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استعدوا الستقبال ألمع النجوم في شهر سبتمبر لالنطالق معهم في تجربة ترفيه ال تنسى!
من عالم الفن السابع ،رحبوا بـ "ماثيو ماكونهي" الذي يأتيكم بأداء نجومي في فيلم  ،The Gentlemanوال ّ
تفوتوا
 ،Roads Not Takenالفيلم الذي سيجعلكم تنطلقون إلى عوالم مختلفة.
أما بالنسبة لعشاق المسلسالت ،فال تفوتوا مشاهدة ما تخبئه أحداث الموسم الثالث من مسلسل الحفرة
ّ
مخطط "ياماش" في االنتقام .باإلضافة إلى ذلك ،اكتشفوا مع سلسلة
الذي يسلط الضوء في كل حلقاته على
 Your Home Made Perfectآخر التكنولوجيات التي ّ
تمكنكم من رؤية تصاميم المنازل على أرض الواقع قبل
الشروع في بنائها.
ّ
ّ
أما لألطفال ،فالعديد من الضيوف سيزورونهم في شهر سبتمبر ليجعلوا أيامهم مليئة بالفرح والتعلم ،ومن بينهم
"جران جران" وحفيدها "جوجو" اللذان سيأخذانكم في رحلة استكشاف مدى أهمية الوقت في عالمنا مع سلسلة
.JoJo & Gran Gran
ولعشاق الرياضة ،ال ّ
تفوتوا متابعة إنطالقة الموسم الكروي الجديد للدوري اإلنجليزي ،األسباني واإليطالي ،باإلضافة إلى
ّ
العديد من األحداث الرياضية الشيقة.

نجم هذا الشهر
ماثيو ديفيد ماكونهي
ماثيو ديفيد ماكونهي هو ّ
ممثل ومخرج أمريكي من مواليد مدينة
"أفايلد" في والية تكساس .بدأ مسيرته المهنية عام  1991بالتمثيل
في العديد من أفالم الهواة والطلبة باإلضافة إلى مشاركته في
اإلعالنات التلفزيونية .فاز ماكونهي عام  2014بجائزة األوسكار
ألحسن ّ
ممثل في فيلم " "Dallas Buyers Clubمما جعله
يتر ّبع في عالم الفن السابع كأفضل ّ
ممثل في هذا العصر.

كونوا في الموعد الستقبال نجومكم المفضلين!

لالشتراك وتجديد االشتراك اتصل على16162 :

أشهر أفالمه:
	•)The Lincoln Lawyer (2011
	•)Dallas Buyers Club (2013
	•)Interstellar (2014

هل تعلم؟
يمتلك ماثيو في غرب والية تكساس مزرعة تبلغ
مساحتها  1600هكتاراً اشتراها بـ  500,000دوالر
أمريكي.
شعاره في الحياة "واصل العيش فقط".
ديفيد من محبي الحيوانات وقد ساعد وأنقذ
العديد منها خاصة بعد إعصار كاترينا.

شاهده على !beIN
ال تفوتوا مشاهدة "ماثيو ماكونهي" هذا
الشهر في فيلم " "The Gentlemanعلى

.beIN MOVIES HD1 PREMIERE

Yes Chef

* يمكن أن تتغير أوقات عرض البرامج دون إشعار مسبق.
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أفالم

© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Doctor Sleep
بعد العديد من السنوات من أحداث " ،"The Shiningيحاول شاب صغير يدعى "دان تورينسي" الوقوف
أمام جماعة طائفية دموية وخطيرة تتعمد القضاء على األطفال الذين يحملون قدرات خارقة .وعندما
ّ
سيكلفه األمر .فهل سينجح؟
يقابل الشاب "دان" فتاة تحمل قدرات خارقة غريبة ،ق ّرر حمايتها مهما
بطولة :إيوان ماجريجور ،ريبيكا فيرجسون ،كليج كوران.

