1!

October 7th: PSG x Lyon
October 28th: Marseille x PSG
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Broke and Famous 

Broke and Famous sees shocking revelations 
and staggering stories, of how fortune and 
money dictates the lives of famous stars and 
celebrities. Insight into the lives of well-known 
personalities such as Nicholas Cage and 
Michael Jackson amongst others. 

Weeknights from October 1st to 11th 
at 21:00 and 02:30 Mecca

Big Fish Off Season 4 

Watch your favorite  
celebrities partake in various  
fishing challenges. 

October 1st at 20:15 Mecca

Fishing Allstars

Putting their fishing skills to the test, several 
guest stars join Dean Macey to  

try out different methods of fishing as  
they travel to various destinations  

throughout the UK and Europe. 

October 1st at 21:50 Mecca

Angling Edge

Al and Dan Lindner shed light on Aquatic 
Invasive Species, the status of walleye fishing 
today, and reaction bait tactics. 

October 1st at 21:00 Mecca

Monster Carp Season 2

Travel with carp fanatic Ali Hamidi, and his 
buddies in a global pursuit of the powerful 
carp species across the world – from Austria, 
Italy and Hungary, all the way to Japan. 

Monday October 22nd at 21:50 Mecca

Entertainment & Lifestyle

“Television just keeps
      getting better and better.” 

WHAT CULTURE, BRIAN WILSON 

“Rapturous applause”
TIME MAGAZINE 

“…a solid drama…”
THE HOLLYWOOD REPORTER

Channel 64

Exclusively on



Charmed

Follow the journey of three sisters, the most powerful witches known, as they 
use their powers to protect innocent lives from evil supernatural demons. 

Every Wednesday from October 24th at 21:00 Mecca

Entertainment & Lifestyle

5

Coffee - فن القهوة
Coffee expert, Sam Çeviköz, brings you all the important information you need to 

know about your favorite drink on his program COFFEE. 

Every Monday at 21:45 Mecca

Baked in Vermont

Join entertaining and 
informative, Gesine Prado,  
a self-taught pastry chef,  
to satisfy your sweet tooth, as 
she cooks the most delicious 
dishes against the backdrop 
of her 18th-century 
farmhouse in Vermont. 

Every Thursday  

from October 

11th at 22:00 Mecca

FBI 

Get your inside scoop on the inner workings of 
the FBI New York office in this new ground-

breaking series from Dick Wolf and the team 
of Law & Order. Experience the skills, intellect, 
and all the mind-blowing technology used 
by the Bureau to keep New York and the 
country safe. 

Every Wednesday from 

October 10th at 21:00 Mecca



The Sitter

An irresponsible college student is unprepared 
for the night ahead of him, when babysitting the 
world’s worst kids turns into an unforgettable 
overnight adventure through the streets of 
New York. 

Sunday October 14th  
at 20:30 Mecca

Movies

Geostorm 

It is a race against 
time to save the 

world, when satellites 
designed to prevent 

natural disasters begin to 
fail, threatening to create 

a worldwide geostorm that 
could wipe out everything 

and everyone. 

Saturday October 20th 
at 21:00 Mecca  

4

Keanu

A cute kitten unexpectedly winds up on the doorstep of two unhappy cousins, and changes 
their life. Later, the kitten is abducted and the cousins go on an ultimate adventure of fighting 
gangs, hitmen and drug dealers to get Keanu the kitten back. 

Saturday October 13th at 21:00 Mecca

The Conjuring 2

The film follows paranormal investigators Ed and Lorraine Warren, as they travel to North London 
to help a single mother and her four children, experiencing poltergeist activities at their Enfield 
Council House. 

Saturday October 27th at 21:00 Mecca

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

• Golden Schmoes Awards 2016    
– Nominee Golden Schmoes/ Best Horror Movie of the Year

• Golden Trailer Awards 2016 – Winner Golden Trailer/ Best Comedy

• Imagen Foundation Awards 2018    
– Nominee Imagen Award/  
Best Actor - Feature Film

• Golden Trailer Awards 2012  
– Nominee Golden Trailer/  
Best Comedy TV Spot
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Watch Gerard Butler in Geostorm 
October 20th at 21:00 Mecca.
 
