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أفضل البرامج لهذا الشهر

في شهر مارس ،للترفيه ثوب ربيعي صفته التشويق!
نتطلع في كل شهر إلى أن نعرض لكم باقة متميزة من أروع األفالم والمسلسالت واألحداث
الرياضية األكثر متعة .ولهذا ،انتقينا مجموعة من أفالم الحركة والتشويق المميزة على قنوات
 beIN MOVIESمثل فيلم  John Wickفي موسمه الثالث.
باإلضافة إلى ذلك ،تقدم قنوات  beIN SERIESمجموعة مميزة من أفضل المسلسالت ومنها
مسلسل  Katy Keeneفي موسمه األول و  Tell Me A Storyفي موسمه الثاني.
المنافسات الرياضية لهذا العام تحتدم أكثر في كل من عالم الساحرة المستديرة،
والكرة الصفراء ،وغيرها العديد من الرياضات األخرى التي تتابعونها دائماً مباشرة وحصرياً
على .beIN SPORTS
مع  ،beINموسم الربيع أكثر جماالً ومتعة وتشويقاً وإثارة!
لالشتراك وتجديد االشتراك اتصل على16162 :

نجم هذا الشهر
تشارليز ثيرون
"آسا باترفيلد" هو ممثل إنجليزي من مواليد لندن .اشتهر عندما كان عمره  11عاماً
فقط بلعب دور الشخصية الرئيسية "برونو" في الفيلم الشهير
) .The Boy in the Striped Pyjamas (2008رغم صغر سنه فإن أداءه
ّ
يتحصل على العديد من الترشيحات للفوز بجوائز
المبهر في هذا الفيلم جعله
عالمية مرموقة.
ّ
تحصل "باترفيلد" على جائزة الفنان الصغير ألفضل أداء في فيلم روائي طويل
تقمص دور "هيوغو" ،فيلم المخرج المبدع "مارتن سكورسيزي" ،كما ّ
عندما ّ
تم
ترشيحه لجائزة اختيار األفالم للنقاد ألفضل ّ
ممثل شاب ،وغيرها العديد من
الجوائز األخرى .باإلضافة إلى ذلك ،خطف أداء "آسا" لدور " "Nathan Ellisفي
فيلم ) Morgan Matthews’s X+Y (2014أنظار جميع الفنانين والمبدعين
السينمائيين والمشاهدين في العالم أسره.

أشهر أفالمه:
• •)Hugo (2011
• •)The Boy in the Striped Pajamas (2009
• •)Ender's Game (2013
• •)The Space Between Us (2017

هل تعلم؟
حلم "آسا" منذ صغره العمل كعالم آثار.
يهوى "آسا" ألعاب الفيديو ،ولعبته المفضلة هي "Super
."Smash Bros
هو من مشجعي نادي أرسنال لكرة القدم.
حلمه السينمائي لعب دور "جيمس بوند".

شاهده على !beIN
• House of Tomorrow
 6مارس الساعة 21:30

• Then Came You
 13مارس الساعة 21:30

• Time Freak

ّ
صحة ولياقة

 20مارس الساعة 21:30

• Journey’s End
 27مارس الساعة 21:30

*جميع األفالم بتوقيت مكة المكرمة
* يمكن أن تتغير أوقات عرض البرامج دون إشعار مسبق.
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أفالم

The Spy Who Dumped Me
John Wick: Chapter 3 - Parabellum
يهرب "جون ويك" هذه المرة بعد أن قام بقتل أحد أعضاء رابطة القتلة المأجورين الدولية على أراضي
فندق "كونتيننتال" .واآلن ،كل القتلة المأجورين في العالم بأسره يطاردون "جون ويك" لحصد الـ  14مليون
دوالر لقاء القضاء عليه .فهل سينجو بحياته هذه المرة؟

تدور أحداث الفيلم حول أفضل صديقتين" ،أودري" و"مورجان" ،بعد تورطهما عن غير قصد في مؤامرة دولية تس ّبب بها صديق
أودري السابق والذي اتضح أنه كان جاسوساً.
بطولة :جاستين ثيروكس ،بالنكا جيورفي-توث ،فيلما سيسي