الجمعة 4 ،سبتمبر الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة

Roads Not Taken

The Gentlemen
يحاول تاجر المخدرات األمريكي "ميكي بيرسون" بيع إمبراطوريته الناجحة التي أسسها في لندن .وعندما يتداول خصومه خبر
تخليه عن تجارة المخدرات ،تنفجر المؤامرات والمخططات من كل حدب وصوب لإليقاع به والسيطرة على إمبراطوريته .فما هي
المفاجآت التي تنتظره؟
بطولة :ماثيو ماكونهي ،تشارلي هونام ،ميشيل دوكري.
الجمعة 18 ،سبتمبر الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة

Dark Waters

يتناول هذا العمل السينمائي قصة األب "ليو" وابنته "مولي" ،التي تجد نفسها ُمجبرة على رعاية والدها
الذي يعاني من الهالوس وخوض طريقها من عالم إلى آخر وبمستقبل مجهول.

يحاول محامي الدفاع "روبرت بيلوت" السير في طريق العدالة من خالل رفع قضية تجاه شركة "دي بونت
للكيماويات" التي تسببت في تلوث تاريخي كبير ،رابطاً إياها بمعدالت عالية من الوفيات التي بقيت بال
تفسير .واآلن ،عليه أن يخاطر بكل شيء في سبيل الفوز بهذه القضية لتحقيق العدالة.

بطولة :خافيير بارديم ،إيلي فانينج ،برانكا كاتيتش.

بطولة :مارك روفالو ،آن هاثاواي ،تيم روبنز.

الجمعة 11 ،سبتمبر الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة

الجمعة 25 ،سبتمبر الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة
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البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة

Star-Studded Sundance
رحبوا في شهر سبتمبر بالمزيد من اإلثارة والحماس مع أربعة
أفالم ،تعرض حصرياً ّ
ألول مرة،
بطولة العديد من النجوم المميزين الذين سيتحفون سهراتكم
بقدراتهم التمثيلية كل يوم إثنين .كونوا في الموعد.

الحفرة  -الموسم الثالث

Assassination of a High School President
اإلثنين 7 ،سبتمبر الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة

بعد مقتل "إدريس كوتشوفالي" ،أصبح
"ياماش" ،االبن األصغر لعائلة "كوتشوفالي"
على وشك الجنون ،ويحاول اآلن جمع قواه
والتركيز على تحقيق هدفه الوحيد :االنتقام!

Turn The River
اإلثنين 14 ،سبتمبر الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة
I Am Love
اإلثنين 21 ،سبتمبر الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة

من اإلثنين إلى الجمعة الساعة 22:00
بتوقيت مكة المكرمة

Diggers
اإلثنين 28 ،سبتمبر الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة

ّ
قطاع الطرق  -الموسم الرابع

وال أحلى مع لولو  -الموسم الثاني

تدور أحداث المسلسل حول خضر شاكر بيلي الذي يعمل في المافيا
التركية .وتروي كل حلقة من حلقاته كيفية حل هذا الزعيم المخضرم
للمشاكل التي بينه وبين رجال األعمال والمافيا وحربهم المتواصل على
ّ
يستعد خضر شاكر إلى االنطالق في رحلة جديدة نحو
الزعامة .واآلن،
العالمية! فكيف ستكون تجربته؟

اكتشفوا مزيجاً من الوصفات المحلية والعالمية والعربية
القريبة إلى قلب "لولو" وبلمستها الخاصة والمميزة.
أيام األحد والخميس الساعة  13:15بتوقيت
ً
ابتداء من  13سبتمبر
مكة المكرمة

من اإلثنين إلى الجمعة الساعة  20:00بتوقيت مكة المكرمة

Your Home Made Perfect
Yes Chef
يشاركنا الشيف "بارك كورتباي" في هذه السلسلة ،التي
ستشبع جميع حواسكم ،تجاربه المستلهمة التي خاضها
في حياته باإلضافة إلى التحديات التي واجهها في عالم
فن الطبخ .فكونوا في الموعد!
من اإلثنين إلى الجمعة الساعة 11:45
بتوقيت مكة المكرمة