More details on the movies page!

Watch him on beIN!

Star of the Month

Future Films 
• Hunter Killer (2018)

• Angel Has Fallen (2019)

• How To Train Your Dragon: The Hidden World (2019)

While shooting for Mrs. Brown (1997), Butler saved 
a young boy from drowning for which he was 
awarded a Certificate of Bravery from The Royal 
Humane Society.

Butler’s habit of socializing with crew members 
and co-stars alike, and his friendliness with fans 
has earned him a reputation of being one of 
the nicest actors in the industry. 

Did you know?

Gerard Butler

3

Famous for: London has fallen (2016); The 
Bounty Hunter (2010), Law Abiding Citizen 
(2009), The Ugly Truth (2009), 300 (2008),  
PS.I Love you (2007).

Beginnings: Gerard Butler made his debut in the Oscar 
nominated movie, Mrs. Brown (1997), followed by small roles 
in movies like, Tomorrow Never Dies (1997), and Tale of Mummy 
(1998). Butler gave his first breakthrough performance in Dracula 
2000 (2000), and followed it the next year with Attila (2001). 

Prominence: Succeeding his breakthrough, Butler 
appeared in a series of films, one of them being, The 
Phantom of Opera (2004). In 2007, Butler played the
role of King Leonidas in 300, and his portrayal of the 
character, earned him an MTV Movie award for, ‘The 
Best Fight’. From here on, Butler seemed to be on a 
role, delivering several successful movies including 
Olympus has Fallen (2013), co-starring Morgan 
Freeman, London has Fallen (2016), and the 
upcoming blockbuster, Angel has fallen (2019). 

Fasten your seatbelts, for this is going to be one intense ride!   
Are you ready to feel the thrill? 

Hold tight, as this El Clasico, the spectacular tussle between widely-known rivals, 
Barcelona and Real Madrid, comes alive on beIN SPORTS HD1 and 3. Adding to the 
excitement is Ronaldo, facing-off against his previous club, not once, but twice during 
the UEFA Champions League on beIN SPORTS HD1.

Hop on to beIN MOVIES HD1 PREMIERE, and catch Gerard Butler in Geostorm. Watch 
it really take us by a storm with its stunning visuals, then be ready to quake on an 
adventure into the paranormal world with The Conjuring 2.

Accelerate the thrill by catching criminals with the FBI on beIN SERIES HD2, while CBS 
Reality offers a glimpse into staggering stories about celebrities like Johnny Depp on 
Broke and Famous, and join beIN GOURMET to get expert information about your 
favorite caffeinated drink, on the show, Coffee. Take a trip into the past with National 
Geographic’s Decades Remixed: The ‘80s Greatest or know hidden secrets with BBC 
Earth on World’s Busiest Cities. 

Venture into the Adventures of Rocky and Bullwinkle on DreamWorks or help save the 
world with Master Raindrop on beIN JUNIOR. 

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

World’s Busiest Cities
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*Exclusive Channels

CHANNEL LIST
SPORTS

ENTERTAINMENT

KIDS

NEWS

MOVIES

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
Hannibal TV 265
Bahrain TV 266
Al Aoula TV 267
Thalitha TV 268

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

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

beIN SERIES HD1 151
beIN SERIES HD2 152
FOX HD* 160
FX HD 161
CBS Reality* 162
Star World HD 163
MBC 4 170
AD Drama HD 171
MBC Drama 172
Zee Alwan 173
beIN DRAMA HD1 181

Rotana Classic 71
Rotana Aflam 72
Dubai One 73
Rotana Drama 74

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

beIN SPORTS NEWS HD 200
CNN HD* 201
HLN* 202
Fox News 203
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
A News HD 222

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