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أفضل البرامج لهذا الشهر

العام الجديد يستحق بداية جديدة من خالل محتوى ترفيهي مميز سيجعل كل أيام شهر يناير وسنتكم فرحاً وتشويقاً وإثارة عبر
قنوات  .beINفكونوا في الموعد!
لبداية عام مميزة تشبع جميع حواسكمّ ،
تلذذوا بأشهى األطباق مع الشيف "ديديم دورو" في الموسم الثاني من سلسلة
يتفنن الطباخون الصغار في تحضير ما ّ
ّ
لذ وطاب من وصفات جديدة.
" "Chef Juniorحيث
إن كنتم من محبي القصص اإلجرامية ،فابدؤوا سنتكم بأنواع الجريمة التي عاشتها مدينة لندن في القرن التاسع عشر مع "إليزا
سكارليت" و"دوك سكوتالند يارد" في مسلسل " "Miss Scarlet & The Dukeعلى قناة  .Fox Crimeوال تنسوا االنضمام إلى
"صني" واالستمتاع بما ينتظره من مفاجآت في الموسم الثاني من مسلسل " "Into The Badlandsالمليء بالصراعات بين مختلف
القوى المسيطرة على قناة .AMC
بالنسبة لعشاق األفالم والمسلسالت الوثائقية ،فبانتظاركم جديد عالم الحيوانات في برنامج "Waterhole: Africa’s
 "Animal Oasisعلى قناة  ،BBC Earthو" "Big Cat Weekعلى قناة  ،Nat Geo Wildوبرنامج ""Making it Home
على قناة .Nat Geo People
ّ
أما لألطفال ،فالعديد من البرامج والمسلسالت بانتظارهم لالنطالق في رحلة مسلية وترفيهية .بدءاً من مغامرات القط "ماو ماو"
في " "Mao Mao: Heroes Of Pure Heartsووصوالً إلى المفاجآت والتحديات التي يواجهها الفأر الصغير "تيب" في سلسلة
" "Tip the Mouseالفريدة من نوعها.
بالنسبة لعشاق الساحرة المستديرة ،عام  2021سيكون مليئاً بالحماس الكروي الذي ُ
ستطلق فيه صافرة بداية المواجهات النارية مع
لقاء تشيلسي ومانشستر سيتي متبوعاً بمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.

نجم هذا الشهر
جيسيكا شاستاين
"جيسيكا شاستاين" هي ّ
ممثلة أمريكية من مواليد  24مارس  .1977بدأت "شاستاين"
مسيرتها في الشاشة الصغيرة لهوليوود كضيفة شرف في العديد من البرامج
والمسلسالت التلفزيونية على غرار مسلسل " "ERوسلسلة ""Veronica Mars
قبل أن تظهر ألول مرة في فيلم " "Joleneعام  .2008في  2011اشتهرت لدورها
في ستة أفالم ،من ضمنها " "Tree of Lifeو" "The Helpالذي ترشحت بسببه
لجائزة األوسكار ألفضل ممثلة مساعدة وغيرها العديد من الجوائز األخرى .حصلت
"شاستاين" على إشادة كبيرة في  2012لدورها في فيلم ""Zero Dark Thirty
وفازت بجائزة اختيار نقاد األفالم ألفضل ممثلة ،وجائزة غولدن غلوب ألفضل
ممثلة في فيلم دراما ،وتلقت ترشيح لجائزة األوسكار ألفضل ممثلة .أفالمها
البارزة األخرى تشمل " ،"Interstellarو"،"A Most Violent Year
و" ،"Crimson Peakو"."Molly’s Game

كل هذا وأكثر في انتظاركم لتبدؤوا العام بكل جديد واالستمتاع بكل لحظاتكم على مدار الساعة .فكونوا في الموعد!

اتصل على:لالشتراك وتجديد االشتراك اتصل على16162 :

أشهر أفالمها:
	•The Tree of Life
	•Interstellar
	•The Help
	•Zero Dark Thirty

هل تعلم؟
تؤمن "جيسيكا" بالخرافات مما يجعلها تخاف من
حدوث أي مكروه خاصة عند ركوب الطائرة.
ّ
تحب "شاستاين" فن الطبخ ،فهي طباخة ماهرة!