الجمعة  6مارس الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة

بطولة :كيانو ريفز ،هالي بيري ،أيان ماكشين

الجمعة  13مارس الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة

© Warner Bros. Entertainment Inc. and Legendary. All right reserved

Pokémon Detective Pikachu

Adrenaline Night
تشكيلة مميزة من أفالم اإلثارة واألكشن والجريمة تشاهدونها في كل ليلة إثنين على .TCM

تبدأ قصة هذا الفيلم باختفاء التحري "هاري جودمان" في ظروف غامضة ،فيقوم ابنه "تيم" ،ذو الواحد
وعشرون عاماً ،بالتحقيق في األمر ويساعده في التحقيقات التحري "بيكاتشو" ،الشخصية األسطورية
والمميزة لبوكيمون وشريك "هاري" السابق.

Criminal Law

Gladiator

اإلثنين  2مارس الساعة 21:00

اإلثنين  23مارس الساعة 21:00

Mercury Rising

Point Break

بطولة :رايان رينولدز ،جاستيس سميث ،كاثرين نيوتون

اإلثنين  9مارس الساعة 21:00

اإلثنين  30مارس الساعة 21:00

الجمعة  20مارس الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة

Snatch
اإلثنين  16مارس الساعة 21:00

*جميع األفالم بتوقيت مكة المكرمة
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البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة

 - Tell Me A Storyالموسم الثاني
يقوم المسلسل بإعادة ّ
تصور القصص األكثر شهرة بشكل مظلم ومتداخل .ويروي ويعرض هذا الموسم الجديد
قصة "األميرة والوحش" ،وقصة "األميرة النائمة" ،وقصة "سندريال" بثوب جديد كما لم ترهم من قبل.
ً
ابتداء من  24مارس الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة
كل يوم ثالثاء

 - Kids Baking Championshipالموسم الثالث
في هذا البرنامج اللذيذ والشهي للغاية ،يتحدى كل الضيوف و"داف جولدمان" و"فاالري بيرتينالي" ،الحكمين
الماهرين ،العديد من الخبازين الشبان الواعدين لتتويج أفضلهم بلقب البطل وتسليمه الجائزة الكبرى بقيمة
 10آالف دوالر أمريكي.
ً
ابتداء من  6مارس الساعة  19:50بتوقيت مكة المكرمة
كل يوم جمعة

 - Katy Keeneالموسم ّ
األول
تدور أحداث هذا المسلسل المشتق من مسلسل
" "Riverdableحول مجموعة من الفنانين الشباب
القادمين من بلدة "ريفيرديل" إلى مدينة "نيويورك"
ليصنعوا ألنفسهم اسماً في "برودواي" .تابعوا
قصة سعي كل من مصممة األزياء "كاتي كيني"،
والفنانة الغنائية "جوزي ماكوي" ،والسينمائي
"جورج لوباز  /جنجر" ،وخاطفة األنظار "بيبر
سميث" إلى تحقيق أحالمهم معاً.
ً
ابتداء من  26مارس
كل يوم خميس
الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة

ّ
صحة ولياقة
ّ
تقدم "جوكسن آريكان" ،المدربة الرياضية
الخبيرة والمميزة ،برنامجاً خاصاً عن ُسبل
العيش بنمط حياة صحي .تع ّرفوا على أمثل
حركات اإلحماء ،وأفضل التمارين لحرق الدهون،
وأنسب النصائح لتخفيف الوزن ،باإلضافة إلى
التدريبات الشخصية ،ووجبات الحمية ،وغيرها العديد
من المحتويات األخرى ...ببساطة ،ستجدون في هذا
البرنامج المميز كل ما تحتاجونه.
كل يوم سبت وأحد الساعة 12:00
بتوقيت مكة المكرمة
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البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة

The Night Manager
تدور أحداث هذا المسلسل المشتق من دراما التجسس " "John le carreفي إطار معاصر لألكشن
والجريمة والدراما والحب واالنتقام .ال تفوتوا األحداث الشيقة التي تنتظركم.
ً
ابتداء من  19مارس الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة
كل يوم خميس

