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مع تواصل األجواء الصيفية في شهر أغسطس ،ابقوا معنا لمشاهدة مجموعة واسعة من األفالم الحصرية التي تضيف المزيد
من الحماس والتشويق في العطلة الصيفية .بدءاً من فيلم " "Ghostbusters: Afterlifeالذي يؤدي بطولته نجم هذا الشهر
"بول رود" ،وصوالً إلى محاربة الزومبي والتصدي لهم للبقاء على قيد الحياة في فيلم " "Resident Evilالذي ستخطف أحداثه
أنظاركم وتحبس مفاجآته أنفاسكم .ليس هذا فحسب ،ففي شهر أغسطس ستنطلقون في رحلة استكشافية مع البرامج
واألفالم الوثائقية التي ستغير نظرتكم إلى كوكبنا .أما بالنسبة لألطفال ،فبنتظاركم الكثير من المغامرات الشيقة في كل حلقة
من حلقات برامجنا الحصرية .استمتعوا بقصص ما قبل النوم المحبوبة عالمياً في برنامج " "Sleepy Time Storiesواجعلوا
خيالكم يأخذكم إلى قلب أحداث كل حلقة من حلقاته الستة ،وال تنسوا أيضاً أن تبحثوا عن البيض المفقود في سلسلة
" "Dino & The Egg Huntإلرجاعه إلى المحضنة .كل هذا وأكثر حصرياً على قنوات .beIN
ولعشاق الرياضة ،استعدوا النطالقة الدوريات الكبرى في شهر أغسطس ،حيث يعود إليكم الحماس من جديد مع ركلة البداية
لكل من الدوري اإلنكليزي ،اإلسباني والفرنسي .وال ّ
تفوتوا كذلك منافسات بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب ،وبطولة بادل
بريميير في األرجنتين .باإلضافة إلى العديد من األحداث الرياضية ،مباشر ًة وحصر ًيا على قنوات .beIN SPORTS

لتجديد اشتراكك أو لالشتراك في كل هذا وأكثر على  ،beINاتصل على:

نجم هذا الشهر
بول ستيفين رود
ّ
ممثل،
هو ممثل"بول ستيفين رود" ،مواليد  6أبريل  ،1969هو
وكوميدي ،وكاتب ،ومخرج أمريكي .درس المسرح في جامعة
كانساس وفي األكاديمية األمريكية البريطانية للمسرح قبل
أن يبدأ مسيرته الفنية عام  .1991أدى "بول" دور البطولة
في العديد من األفالم الكوميدية ،كما اشتهر بتأديته دور
"سكوت النغ" في سلسلة أفالم استوديوهات مارفل
" ."Ant-Manباإلضافة إلى أدواره السينمائية ،ظهر
"رود" في العديد من البرامج التلفزيونية ومن أبرزها
مسلسل " ،"Friendsكما قدم العديد من حلقات
برنامج "ساترداي نايت اليف" على مر السنين.

أشهرأفالمه:

بلدان أخرى

•Ant-Man
• Role Models
• Clueless
• Forgetting Sarah Marshall

الجزائر

09 82 40 23 98

األردن

06 429 6666

السعودية

+974 400 90 000

المغرب

05 20 20 63 63

الكويت

220 220 11

يعشق قراءة القصص المصورة ،لكن ليست
الخاصة بـ "مارفل".

تونس

31 334 934

قدم طلب أداء ثالثة أدوار أخرى في فيلم
"."Clueless

قطر

133

مصر

16162
+974 400 90 000

هلتعلم؟
رود ّ
ممثل أمريكي بالرغم من أن والداه بريطانيان.