شاهدها على !beIN
ال تفوتوا مشاهدة "جيسيكا شاستاين"
هذا الشــهر في فيلم ""Ava

.beIN MOVIES HD1 PREMIERE

A Perfect Planet

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

Ava

Guest of Honour

تعمل "إيفا" ،التي اشتهرت بنجاحها في تنفيذ كل عملياتها ،كقاتلة مأجورة لصالح منظمة سوداء في عالم الجريمة .ولكن
عندما تسير مهمتها على النحو الخاطئ يصبح عليها فعل المستحيل للبقاء على قيد الحياة.

بتهمة ما رغم أنها ّ
وجهت إليها زوراً .لذلك" ،جيم"
يروي هذا الفيلم قصة "فيرونيكا" التي ترغب في البقاء في السجن
ٍ
ووالدها يجدون أنفسهم يتصرفون بأسلوب مريب بينما تطاردهم وتالحقهم أحداث الماضي.

بطولة :جيسيكا شاستين ،جون مالكوفيتش ،كومون.

بطولة :ليزال دي أوليفيرا ،لوك ويلسون ،ديفيد ثيوليز.

الجمعة 1 ،يناير الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة

الجمعة 22 ،يناير الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة

Kill the Irishman
يرفع هذا الفيلم الستار عن القصة الحقيقية لأليرلندي األمريكي الخارج عن القانون "داني غريني" ،والذي عاش في
السبعينيات في "كليفالند" وسط عصابات المافيا األمريكية.
بطولة :راي ستيفنسون ،كريستوفر والكن ،فينسنت دونوفريو.

الخميس 7 ،يناير الساعة  22:00بتوقيت مكة المكرمة

An Officer and a Spy
تدور أحداث الفيلم في العام  ،1894حيث يتم اتهام القبطان "ألفريد دريفيوس" عن طريق الخطأ في جريمة خيانة عظمى،
ويتم إرساله للسجن في جزيرة الشيطان لقضاء مدة عقوبته.
بطولة :لويس جاريل ،كريستوف ماراتيا ،بيير بوارو.

الجمعة 29 ،يناير الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة
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البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة
Junior Chef

الموسم الثاني
تستضيف الشيف "ديديم دورو"
في كل حلقة من حلقات هذه
السلسلة طفلين في مطبخها
ليقوما بطهي وصفاتها الشهية بعد
ّ
تسوق كل ما يحتاجونه
االنتهاء من
لطبق اليوم.
من اإلثنين إلى الجمعة الساعة
ً
ابتداء
 14:00بتوقيت مكة المكرمة
من  4يناير

 – Project Blue Bookالموسم الثاني
ّ
ّ
الجو في األجسام الطائرة المجهولة والغريبة التي من شأنها
يحقق أستاذ جامعي موهوب ونقيب صارم في سالح
أن تكون ضمن مؤامرة فضائية في الفترة التي ّ
هددت فيها الحرب الباردة العالم بأسره.
كل يوم خميس الساعة  18:00بتوقيت مكة المكرمة

Into the Badlands

الموسم الثاني
ّ
يسلط الموسم الثاني من هذا المسلسل المليء بالمفاجآت
واألحداث المثيرة الضوء على رحلة البحث عن االستنارة التي
يعيشها محارب عظيم يدعى "صني" مع فتى صغير .في نفس
الوقت ،يحاول "صني" العودة إلى المنطقة التي يحكمها
بارونات إقطاعيون للعثور على عائلته .وخالل رحلتهم
المحفوفة بالمخاطر ،سيقومان بعقد تحالفات جديدة
غامضة بهدف مساعدة كل من "كليبر" و"كولت".