Hawaii Hunters
يبحث األمريكيون دائماً على
امتالك منزل في هاواي لالستمتاع
ّ
والتلذذ
بأجوائها المدارية الدافئة،
بمناظرها الخالبة الساحرة،
والغوص في تجربة ركوب أمواجها
ّ
تتوقف أبداً .كل هذا وأكثر
التي ال
يستجيب ويلبي كل متطلباتهم
ويرضي مختلف األذواق.
ً
ابتداء من
كل يوم إثنين
 16مارس الساعة 20:00
بتوقيت مكة المكرمة
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رياضة

جولة لونجين العالمية لألبطال  -الدوحة
أبطال أولمبيون وعالميون تجمعهم الدوحة في أرقى وأقوى
منافسات الفروسية المنقولة كالمعتاد عبر .beIN

دوري أبطال آسيا
صراع العبور في دوري أبطال آسيا يحتدم عبر قنواتنا مع تقدم الجوالت فأي مصير ينتظر
الفرق العربية؟
الدحيل × الشارقة  2مارس
الهالل × باختاكور  3مارس

 7 - 5مارس

كرة المضرب

الدوري اإلنكليزي

عشاق التنس موعدكم دسم مع  beINإذ نأخذكم في جوالت
عالمية متالحقة بدءاً من كأس ديفيس وصوالً إلى بطولة ميامي.
فكونوا في الموعد.

صخب الدوري اإلنكليزي ال ينتهي ،فمع
منافسات المقاعد األوروبية ودربي
مانشستر لن يكون بمقدوركم تفويت
أي مباراة عبر .beIN

كأس ديفيس  7 - 6مارس
بطولة إنديان ويلز للماسترز  22 - 12مارس
بطولة ميامي المفتوحة للماسترز  25مارس  5 -أبريل
بطولة إنديان ويلز للسيدات  22 - 11مارس
بطولة ميامي المفتوحة للسيدات  24مارس  5 -أبريل

مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي
 8مارس
توتنهام × مانشستر يونايتد
 15مارس
تشيلسي × مانشستر سيتي
 21مارس

يورو كاب لكرة السلة
إثارة كأس أوروبا لكرة السلة عبر  beINتبلغ أوجها مع األدوار اإلقصائية ،فهل
من مفاجآت مرتقبة؟

دوري أبطال أوروبا  -إياب دور الـ16

ربع النهائي  17و 20مارس
نصف النهائي  31مارس و 3أبريل

ل والزالت ممنوعة ،فمن سيغادر ومن س ُيكمل حلم األبطال؟
موعد الحسم قد ح ّ
إياب دور الـ  16يأتيكم كامالً مباشرة وحصرياً عبر قناتكم المفضلة .beIN

الدوري اإلسباني -
الكالسيكو
ريال مدريد وبرشلونة مستنفران لمشهد
طاحن جديد ،و beINأيضاً متأهبة لمتابعة
استثنائية من برنابيو لكالسيكو األرض،
فكونوا معنا!

باريس سان جيرمان × دورتموند  11مارس
ليفربول × أتلتيكو مدريد  11مارس
مانشستر سيتي × ريال مدريد  17مارس
يوفنتوس × ليون  17مارس
برشلونة × نابولي  18مارس
بايرن ميونيخ × تشيلسي  18مارس

ريال مدريد × برشلونة  1مارس

تصفيات يورو 2020
من سيتمم عقد منتخبات يورو 2020؟ تابعوا
معنا تنافس الرمق األخير بين  16منتخباً يطمح
للظهور في العرس القاري.

الدوري اإليطالي

مباريات نصف النهائي  26مارس
المباريات النهائية  31مارس

الدوري اإليطالي هذا الموسم عبر شاشاتنا ال يشبه أي ّ موسم مضى ،وعرش البطل يهدده
النيراتزوري ،فكيف ستكون مواجهتهما؟
يوفنتوس × إنتر ميالن  1مارس
ميالن × روما  15مارس
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6

البرامج الوثائقية

 - Expectingالموسم الثاني
Cosmos: Possible Worlds
الكون عالم واسع وهائل وال تفشل ضخامته وقصصه األكثر جموحاً أبداً في إدهاشنا .يأخذنا
هذا البرنامج المميز في رحلة استكشافية مدهشة للعوالم المفقودة واألخرى التي لم
ُتستكشف بعد.
ً
ابتداء من  10مارس الساعة  20:00بتوقيت مكة المكرمة
كل يوم ثالثاء