الموسم ّ
األول
اكتشفوا من خالل هذه السلسلة كيف
ُي ّ
مكن الواقع االفتراضي والتأثيرات المرئية
الناس من رؤية تصاميم منازلهم وهندستها
المعمارية قبل البدء في بنائها.
كل يوم أحد الساعة  18:00بتوقيت مكة
ً
ابتداء من  20سبتمبر
المكرمة
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رياضة
انطالقة الموسم
الجديد 2021/2020
الدوري اإلنجليزي
الممتاز:
ً
ابتداء من  12سبتمبر

دوري أبطال آسيا (مواجهات غرب آسيا في قطر):
دور المجموعات ،ودور الـ  ،16والربع النهائي والنصف النهائي
 14سبتمبر  3 -أكتوبر

دوري أبطال إفريقيا (ذهاب نصف النهائي):
الدوري اإلسباني:
ً
ابتداء من  12سبتمبر

الوداد الرياضي (المغرب)  xاألهلي (مصر)
الرجاء الرياضي (المغرب)  xالزمالك (مصر)
 25و 26سبتمبر

الدوري اإليطالي:
ً
ابتداء من  19سبتمبر

كرة المضرب
بطولة أمريكا المفتوحة للتنس:
 31أغسطس  13 -سبتمبر

بطولة روالن غاروس للتنس
 27سبتمبر  11 -أكتوبر

الدوري الفرنسي:
باريس سان جيرمان  xمارسيليا
ً
مساء
 13سبتمبر ،الساعة 10

نهائيات دوري
كرة السلة األميركي
للمحترفين:
 29 - 16سبتمبر

دوري األمم األوروبية:
المباريات األولى من دور المجموعات 5 - 3 :سبتمبر
المباريات الثانية من دور المجموعات 8 - 6 :سبتمبر

طواف فرنسا "تور دو فرانس"
 29أغسطس  20 -سبتمبر
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البرامج الوثائقية

Minjiba Entertains

Predator Bloodlines

ّ
ّ
المدونة النيجيرية في عالم الطهي والطعام ،أشهى وأطيب
تقدم "،"Minjiba Cookey
األطباق والوجبات اإلفريقية .فال ّ
تفوتوا لمساتها المميزة في مزج األطباق بلمسة عالمية!
ً
ابتداء من  1سبتمبر
أيام األسبوع الساعة  17:45بتوقيت مكة المكرمة

اكتشفوا صراع  6حيوانات على إرثها ومناطقها بعد أن رصدت عدسة هذا البرنامج حياتهم اليومية التي تتجاوز توقعاتنا طيلة
أكثر من  3سنوات .كونوا في الموعد وتع ّرفوا على شخصية هذه الحيوانات التي لطالما اعتقدنا أننا نعرفها.
اإلثنين 7 ،سبتمبر الساعة  19:30بتوقيت مكة المكرمة

The Vet Life:
Specials S4R
مع تواصل ازدهار خدماتهم
البيطرية في منطقة
"هيوستن" ،يواصل ك ّ
ل من
الدكتور "ديارا بلو" والدكتور
"أوبري روس" والدكتور "مايكل
الفين" خدمة عمالئهم الذين
ير ّبون القطط والكالب وغيرهم
العديد من الحيوانات األخرى.

Below Zero: Canada
يرفع هذا الفيلم الوثائقي ،الحائز على
جائزة "إيمي" ألربع مرات ،الستار عن
حياة األشخاص الذين يعيشون في
مناطق شمال كندا النائية والتحديات
التي يواجهونها بسبب قسوة
البراري التي تحيط بهم.
الخميس 17 ،سبتمبر الساعة
 21:00بتوقيت مكة المكرمة

الجمعة 11 ،سبتمبر الساعة 21:05
بتوقيت مكة المكرمة

20
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برامج األطفال

Anne of Green
Gables
تدور قصة هذا المسلسل ،المقتبس
من رواية "آن في المرتفعات" ،حول فتاة
يتيمة تدعى "آن شيري" قامت إحدى األسر
الريفية بتبنيها .كانت خطة عائلة "كوثبرت"،
التي استضافة "آن" ،الحصول على صبي
يساعدهم في األعمال اليدوية مما جعلهم
ّ
يفكرون في رفض تبنيهم لها .ولكن "آن" غيرت
رأيهم وتجاوزت توقعات عائلتها الجديدة.
األربعاء 2 ،سبتمبر الساعة
 18:45بتوقيت مكة المكرمة