Miss Scarlet & The Duke

كل يوم خميس الساعة  21:00بتوقيت
ً
ابتداء من  7يناير
مكة المكرمة

ّ
المفتش "دوك سكوتالند يارد" إلدارة وكالة
في عالم يسيطر عليه الرجال ،تق ّرر "إليزا سكارليت" عقد شراكة مع
تحقيق أبيها وح ّ
ل شتى أنواع الجريمة التي تعيشها مدينة لندن في القرن التاسع عشر.
ً
ابتداء من  3يناير
كل يوم أحد الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة
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البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة

All American

الموسم الثالث
بعد أن ق ّرر "سبنسر" االلتحاق بمدربه
"بيلي بيكر" ،بهدف الفوز بالدوري
وإنقاذ مدرسته من الهالك ،فلن يكون
األمر سهالً ألن الصراع والمنافسة
اللذان ينتظرانهم يتجاوزان حدود
المستطيل األخضر .ببساطة ،الموسم
الثالث مليء بالمفاجآت حيث سيتنافس
األصدقاء فيما بينهم وسيواجه اآلباء
أبناءهم لتحقيق أهدافهم الرياضية .فلمن
ستكون الكلمة األخيرة؟
كل يوم ثالثاء الساعة  22:00بتوقيت
ً
ابتداء من  26يناير
مكة المكرمة

 – Close Calls on Cameraالموسم السابع
ترفع هذه السلسلة الستار عن خفايا الجرائم والكوارث التي تحدث يومياً من خالل دراسة ومراجعة الفيديوهات
والصور التي رصدتها عدسات هواتف وكاميرات الضحايا والمتضررين .فكونوا في الموعد وتابعوا عن قرب كيف
أصبحت هواتفنا والكاميرات من حولنا تروي حقيقة وقائع الجرائم التي نواجهها في هذا العصر.
ً
ابتداء من  2يناير
كل يوم سبت وأحد الساعة  20:10بتوقيت مكة المكرمة

 – Prodigal Sonالموسم الثاني
يتناول العمل قصة "مالكولم برايت" ،أحد أمهر علماء
النفس الجنائيين ،الذي يساعد شرطة “نيويورك” لحل
الجرائم والقبض على القتلة والمجرمين مستغالً
مهاراته وذكائه غير الطبيعيين في عالم الجريمة
التي ورثها من والده القاتل المتسلسل المعروف
باسم “الج ّراح” .باإلضافة إلى حل ألغاز الجرائم.
ّ
يسلط الموسم الثاني الضوء على ما يخبئه قرار
"برايت" في حماية أخته ووالدته من مفاجآت
من شأنها أن ّ
تفجر أسرته وتمزق عالقاتهم.
فهل يمكنه إخفاء هذه األسرار عنهم
وحمايتهم في نفس الوقت؟
كل يوم أربعاء الساعة  21:00بتوقيت
ً
ابتداء من  20يناير
مكة المكرمة
©2021 Warner Bros. Entertainment Inc. & Fox Media LLC. All Right Reserved.

الحفرة  -الموسم الرابع
يعود إليكم المسلسل األكثر مشاهدة في موسم جديد مليء بالمفاجآت بعد ّ
تولي "آردنيت سينغيز" مركز القائد
الحاكم في الحي األكثر خطورة! فكيف ستواجه عائلة "كوشوفالي" أعداءها الذين سيطروا على حي الحفرة
وجعلوه أخطر من أي وقت مضى؟
من اإلثنين إلى الجمعة الساعة  22:00بتوقيت مكة المكرمة
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الدوري اإلنكليزي الممتاز
 3يناير
تشيلسي  xمانشستر سيتي

 28يناير
توتنهام  xليفربول

 17يناير
ليفربول  xمانشستر يونايتد

 30يناير
أرسنال  xمانشستر يونايتد

الدوري اإليطالي
 6يناير
إيه سي ميالن  xيوفنتوس
 10يناير
روما  xانتر ميالن
 17يناير
انتر ميالن  xيوفنتوس
 23يناير
إيه سي ميالن  xأتالنتا

الدوري الفرنسي
 10يناير
ران  xليون
 24يناير
باريس سان جيرمان  xموبيليا

 24يناير
موناكو  xمرسيليا

كأس األبطال الفرنسي
 13يناير
باريس سان جيرمان  xمرسيليا

الدوري اإلسباني
 2يناير
ريال مدريد  xسيلتا فيغو
 6يناير
أتلتيك بيلباو  xبرشلونة
 9يناير
أتلتيكو مدريد  xأتلتيك بيلباو

رالي داكار
 15-3يناير
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البرامج الوثائقية