أنت حامل" هي أحلى جملة يمكن أن نسمعها ،وفي الوقت نفسه هي أكثر جملة تغير
"مبروك ِ
حياتنا .وهذه السلسلة ترفع الستار على ما يحصل من أحداث مدهشة من خالل الفيديوهات
التي يقوم العديد من الناس بمشاركتها على مواقع التواصل االجتماعي منذ اللحظة األولى التي
"أنت حامل" لغاية سماع بكاء الرضيع عند الوالدة.
تقال فيها عبارة
ِ
ً
ابتداء من  1مارس الساعة  20:00بتوقيت مكة المكرمة
كل يوم أحد

 - Spy in the Wildالموسم الثاني
تعود هذه السلسلة من جديد بأكثر من  50روبوتاً
فائق الواقعية ،ما يعرف باألنيماترونكس ،تم
تصميمه بتفاصيل دقيقة تحاكي الحيوانات لكي
ّ
تتمكن من االندماج بسهولة في مجتمعاتها
وقطعانها وبيئاتها بهدف التجسس عليها.
ُتتابع هذه الروبوتات الحيوانات عن قرب
وترفع الستار على العديد من سلوكياتها
التي قامت بالتقاطها ورصدها.
ً
ابتداء
كل يوم سبت
من  7مارس الساعة 21:00
بتوقيت مكة المكرمة

 - Heathrowالموسم الخامس
يفتح هيثرو ،مطار بريطانيا األكثر ازدحاماً وشهرة في العالم ،أبوابه ليعطي لنا لمحة ونظرة مميزة
على الحياة داخل أهم مركز للنقل الجوي في أوروبا.
ً
ابتداء من  24مارس الساعة  21:25بتوقيت مكة المكرمة
كل يوم ثالثاء
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برامج األطفال
- Genius Genie
الموسم ّ
األول
تدور أحداث هذه السلسلة حول
جني طيب يظهر في كل مرة تقال
فيها كلمة "مشكلة" .الغريب في
ّ
األمر ،أنه ال
يتمكن دائماً من حلها
أو إصالحها وهذا ما يجعل السلسلة
مليئة بالمفاجآت والحكم.
ً
ابتداء من  17مارس
خالل أيام األسبوع
الساعة  11:10بتوقيت مكة المكرمة

فيفي
اربطوا أحزمتكم وسافروا حول العالم مع "فيفي" ،حيث تنطلق في رحلة على العثور على عالم ويرليغيغ (فيرافينتو)
غريب األطوار .انضموا إلى فيفي وأصدقائها الرائعين ،وتابعوا المغامرات الساحرة ،المليئة بالحكم والعبر القيمة ،التي
تصبح واقعية من خالل صفحات دفترها.

Big and Small II
تروي هذه السلسلة قصة المغامرات التي يخوضها اثنان
من أفضل األصدقاء" .بيغ" كان يعيش فرحاً مسروراً
بمفرده في منزله المريح ،وفي يوم من األيام،
تع ّرف على "سمول" وأدرك في تلك اللحظة أنه
كان يعيش وحدة محزنة فيما قبل .ومنذ تلك
اللحظة ،أصبح يتلذذ مع صديقه الجديد بكل
التجارب حتى إن كان "سمول" مشاكساً جداً.

يومياً الساعة  17:30بتوقيت مكة المكرمة

ً
ابتداء من  5مارس الساعة
الخميس
 15:00بتوقيت مكة المكرمة

Power Players
يمكن لـ "أكسل" ،الطفل البالغ من العمر
ّ
ّ
ويكون
التحول إلى دمية حية
 9أعوام،
فريقاً من الدمى الذكية والشجاعة
لخوض مغامرات شيقة بهدف تغيير
العالم ومساعدة أصدقائه.