شاهده على !beIN

في شهر أغسطس ،يمكنكم مشاهدة
"بول رود" في فيلم "Ghostbusters:
"Afterlife

wa.me/97440090000

أو قم بزيارة bein.com/subscribe
* يمكن أن تتغير أوقات عرض البرامج دون إشعار مسبق.
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أفالم

Ghostbusters: Afterlife
عندما تصل أم عزباء وأطفالها إلى بلدة
صغيرة ،يبدؤون في اكتشاف عالقتهم
بصائدي األشباح األصليين واإلرث السري
الذي تركته عائلتهم وراءهم.
الجمعة 19 ،أغسطس الساعة 21:00
بتوقيت مكة المكرمة

© 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Resident Evil:
Welcome to
Raccoon City

King Richard
استناداً إلى قصة حقيقيةُ ،ي ّ
سلط العمل الضوء على قصة صعود نجمتي رياضة التنس "فينوس" وسيرينا
ويليامز" ،بعد سنوات عديدة من التدرب على يد والدهما "ريتشارد ويليامز" الذي زرع فيهما روح
العائلة والمثابرة التي بها يمكن تحقيق المستحيل وتغيير العالم نحو األفضل.

في إطار من الرعب والغموض ،يحاول
مجموعة من الناجين العمل معاً
لمحاربة وحش ّ
حول جميع سكان مدينة
"راكون" إلى "زومبي".

الجمعة 5 ،أغسطس الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة

الجمعة 25 ،أغسطس الساعة 21:00
بتوقيت مكة المكرمة

Hidden Figures

© 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Cry Macho
ينطلق النجم "كلينت يستوود" في مهمة إعادة طفل أحد زعماء عمله السابقين إلى والده ،ولكن
سرعان ما تحمل رحلته مع الطفل العديد من التحديات والمفاجآت.

بينما تتسابق الواليات المتحدة األمريكية مع االتحاد السوفيتي
السابق في سبيل الوصول للفضاء ،تكتشف شركة الناسا
مواهب غير ُمستغلة في مجموعة من عالمات الرياضيات
اإلناث صاحبات األصل اإلفريقي الالتي ُكن بمثابة العقل
المدبر وراء واحدة من أكبر عمليات غزو الفضاء في تاريخ
الواليات المتحدة. .
األحد 7 ،أغسطس الساعة  20:30بتوقيت
مكة المكرمة

الجمعة 12 ،أغسطس الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة
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البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة

 - Shark Tankالموسم الثالث عشر

Hometown Kickstart

يعمل مجموعة من رجال األعمال من جميع أنحاء العالم على إقناع المستثمرين باالستثمار في أفكارهم
وتطويرها.

تدور أحداث هذا البرنامج حول ستة فرق متخصصة في تشييد وترميم المدن ،حيث يقومون بزيارة قرى ومدن
صغيرة لترميمها وتطويرها وفق أحدث المعايير العالمية.

كل يوم جمعة الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة

كل يوم ثالثاء الساعة  22:00بتوقيت مكة المكرمة

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved.

 - All Riseالموسم الثالث
يرصد هذا البرنامج نظام المحاكم في والية "لوس أنجلوس" وطريقة الحياة فيها ،ويعيشها القضاة والمحامون أثناء أداء
عملهم مع المحضرين ،والكتبة ،ورجال الشرطة ،والمحلفون لتحقيق العدالة.
ً
ابتداء من  10أغسطس
كل يوم أربعاء الساعة  22:00بتوقيت مكة المكرمة

 - The Residentالموسم الرابع
تدور قصة المسلسل حول طبيب شاب ينضم لطاقم عمل مشفى مرموق ويبدأ يومه األول
تحت اشراف أحد االطباء المقيمين القدماء ،ليتفاجئ بأن الوضع ليس كما كان يتوقع ،وأن عمله
كطبيب مقيم سيحمل له الكثير من التحديات والمواجهات ما بين الخير والشر.
ً
ابتداء من  28أغسطس
كل يوم أحد الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة
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كأس السوبر
األوروبي

الدوري اإلنكليزي الممتاز

 10أغسطس
ريال مدريد  xفرانكفورت

 5أغسطس
كريستال باالس  xأرسنال
 7أغسطس
وست هام  xمانشستر سيتي
 14أغسطس
تشيلسي  xتوتنهام
 22أغسطس
مانشستر يونايتد  xليفربول