Waterhole: Africa's Animal Oasis
ترفع هذه السلسلة الستار عن ُسبل تط ّور النظام البيئي حول مصدر مياه جديد كلياً من خالل تصوير
سلوك الحيوانات عبر عدسات الكاميرات المغمورة في الحفرة المائية التي بنيت خصيصاً للكشف عن
أسرار سلوك الحيوانات .الماء مهم وحيوي لكل أشكال الحياة ،فكيف ستتفاعل الحيوانات حول هذا
المورد المائي لبناء نظام بيئي جديد؟ الكتشاف ذلك ،ال تف ّوتوا حلقات هذه السلسلة المميزة.
ً
ابتداء من  10يناير
كل يوم إثنين الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة

Big Cat Week
انضموا إلينا لالنطالق في رحلة استكشافية ترفع الستار عن حياة القطط الكبيرة ،بدءاً من متاعب
وصعوبة النمو ،مروراً بمرحلة البلوغ والتحديات التي تخبئها لهم ،وصوالً إلى صراعات البقاء على
قيد الحياة ،وانتهاءً بالبحث عن مناطق نفوذ جديدة .استكشفوا كل هذا وأكثر من خالل هذه
األفالم السبعة التي تروي حياة السنوريات الكبيرة مثل األسد ،والنمر ،والببر ،والفهد.
من  25حتى  31يناير الساعة  19:30بتوقيت مكة المكرمة

Making it Home
يقوم كل من "كورتناي" و"دايف ويلسون"
بجعل المنازل البشعة والغير المرتبة عنوان
الجمال والتألق والفخامة .ومن خالل
تطوير تصاميم هذه المنازل ،يجعل الثنائي
أصحابها يقولون بكل فخر واعتزاز :هذا
البيت بيتي! فال تفوتوا هذه اللحظات
التي سترصدها لكم عدسات هذه
السلسلة المميزة.

A Perfect Planet

الثالثاء 19 ،يناير الساعة 21:25
بتوقيت مكة المكرمة

ّ
كوكب األرض ال يضاهيه جماالً وحيا ًة أي كوكب آخر ،فهو الوحيد الذي ّ
ومتنوعة
يقدم لنا أنظمة بيئية غنية
تضمن لنا العيش بأريحية .يلعب ضوء الشمس والمناخ والمحيطات والبراكين دوراً أساسياً في تكوين
ّ
التنوع الهائل للحياة على كوكبنا ،ويشرح لنا هذا البرنامج في كل حلقاته الدور األساسي الذي
وتشكيل
تلعبه هذه العناصر األساسية في حياتنا وحياة كل الكائنات على وجه األرض.
ً
ابتداء من  4يناير
كل يوم إثنين الساعة  20:00بتوقيت مكة المكرمة
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برامج األطفال

كيري ولو  -الموسم ّ
األول

Mao Mao: Heroes of Pure Heart
يتبع العرض مغامرات القط الشجاع وصديقيه الغرير اآللي والخفاش اللطيف الذين يعمالن على مدار
الساعة على حماية بلدتهم المحبوبة والهادئة من الوحوش واألشرار.

يعيش "كيري" و"لو" في غابة جميلة حيث يقضيان وقتهما في اللعب والمرح ،بابتسامة ال تفارق
وجوههم ،مع أصدقائهم الكثيرين من خالل ّ
تعلم التعامل بذكاء مع مشاعرهم الطفولية.
كل يوم الساعة  14:40بتوقيت مكة المكرمة طيلة شهر يناير

ً
ابتداء من  17يناير
من األحد إلى الخميس الساعة  16:00بتوقيت مكة المكرمة

Tip the Mouse
في ركن صغير منعزل من المرج
وبالقرب من عالم البشر ،يعيش
"تيب" ،الفأر الماكر واللطيف ،مع
عائلته في بيت صغير يزينه أثاث
قاموا بتصميمه من األشياء التي
ألقى بها البشر بعيداً .فما الذي تخبئه
حلقات هذه السلسلة من مفاجآت إلى
بطلنا الفأر؟
األحد 10 ،يناير الساعة  12:35بتوقيت
مكة المكرمة