- My World Kitchen
الموسم الثالث

ً
ابتداء من  8مارس
األحد
الساعة  16:00بتوقيت
مكة المكرمة

يعود هذا المسلسل الناجح ليرفع الستار عن
موهبة الطهاة الصغار وقدراتهم في التعامل
مع المطبخ .كما ترصد هذه السلسة فخر جيل
المستقبل بتراثهم من خالل طبخهم ألكثر
الوصفات التي يفضلونها.
يومياً
ً
ابتداء من  6مارس
الساعة  15:10بتوقيت
مكة المكرمة
20
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Packages

الباقات

BASIC

SPORTS

36 HD channels

53 HD channels

Great Start to the
Best TV Experience

The Choice of the Champions

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

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

ENTERTAINMENT

PREMIUM

66 HD channels

87 HD channels

Premium Family Fun

Unrivalled Entertainment and Sports

• 10 Sports channels

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

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

SUBSCRIBE NOW
b e I N . n e t /s u b s c r i b e

SPORTS

BASIC

HD  قناة53

HD  قناة36

اختيار األبطال

 قناة رياضية27 •
 قنوات أفالم2 •
ّ
والمنوعات
 قنوات للترفيه العام8 •
 قناة إخبارية ووثائقية12 •
 قنوات لألطفال٤ •

بداية مميزة لتجربة تلفزيونية فريدة

 قناة رياضية10 •
 قنوات أفالم2 •
ّ
والمنوعات
 قنوات للترفيه العام8 •
 قناة إخبارية ووثائقية12 •
 قنوات لألطفال٤ •

PREMIUM

ENTERTAINMENT

HD  قناة87

HD  قناة66

كل ما تتمناه من الترفيه والرياضة

 قناة رياضية27 •
 قناة أفالم11 •
ّ
والمنوعات
 قناة للترفيه العام19 •
 قناة إخبارية ووثائقية18 •
 قناة لألطفال12 •

الترفيه العائلي المميز

 قناة رياضية10 •
 قناة أفالم11 •
ّ
والمنوعات
قناة للترفيه العام18 •
 قناة إخبارية ووثائقية15 •
 قناة لألطفال12 •

اشترك اآلن
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CABLE NETWORK EGYPT

CABLE NETWORK EGYPT

www.CNE-EG.com

www.CNE-EG.com

Kids
Genius Genie Season 1
Genius Genie is a 2D
animated preschool series
about a wellmeaning genie
who pops up whenever
anyone says the word
"problem", but doesn't always
get it quite right when trying
to solve them.
Every weekday
starting 17 March
at 11:10 Mecca

Vivi Viravento ()فيفي
Travel around the world with Vivi, as she sets out to find the whimsical world of
Whirligig (Viravento) - a fantastical place where imagination reigns supreme filled
with magical journeys, full of colorful fun, new friends and valuable life lessons.

Big and Small II

Every day at 17:30 Mecca

Big & Small explores the
adventures of two best friends.
Big lived happily alone in his
cozy house, but when Small
arrives he realises he’s been
missing someone to share
his life with, even if it is
somebody who turns his
world upside down!

Power Players

Thursday, 5 March
at 15:00 Mecca

My World Kitchen Season 3
The return of the hit series
that sees talented young
cooks take over the kitchen
and celebrate their heritage by
cooking their favourite recipes.

Axel, a 9-year-old boy who
can transform into a living
action figure, gains a wild
new perspective on the
world as he wrangles
a team of quirky
smart-toys on the
biggest small
adventures a
kid could ever
imagine.

Sunday, 8 March
at 16:00 Mecca

Every day starting 6 March
at 15:10 Mecca
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Factual

Expecting - Season 2
Cosmos: Possible Worlds
Through the vastness of time and the immensity of outer space,
worlds to explore and stories to tell are infinite. This boldest COSMOS
yet is a thrilling exploration of lost worlds and worlds yet to come.
Every Tuesday starting 10 March at 20:00 Mecca

"I'm pregnant!": Words that are usually met with immense joy, but that are
also life-changing. More and more people are capturing these moments
on film and go online to post and share every pregnancy milestone from
the pregnancy test, to the birth itself.
Every Sunday starting 1 March at 20:00 Mecca

Spy in the Wild - Season 2
Spy in the Wild is back with over
50 ultra-realistic animatronic
spy creatures who go
undercover across every
region of the world. These
robots capture some of the
most extraordinary animal
behaviour ever filmed.
Every Saturday starting
7 March at 21:00 Mecca

Heathrow - Season 5
Britain’s busiest and most famous airport opens its doors, giving an
unprecedented look at life inside Europe’s most important transport hub.
Every Tuesday starting 24 March at 21:25 Mecca
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Sports

Longines International
Champions Tour of Doha
Olympic and world champions gather in Doha in the
finest and most powerful equestrian competitions,
brought to you by the one and only beIN.