Coconut The Little

 - Dragonالموسم الرابع
ّ
التحدي  -الموسم الرابع
يط ّ
ل عليكم الموسم الرابع لهذا البرنامج المثير من جزر قطيفان حيث يتنافس الفريق األزرق
والبرتقالي على الحصول على كنز القراصنة من خالل تجاوز الصعاب والمؤامرات في أجواء
ترفيهية مليئة بالحماس واإلصرار.
كل يوم أحد من شهر سبتمبر الساعة  15:30بتوقيت مكة المكرمة

ينطلق التنين الصغير "كوكونت" في مغامرة
مثيرة ولكن سرعان ما تتحول إلى كارثة عندما
تهاجم تنانين المياه البرية والنباتات آكلة
اللحوم موطنه فتخلق حالة من الفوضى.
أيام األسبوع ،الساعة  15:45بتوقيت
ً
ابتداء من  1سبتمبر
مكة المكرمة

JoJo & Gran Gran
تابعوا قصص "جوجو" ،الذي يبلغ من العمر
 5أعوام ،وجدته "جران جران" التي تخطط
دائماً لالنطالق معه في مغامرات ممتعة
ومليئة باالكتشافات في كل مرة يقوم
ّ
ويتحدث المسلسل ،في أجواء ترفيهية
بزيارتها.
وتعليمية ،عن مواضيع مرتبطة بمفهوم الوقت،
بدءاً من دورات الحياة ،مروراً باأليام واألسابيع،
وصوالً إلى فصول السنة وغيرها العديد من
المواضيع األخرى.

آرثر و المنمويز
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!
من األحد إلى الخميس الساعة  19:30بتوقيت مكة المكرمة طيلة شهر سبتمبر

كل يوم الساعة 17:05
بتوقيت مكة المكرمة
ً
ابتداء من  25سبتمبر
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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 . c o m /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

b e i n . c o m /s u b s c r i b e

CABLE NETWORK EGYPT

CABLE NETWORK EGYPT

www.CNE-EG.com

www.CNE-EG.com

Kids

Anne of Green
Gables
Orphan Anne Shirley got
sent to Matthew Cuthbert
and his sister Marilla who
were expecting a boy to help
with the work on the farm in
Green Cables. Not sure at first
whether vor not to keep her,
Anne manages to exceed all
expectations.
Wednesday, 2 September
at 18:45 Mecca

Coconut The Little
Dragon – Season 2

ّ
Al Tahady S4 ()التحدي
The rivalry is always on the rise between the blue and orange teams on the
Qatifan island where kids compete to find the treasure held hostage by
angry pirates.
Every Sunday in September at 15:30 Mecca

Coconut the Little Dragon
goes on an adventure which
turns into a disaster when
the wild Water Dragons and
carnivorous plants come
along to create chaos.
Weekdays starting Tuesday,
1 September at 15:45 Mecca

JoJo & Gran
Gran
JoJo is almost five, and
Gran Gran is her wise
and loving grandmother
who always has
something fun planned to
do when JoJo comes to
visit. The series explores the
passing of time, with topics
such as life cycles and the
changing seasons.

Arthur and the Minimoys

Every day starting Friday, 25
September at 17:05 Mecca

Arthur is a bright, ingenious 10-year-old who spends each vacation at his
beloved grandmother’s house whose garden is home to a world that is
invisible to the human eye: The world of the Minimoys!

Sunday to Thursday throughout September at 19:30 Mecca

8

Factual

Minjiba Entertains
African fusion meets the hip and fabulous in this stylish cooking show hosted
by Nigerian food blogger Minjiba Cookey. Watch as she serves up amazing
meals in stunning locations each week.

Predator Bloodlines
The fight for legacy sets these six extraordinary characters apart. With our
camera lens having captured these animals lives daily for three years, the
series allows viewers to witness personalities that defy expectation.