Dawn of the Croods: Time for
Evolution
تدور قصة هذا المسلسل الكرتوني حول أول عائلة عرفها
العالم حيث تبرز لنا روعة تلك الحقبة التاريخية المليئة
بالمفاجآت .تستكشف هذه العائلة الطريفة والمرحة في
كل حلقة أنشطة رياضية جديدة ،وطرق تنظيم االحتفاالت
الصاخبة ،باإلضافة إلى غيرها من األنشطة والعجائب
األخرى في عالم يعج بمخلوقات ومغامرات غريبة .فهل
ّ
مستعدون للسفر في رحلة تاريخية الستكشاف
أنتم
المغامرات التي عاشتها عائلة "كرودز"؟
خالل عطلة نهاية األسبوع الساعة 18:30
بتوقيت مكة المكرمة من  8حتى  16يناير
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Packages

الباقات

BASIC

SPORTS

35 HD channels

52 HD channels

Great Start to the
Best TV Experience

The Choice of the Champions

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

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

ENTERTAINMENT

PREMIUM

62 HD channels

81 HD

Premium Family Fun

channels

Unrivalled Entertainment and Sports

• 10 Sports channels

• 11 Movie channels
• 17 Entertainment & lifestyle
		channels
• 13 Factual & news channels
• 11 Kids channels

• 27 Sports channels
• 11 Movie channels
• 17 Entertainment & lifestyle
channels
• 15 Factual & news channels
• 11 Kids channels

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

SPORTS

BASIC

HD  قناة52

HD  قناة35

اختيار األبطال

بداية مميزة لتجربة تلفزيونية فريدة

 قناة رياضية27 •
 قنوات أفالم2 •
ّ
والمنوعات
 قنوات للترفيه العام8 •
 قناة إخبارية ووثائقية11 •
 قنوات لألطفال٤ •

 قناة رياضية10 •
 قنوات أفالم2 •
ّ
والمنوعات
 قنوات للترفيه العام8 •
 قناة إخبارية ووثائقية11 •
 قنوات لألطفال٤ •

PREMIUM

ENTERTAINMENT

HD  قناة81

HD  قناة62

كل ما تتمناه من الترفيه والرياضة

 قناة رياضية27 •
 قناة أفالم11 •
ّ
والمنوعات
 قناة للترفيه العام17 •
 قناة إخبارية ووثائقية15 •
 قناة لألطفال11 •

الترفيه العائلي المميز

 قناة رياضية10 •
 قناة أفالم11 •
ّ
والمنوعات
قناة للترفيه العام17 •
 قناة إخبارية ووثائقية13 •
 قناة لألطفال11 •

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

Kiri and Lou Season 1 ()كيري و لو

Mao Mao: Heroes of Pure Heart
While stuck in a valley where everything is cute, a heroic cat, his
badger partner, and an adorable bat protect the citizens from evil.

In a beautiful forest Kiri and Lou laugh and sing and play all kinds of games
with their friends as they learn to deal with childhood emotions.
Every day in January at 14:40 Mecca

Sunday to Thursday starting 17 January at 16:00 Mecca

Tip the Mouse
New episodes with the
lovable tiny mouse: In a
tiny corner of a meadow,
close to the world of
humans, there is a small
village. And right there, in
a tiny house with furniture
made out of things we have
lost or thrown away, lives
together with his family a nice
and sly little mouse called Tip.
Sunday, 10 January at 12:35 Mecca

Dawn of the Croods: Time for
Evolution
Since the first sunrise, life has been good in
Ahhh! Valley for The Croods…
The worlds’ first family are always looking
to expand their world and evolve! Join
Eep, Grug, Thunk, Ugga, Sandy, and
Gran as they take on new challenges,
try out different skills and learn by
doing in this hilarious compilation
of episodes from an age, long, long
ago.
Weekends in January from
8 to 16 at 18:30 Mecca

14
9

Factual

Waterhole: Africa's Animal Oasis
In a world-first, remote cameras are half-submerged in a specially
built waterhole in Africa. What secret animal behavior and new
science will be revealed? Water is vital to all life, but how does an
ecosystem evolve around a brand-new source? Join us to know more!.
Every Sunday starting 10 January at 21:00 Mecca

Big Cat Week
Join the big cats, as we get up close and personal with their journeys
through growing pains, adulthood, survival struggles, and unfamiliar
territories. These seven films follow some of the most formidable feline
predators' lives - lions, leopards, tigers, and cheetahs in intimate detail.
25 to 31 in January at 19:30 Mecca