VIVO Indian Premier League Cricket
The 2020 Indian Premier League is here! The thirteenth season of the IPL
has millions of fans anxiously waiting for the matches to begin. Dive right
into it all with beIN!
29 March

5 - 7 March

Premier League
The action from the Premier
League heats up in March, as teams
compete for the Champions League
places. Throw in a feisty Manchester
derby and March promises to be
unmissable. Catch it all here, with beIN.

Tennis
Tennis lovers have a juicy date with beIN as we
take you on a successive world tour, starting
from the Davis Cup to the ATP Masters 1000
Miami. So, make sure to stay tuned.

Manchester United x Manchester City
8 March

Davis Cup 6 – 7 March
WTA Premier Indian Wells 11 – 22 March
ATP 1000 Masters Indian Wells 12 – 22 March
WTA Miami Open 24 March – 5 April
ATP Masters 1000 Miami 25 March – 5 April

Tottenham x Manchester United
15 March
Chelsea x Manchester City
21 March

FIBA Europe Cup 2019 - 2020
Get ready for some serious thrills with the FIBA Europe Cup on beIN.
With the quarter finals around the corner, European basketball has
never been this exciting.
Quarter-finals 17 & 20 March
Semi-finals 31 March & 3 April

La Liga - El Clásico
Real Madrid and Barcelona are up for
another heated battle, and beIN will be
there to cover every second of it straight
from Santiago Bernabéu.

UEFA Champions League - Round of 16
The moment of truth has arrived, and slips are absolutely
forbidden. Who will see the championship dream through?
Watch the round of 16 in all of its glory via your favorite channel.
PSG x Dortmund 11 March
Liverpool x Atletico Madrid 11 March
Manchester City x Real Madrid 17 March
Juventus x Lyon 17 March
Barcelona x Napoli 18 March
Bayern Munich x Chelsea 18 March

Real Madrid x Barcelona
1 March

Six Nations Rugby
Guinness Six Nations Fantasy Rugby 2020 is everything
fans have been waiting for! The Championship is in full
swing and you better catch up, if you still haven’t, for
round 2. Watch it all on beIN.

Serie A
The Italian league this season is unlike anything else you have ever seen
before. Juve’s throne is threatened by the Nerazzurri, so what will their
confrontation be like? Find out with beIN!
Juventus x Inter Milan 1 March
Milan x Rome 15 March

England x Wales 7 March
Wales x Scotland 14 March
France x Ireland 14 March

Euro 2020 Qualifiers
The road to Euro 2020 is almost
complete! Stay tuned for a fierce
competition between 16 teams that
aspire to make a massive continental
achievement.
Semi-finals 26 March
Final Matches 31 March
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The Night Manager

CY

A contemporary interpretation of John le Carré’s espionage drama. “The Night
Manager” miniseries brings together love, loss and revenge in a complex story
of modern criminality.

CMY

K

Every Thursday starting 19 March at 21:00 Mecca

Hawaii Hunters
With its warm, tropical
winters, breath-taking
views and unbeatable
surf, many Americans are
on the hunt for a home in
Hawaii that meets all their
requirements and ticks off
their wish-lists.
Every Monday starting
16 March at 20:00 Mecca

8
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Tell Me A Story - Season 2
Tell Me A Story reimagines the world’s most beloved fairy tales as dark and twisted
psychological thrillers. The second season of this drama interweaves “Beauty and The Beast,”
“Sleeping Beauty” and “Cinderella” like you’ve never seen before.
Every Tuesday starting 24 March at 21:00 Mecca

Kids Baking Championship - Season 3
In this delicious series, hosts and judges Duff Goldman and Valerie Bertinelli
challenge young promising bakers, and crown a champion that will win a cash
prize of $10,000.
Every Friday starting 6 March at 19:50 Mecca