Weekdays in September starting 1 September at 17:45 Mecca

Monday, 7 September at 19:30 Mecca

The Vet Life:
Specials S4R
With their Houston
area-based
veterinary practice
flourishing, Dr. Diarra
Blue, Dr. Aubrey Ross
and Dr. Michael Lavigne
continue serving their
loyal clientele including
loving family cats, dogs
and other animals.

Below Zero: Canada
Based on the four-time
Emmy-winning format, Life
Below Zero: Canada is a
compelling documentary
about people who live off
the grid in remote regions
of northern Canada.
Thursday, 17 September
at 21-:00 Mecca

Friday, 11 September at
21:05 Mecca
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Sports
New Season Kick-off
2020/2021
EPL
Starting date 12 September

AFC Champions League
West Asia competition in Qatar
14 September - 3 October
Group Stage: MD3-4-5-6 + R16 + QF + SF

CAF Champions League
Semi Final / 1st Leg 25 & 26 September

La Liga

Serie A

Starting date 12 September

Starting date 19 September

WAC (Morocco) – Al Ahli (Egypt)
RCA (Morocco) – Zamalek (Egypt)

Tennis
US Open – Grand Slam
31 August - 13 September

Roland Garros - Grand Slam
27 September – 11 October

Ligue 1
13 September at 22:00
MD3: PSG - Marseille

NBA Conference
Finals
16-29 September

UEFA Nations league
MD 1: 3 – 5 September
MD 2: 6 – 8 September

Tour De France 2020
29 August - 20 September
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Entertainment & Lifestyle

Star-Studded Sundance
Watch four premiere movies featuring A-list
superstars flexing their indie acting muscles
every Monday throughout September.
ASSASSINATION OF A HIGH SCHOOL
PRESIDENT
Monday, 7 September at 21:00 Mecca

Al Hufra S3 ()الحفرة
Yamaç, who is on the brink of insanity after
the death of Idris Koçovalı, pulls himself
together despite all of the difficulties. Now he
only has one goal: revenge.

TURN THE RIVER
Monday, 14 September at 21:00 Mecca
I AM LOVE
Monday, 21 September at 21:00 Mecca

Monday through Friday throughout September
at 22:00 Mecca

DIGGERS
Monday, 28 September at 21:00 Mecca

ّ
Qutaa Al Turuq S4 ()قطاع الطرق
On one hand Hızır Çakırbeyli is going through the
greatest test of his life with the ones he left behind, and
on the other hand he is embarking on a new journey to
make his persona visible on the global arena.
Monday - Friday at 20:00 Mecca

Yes Chef
Chef Berke Kurtbay shares inspiring
moments of his life as a Chef as well as
the challenging and satisfying joyful
aspects of the gastronomy world.
Monday to Friday
at 11:45 Mecca

Wala Ahla Ma’ Loulou S2

()وال أحلى مع لولو
Discover a mix of local, fusion, international
and Arabic recipes that are close to Loulou’s
heart, but with her special twist.
Sundays and Thursdays starting
13 September at 13:50 Mecca

Your Home Made
Perfect - Season 1
Virtual reality and visual effects
enable people to see what their
future home could look like,
before building it in reality.
Every Sunday starting
20 September at 18:00 Mecca
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Movies

© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Doctor Sleep
Stephen King's Doctor Sleep is the continuation of Danny Torrance's story 30 years
after the terrifying events of Stephen King's The Shining.
Stars: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran

The Gentlemen
An American expat tries to sell off his highly profitable marijuana empire in London, triggering
plots, schemes, bribery and blackmail in an attempt to steal his domain out from under him.
Stars: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Michelle Dockery

Friday, 18 September at 21:00 Mecca

Friday, 4 September at 21:00 Mecca

Roads Not Taken

Dark Waters

The film follows a day in the life of Leo and his daughter, Molly as he floats through alternate
lives he could have lived, leading Molly to wrestle with her own path and future.

Dark Waters tells the story of an attorney who risks everything to uncover a dark secret hidden
by one of the world’s largest corporations and to bring justice to a community dangerously
exposed to deadly chemicals.