Making it Home
Kortney and Dave Wilson help
transform each unloved space
into a show-stopper – making
it beautiful, making it bright,
and making it home!
Tuesday, 19 January
at 21:25 Mecca

A Perfect Planet
The four forces of nature – sunlight, weather, oceans and volcanoes – are critical
to driving, shaping and supporting our planet’s vast diversity of life. As we
understand more about these forces, we reveal how animals are perfectly
adapted to whatever the environment throws at them.
Every Monday, 4 January at 20:00 Mecca
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Premier League
3 January
Chelsea x Man City

28 January
Tottenham x Liverpool

17 January
Liverpool x Man United

30 January
Arsenal x Man United

Serie A
6 January
Milan x Juventus
10 January
Roma x Inter
17 January
Inter x Juventus
23 January
Milan x Atalanta

Ligue 1
10 January
Rennes x Lyon
24 January
PSG x Montpellier

24 January
Monaco x Marseille

Trophée des
Champions
13 January
PSG x Marseille

La Liga
2 January
Real Madrid x Celta Vigo
6 January
Athletic Club x Barcelona
9 January
Atletico Madrid x Athletic Club

Dakar Rally
3-15 January

7

Entertainment & Lifestyle

All American Season 3
At the end of season two, Spencer
(Daniel Ezra) decides to return to
South Crenshaw High for his senior
year with Billy Baker (Taye Diggs)
by his side as the new head coach.
Together, their plan is to bring home
a football championship to save the
school. However, in season three that
may prove difficult as the high stakes
of the Beverly/Crenshaw rivalry become
very personal now that it's friend versus
friend, and father versus son. Furthermore,
the medical mystery surrounding Spencer's
injured arm will not only significantly affect his
game on the field, but also his relationships off
the field too, as they all try to navigate a very
complicated, secret-filled senior year at both
Beverly and South Crenshaw.
Every Tuesday 26 January at 22:00 Mecca

© Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Close Calls on Camera Season 7
With access to various sources such as video and phone footage shot by the victims and
onlookers, dramatic real-life 999 calls, Close Calls: On Camera relives moments when everyday
events are transformed into disasters and meets the people who lived to tell the tale.
Every Saturdays and Sundays starting, 2 January at 20:10 Mecca

Prodigal Son Season 2
Malcolm Bright is a criminal profiler
who gets inside the minds of killers
because his father, Dr. Martin Whitly,
was a notorious serial killer. Now
he’s using his twisted genius to help
the NYPD solve murders. Season 2
picks up with Bright “taking care”
of his sister after her shocking
actions and protecting his
mother from a secret that could
tear the family apart.
Every Wednesday starting,
20 January at 21:00 Mecca

The Pit Season 4 ()الحفرة
The enemies of the Koçovans do not end! While the conflict between the Koçovans and the
Erdenets is getting much tougher, Cengiz Erdenet, who is highly anticipated in the fourth
season of Çukur, takes the rope, will completely change the rules of the game.
Monday to Friday in January at 22:00 Mecca

©2021 Warner Bros. Entertainment Inc. & Fox Media LLC. All Right Reserved.
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Entertainment & Lifestyle
Junior Chef
Season 2
Our Chef, Didem Dogru,
is hosting 2 kid chefs in
her kitchen. After having
done the menu shopping,
the kids start to cook the
meals according to our
chef's recipes.
Monday to Friday starting
4 January at 14:00 Mecca

Project Blue Book Season 2
A tough US Air Force officer and a skeptical scientist investigate UFO and alien conspiracies
as Cold War paranoia spreads.
Every Thursday in January at 18:00 Mecca

Into the Badlands Season 2
In the second season, M.K. struggles
to control his powers, and Sunny is
determined to fight his way back into
the Badlands to find his family or die
trying. On their journey, mysterious
new allies whose motivations may
be anything but pure assist Clipper
and Colt.
Every Thursday starting 7
January at 21:00 Mecca

Miss Scarlet & The Duke
Eliza Scarlet joins forces with a Scotland Yard Inspector to solve crime in 19th century
London.
Every Sunday starting 3 January at 21:00 Mecca

5

Movies

Ava

Guest of Honour

Ava is a deadly assassin who works for a black ops organization, traveling the globe
specializing in high profile hits. When a job goes dangerously wrong, she's forced to fight for
her own survival.