Katy Keene - Season 1
A Riverdale spinoff, Katy Keene follows
the lives and loves of four iconic Archie
Comics characters fashion legend-to-be
Katy Keene, singer/songwriter Josie
McCoy, performer Jorge Lopez/Ginger,
and “It Girl” Pepper Smith – as they
chase their twenty-something dreams
in New York City…together.
Every Thursday starting
26 March at 21:00 Mecca

Always Fit
ّ
()صحة ولياقة
Gokcen Arikan, an expert sports
trainer, presents a special program
on ways to live a healthy lifestyle.
Stretching movements, fat burning
exercises, thinning tips, personalized
workouts, diet meals and detox
beverage recipes… this series has it all.
Every Saturday and Sunday
at 12:00 Mecca
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Movies

The Spy Who Dumped Me
Audrey and Morgan are best friends who unwittingly become entangled in an international conspiracy
when one of the women discovers the boyfriend who dumped her was actually a spy.

John Wick: Chapter 3 - Parabellum

Stars: Justin Theroux, Blanka Györfi-Tóth, Vilma Szécsi

Friday, 6 March at 21:00 Mecca

John Wick is on the run after killing a member of the international
assassins' guild. With a $14 million price tag on his head, he is the target
of hit men and women the world over.
Stars: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane

Friday, 13 March at 21:00 Mecca

© Warner Bros. Entertainment Inc. and Legendary. All right reserved

Pokémon Detective Pikachu
The world of Pokémon comes to life! The first-ever live-action Pokémon adventure,
POKÉMON Detective Pikachu stars Ryan Reynolds as Pikachu, the iconic face of the
global Pokémon phenomenon—one of the world's most popular, multi-generation
entertainment properties and the most successful media franchise of all time.

Adrenaline Night
Monday Nights on TCM are nights of adrenaline and excitement with thriller, crime and action movies.
Criminal Law
Monday, 2 March at 21:00 Mecca
Mercury Rising

Gladiator

Monday, 9 March at 21:00 Mecca

Monday, 23 March at 21:00 Mecca

Stars: Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton

Snatch

Point Break

Friday, 20 March at 21:00 Mecca

Monday, 16 March at 21:00 Mecca

Monday, 30 March at 21:00 Mecca

4

It’s time for March Madness!
We take on the third month of 2020 in spectacular fashion, with more quality films and
action-packed entertainment.

Star of the Month

Keanu Reeves is back with the third chapter of the franchise John Wick. This time, the
infamous hitman is himself being targeted by assassins from all over the world.

Asa Butterfield

Tell Me A Story returns for its second season, twisting famous fairy tales into a dark
and thrilling show that will keep you glued to the screen.

Asa Maxwell Thornton Farr Butterfield. An English actor.
At just 11 years old, he became known for playing the main
character Bruno in the Holocaust film The Boy in the
Striped Pyjamas (2008), for which he received multiple
prestigious award nominations.

The award winning series Cosmos is back! Narrated by Neil DeGrasse Tyson, the show
will take you on a trip from the beginning of time, through the universe, to discover our
possible future worlds.
Want to kick back and enjoy some sports? beIN brings live action to your homes.
Watch the biggest games of the year, El Clasico and the Manchester Derby, and
follow the Rugby Six Nations Cup, all on beIN SPORTS.
Spring time is around the corner, and beIN is here to complement it!

To renew or subscribe, just call: 16162

For his leading performance as Hugo Cabret in Martin
Scorsese's drama Hugo (2011), Butterfield was awarded
the Young Hollywood Award for Breakthrough
Performance—Male and was nominated for the Critics'
Choice Movie Award for Best Young Performer,
among many other accolades. He was also widely
praised for playing Nathan Ellis in Morgan Matthews's
X+Y (2014).

Top Movies:
•
•
•
•

Hugo (2011)
The Boy in the Striped Pajamas (2009)
Ender's Game (2013)
The Space Between Us (2017)

Did you know?
Asa wanted to be an archaeologist
when he grew up.
He is a video game lover, and his favorite
video game is “Super Smash Bros”.
He is a supporter of the Arsenal
Football Club.
His dream role would be to play
James Bond.