Stars: Javier Bardem, Elle Fanning, Branka Katic

Stars: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins

Friday, 11 September at 21:00 Mecca

Friday, 25 September at 21:00 Mecca

4

Prepare to fall in love because September is going to be mega-entertaining.
From the world of movies, we bring you Mathew McConaughey’s The Gentlemen; an
incredible performance you don’t want to miss. Also in store is Roads Not Taken, a
film about a man and his daughter who struggle floating between alternate lives.
For the series lovers, jump right into the third season of Al Hufra and walk with
Yamaç on his path to revenge. You can also discover impeccable new technology on
Your Home Made Perfect which is showcases Virtual reality and visual effects that
enable people to see what their future home could look like.
There’s a whole universe of entertainment for kids as well, including JoJo & Gran
Gran who explore the passing of time like you’ve never seen before.
But there’s more! If you love wildlife or the world of cooking, we’ve got you covered
with an endless list of shows this September.
Stay tuned!

Star of the Month
Matthew McConaughey
American actor and producer Matthew
David McConaughey was born in Uvalde,
Texas. He began his acting career in 1991,
appearing in student films and commercials.
McConaughey won the Oscar in 2014 for
best actor for his performance in 'Dallas
Buyers Club'. He is considered one of the
best actors alive today.

To renew or subscribe, just call: 16162

Top Movies:
• The Lincoln Lawyer (2011)
• Dallas Buyers Club (2013)
• Interstellar (2014)

Did you know?
He owns a 1,600-acre ranch in west
Texas, which he purchased for
$500,000.
His life motto is "Just keep living'".
He’s an animal lover who has helped
rescue many critters, including
countless pets stranded after
Hurricane Katrina.

Watch him on beIN!
Watch Matthew McConaughey
this month in The Gentlemen on

Yes Chef

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

beIN MOVIES HD1 PREMIERE.
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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
AlKass one HD
AlKass two HD
AlKass three HD*
AlKass four HD
AlKass five HD
AlKass six HD*
AlKass seven HD*
AlKass eight HD*
Dubai Sports
Dubai Racing
AD Sports 1
AD Sports 2
YAS Sports
Kuwait Sport

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

MOVIES
beIN MOVIES HD1
beIN MOVIES HD2
beIN MOVIES HD3
beIN MOVIES HD4
FOX MOVIES HD*
FOX ACTION MOVIES HD
FOX FAMILY MOVIES HD
TCM HD
AMC HD*
Star Movies HD
MBC 2
MBC Max
MBC Acion
MBC Bollywood

*Exclusive Channels

Rotana Cinema HD
Rotana Classic HD
Rotana Comedy
Dubai One
Rotana Drama
SUNDANCETV*

KIDS

beJUNIOR*
JEEM HD*
Baraem HD*
Cbeebies*
Baby TV HD
Boomerang*
Cartoon Network ENG HD*
Cartoon Network Arabia HD
Cartoon Network Hindi HD*
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

NEWS

51
52
53
54
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71
72
73
74
75

beIN SPORTS NEWS HD
CNN HD*
HLN HD*
Bloomberg
Euronews
TRT World News
Al Arabiya
BBC Arabic
BBC World News HD
CNBC Arabiya
RT Arabic HD
France 24 Arabic
France 24 English
France 24 French
Al Araby HD
TRT Arabi
Sky News Arabia

151
152
160
161
162
163
166
167
170
171
172
181
200
201
202
204
205
206
213
214
215
216
217
218
219
220
221
223
224

NATIONAL TV
Qatar TV HD
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
Qatar TV 2 HD
Al Emarat
Tunisia 1 HD
Tunisia Nat 2
Bahrain TV
Al Aoula TV
Thalitha TV
MTV Lebanon
Qatar Al Youm

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
266
267
268
269
270

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

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
beIN

4K
SPORTS MAX HD1
SPORTS MAX HD2
SPORTS MAX HD3
SPORTS MAX HD4

400
401
402
403
404

The channel list is subject to change.
Visit www.bein.com/en/channel-list/ for the latest update.
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