Veronica wants to remain in jail for a sexual assault, and she knows she's been wrongfully
indicted. She and her father, Jim, find themselves acting out of the bounds of good
behavior as the past haunts them.

Stars: Jessica Chastain, John Malkovich, Common

Stars: Laysla De Oliveira, Luke Wilson, David Thewlis

Friday, 1 January at 21:00 Mecca

Friday, 22 January at 21:00 Mecca

Kill the Irishman

An Officer and a Spy

The true story of Danny Greene, a tough Irish thug working for mobsters in Cleveland during
the 1970s.

In 1894, French Captain Alfred Dreyfus was wrongfully convicted of treason and sentenced to
life imprisonment at Devil's Island.

Stars: Ray Stevenson, Christopher Walken, Vincent D'Onofrio

Stars: Louis Garrel, Christophe Maratier, Pierre Poirot

Thursday, 7 January at 22:00 Mecca

Friday, 29 January at 21:00 Mecca

4

A new year with a fresh start! January has a lot in store for you!
Start the month with amazing and suspenseful movies; Join the deadly assassin Ava on
a black ops mission, be part of Veronica's painful journey in Guest of Honor, or if you're
in the mood for a quick visit to Devils Island in An Officer and a Spy, you're surely going
to be entertained!
Speaking of fresh starts, tune in to Chef Junior Season 2 for a thrilling children cook-off.
If you have a knack for crime dramas, check out Miss Scarlet & The Duke on a quest
to solve a murder at Fox Crime. Moreover, do not forget to tune-in to AMC's Into The
Badlands 2nd season, where you'll witness a clash of power.
We have a fantastic schedule of programs for documentaries, starting with Waterhole:
Africa's Animal Oasis on BBC Earth, Big Cat Week on Nat Geo Wild, and Making it Home
on Nat Geo People.
And yes, for kids! The adventurous cat embarks on an adventure on Mao Mao: Heroes
Of Pure Heart, and witness all the fascinating adventures the little mouse faces with Tip
the Mouse!
We can feel the excitement! 2021 is ready to thrill us with amazing games. Kicking off
January with Chelsea vs. Man City, following with Liverpool vs. Man United! And that's
JUST THE START!!!
A face-off between Milan and Juventus in Series A, while Laliga brings us Real Madrid,
Barcelona, and Atletico Madrid. We're off with a brilliant start to the year already..

To renew or subscribe, just call: 16162

Star of the Month
Jessica Chastain
Born on March 24, 1977, in Sacramento, California, Jessica
Chastain attended Juilliard and began landing roles on
TV shows such as ER and Veronica Mars. Her acting
career took off in 2011 when she appeared in the
blockbuster The Help, earning a supporting actress
Oscar nod for the role, and the lauded Tree of
Life. Chastain then won a Golden Globe and
garnered another Academy Award nomination
for Kathryn Bigelow's Zero Dark Thirty before
starring in films like Interstellar, A Most Violent
Year, Crimson Peak, and Molly's Game.

Top Movies:
•
•
•
•

The Tree of Life
Interstellar
The Help
Zero Dark Thirty

Did you know?
She's a ukulele player and loves jamming to
Radiohead.
She has a three-legged dog named Chaplin.
She's very superstitious, especially when flying.
She's a great cook!

Watch her on beIN!
Watch Jessica Chastain this month in Ava on

beIN MOVIES HD1 PREMIERE.

A Perfect Planet

* Program timings are indicative
and may change without any prior notice
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beIN SPORTS HD3
beIN SPORTS HD4
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beIN SPORTS HD
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Dubai Sports
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AD Sports 1
AD Sports 2
YAS Sports
Kuwait Sport
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41
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70
71
73
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KIDS
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Cartoon Network ENG HD*
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DreamWorks*
JimJam*
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104
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106
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ENTERTAINMENT
beIN SERIES HD1
beIN SERIES HD2
FOX HD*
FX HD
CBS Reality*
Star World HD
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MBC 4
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Rotana Drama
beIN DRAMA HD1
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160
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170
171
172
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181

NEWS

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
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

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

200
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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
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BBC Earth

250
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263
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272
302
303
304
305
308

LIFESTYLE
beIN GOURMET HD
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Channel V HD
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