Watch him on beIN!
• House of Tomorrow
6 March at 21:30 Mecca
• Then Came You
13 March at 21:30 Mecca

ّ
Always Fit ()صحة ولياقة

• Time Freak
20 March at 21:30 Mecca
• Journey’s End
27 March at 21:30 Mecca

* Program timings are indicative
and may change without any prior notice
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CHANNEL LIST
SPORTS
beIN SPORTS HD1
beIN SPORTS HD2
beIN SPORTS HD3
beIN SPORTS HD4
beIN SPORTS HD5
beIN SPORTS HD6
beIN SPORTS HD7
beIN SPORTS HD8
beIN SPORTS HD9
beIN SPORTS HD10
beIN SPORTS HD11 EN
beIN SPORTS HD12 EN
beIN SPORTS HD13 EN
beIN SPORTS HD14 FR
beIN SPORTS HD15 FR
beIN SPORTS HD16 FR
beIN SPORTS HD17 ES
beIN SPORTS NBA HD 
beIN SPORTS HD 
Al Kass one HD
Al Kass two HD
Al Kass three HD*
Al Kass four HD
Al Kass five HD
Al Kass six HD*
Al Kass seven HD*
Al Kass eight HD*
Dubai Sports
Dubai Racing
AD Sports 1
AD Sports 2
YAS Sports
Kuwait Sports

MOVIES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
31
32
33
34
35
36
37
38
41
42
43
44
45
46

Rotana Aflam
Dubai One
Rotana Drama
SundanceTV*

72
73
74
75

KIDS
be JUNIOR*
Jeem HD*
Baraem*
Cbeebies*
Baby TV HD
Boomerang HD*
Cartoon Network HD*
Cartoon Network Arabia
Cartoon Network Hindi*
DreamWorks*
Dkids*
JimJam*
MBC 3

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

ENTERTAINMENT
beIN SERIES HD1
beIN SERIES HD2
FOX HD*
FX HD
CBS Reality*
Star World HD
Fox Crime HD
Fox Rewayat HD
MBC 4
AD Drama HD
MBC Drama
beIN DRAMA HD1

151
152
160
161
162
163
166
167
170
171
172
181

NEWS

beIN SPORTS NEWS HD
beIN MOVIES HD1
51
CNN HD*
beIN MOVIES HD2
52
HLN*
beIN MOVIES HD3
53
Bloomberg
beIN MOVIES HD4
54
Euro News
FOX MOVIES HD* 60
TRT World News
Al Arabiya
FOX ACTION MOVIES HD
61
BBC Arabic
FOX FAMILY MOVIES HD
62
BBC World News HD
TCM
63
CNBC Arabiya
AMC HD* 64
RT Arabic HD
Star Movies HD
65
France 24 - Arabic
MBC 2
6

6
France 24 - English
MBC Max
67
France 24 - French
MBC Action
68
Al Araby
MBC Bollywood
69
TRT Arabi	
Rotana Cinema
70
Rotana Classic
71
*Exclusive Channels

200
201
202
204
205
206
213
214
215
216
217
218
219
220
221
223

NATIONAL TV

Qatar TV
Al Rayyan HD
Al Rayyan Al Qadeem HD
Saudi 1 HD
MBC 1
Dubai TV
Sama Dubai
LBC HD
KTV CH1 HD
Oman TV
Sharjah TV
Al Emarat
LIBYA TV
Tunisia Nat 1
Tunisia Nat 2
Bahrain TV
Al Aoula TV
Thalitha TV
MTV Lebanon
Qatar Al Youm

FACTUAL

DLife*
DTX*
Nat Geo HD
Nat Geo People HD
Nat Geo Wild HD
Nat Geo Abu Dhabi
Animal Planet HD
BBC Earth HD*			

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
266
267
268
269
270
300
301
302
303
304
305
306
308

LIFESTYLE
beIN GOURMET HD
Fatafeat HD*
Channel V HD
DMAX*
Outdoor Channel HD*
Extreme Sports*
Travel Channel HD*
HGTV*
Food Network HD*
Fine Living HD*
Rotana Clip
Rotana Music
Rotana Khalijiah HD
Fox Life HD

350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
371

PAY-PER-VIEW
beIN
beIN
beIN
beIN

SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS

MAX
MAX
MAX
MAX

HD1 
HD2
HD3
HD4

401
402
403
404

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