بطولة أمريكا المفتوحة
للتنس
 29أغسطس  11 -سبتمبر

الدوري اإلسباني
 13أغسطس
برشلونة  xرايو فاليكانو

طواف إسبانيا
للدراجات الهوائية

 14أغسطس
ألميريا  xريال مدريد
 21أغسطس
أتلتيكو مدريد  xفياريال

 19أغسطس  11 -سبتمبر

 21أغسطس
ريال سوسييداد  xبرشلونة

الدوري الفرنسي
 13أغسطس
باريس سان جيرمان  xمونبلييه
 13أغسطس
موناكو  xرين

بطولة بريميير بادل -
األرجنتين
 14 - 8أغسطس

 21أغسطس
ليل  xباريس سان جيرمان
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البرامج الوثائقية

 - Cesar Millan: Better Human Better Dogالموسم الثاني
ّ
تسلط هذه السلسلة الضوء على "سيزار ميالن" الذي يساعد أصحاب الحيوانات األليفة في جميع أنحاء أمريكا.
كل يوم أربعاء الساعة  20:00بتوقيت مكة المكرمة

Spectacular Earth
سيأخذكم هذا البرنامج في جولة ألعظم وأكبر الظواهر الطبيعية العجيبة لتجربتها عن قرب
ومعرفة تحليلها العلمي.
كل يوم جمعة الساعة  21:00بتوقيت مكة المكرمة

America's Natural
)Wonders (STUNT
تأخذنا هذه السلسلة في رحلة
استكشافية للتعرف على المنتزهات
الوطنية األمريكية والمجموعة المتنوعة
من الحيوانات التي تعيش فيها بسالم.
كل يوم أربعاء الساعة  20:30بتوقيت
ً
ابتداء من  10أغسطس
مكة المكرمة

Mysteries of
the Deep
الموسم الثاني
تتبع هذه السلسلة جميع الحاالت
غير العادية الموجودة في أعمال
المحيطات والبحار بما في ذلك السفن
المفقودة ،وأسماك القرش المتأثرة
باإلشعاعات النووية ،وغيرهما العديد من
الظواهر األخرى.
كل يوم أحد الساعة  20:55بتوقيت مكة
ً
ابتداء من  21أغسطس
المكرمة
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برامج األطفال

نوح عليه السالم
تبدأ قصة نوح عليه السالم بعد خروج آدم عليه السالم من الجنة ،مروراً بقتل قابيل ألخيه هابيل ،وصوالً إلى دخول
األصنام إلى األرض ،وانتهاءً ببنائه السفينة لتفادي الطوفان ووفاته بعد ذلك.
وحرصت الشركة كما هو معتاد على مراجعة النص عن طريق نخبة من علماء األزهر الشريـف والفتوى ،حيث
تمت مراجعته من قبل مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف .وكان قرار عدم ظهور األنبياء عليهم
السالم ،وآل البيت الكريم ،والصحابة المبشرون بالجنة التزاماً بفتوى األزهر الشريف.
من األحد إلى الخميس الساعة  17:50بتوقيت مكة المكرمة

Dino & The Egg Hunt

Wissper
الموسم الثاني

تبحث مجموعة من الشخصيات الفريدة عن البيض المفقود إلعادته إلى المحضنة .فكيف ستكون
مغامراتهم؟

"ويسبر" فتاة صغيرة لديها القدرة على
التحدث إلى الحيوانات ،وتستخدم بطلتنا
الصغيرة قوتها للتوجه بسرعة إلى المكان الذي
يتواجد فيه أي حيوان يحتاج إلى المساعدة.

يومياً الساعة  8:49بتوقيت مكة المكرمة

Sleepy Time
 6 – Storiesحلقات
تحتوي هذه السلسلة على  6قصص
من الحكايات المحبوبة عالمياً موزعة
على  6حلقات.
من األحد إلى الخميس الساعة 19:00
ً
ابتداء من
بتوقيت مكة المكرمة
 1أغسطس حتى  8أغسطس

يومياً الساعة  9:00بتوقيت مكة المكرمة

يايا وزوك  -الموسم الثاني
في كل حلقة ،يستخدم ك ّل من "يايا" ،األخت الكبرى التي تحب الفوضى،
و"زوك" ،شقيقها الصغير الشقي ،قوة خيالهما لتحويل محيطهما إلى
ملعب مليء باإلمكانيات الالمتناهية .بدءاً من استكشاف الفضاء وكواكبه
الجديدة ،مروراً بالعثور على أميرة مفقودة ،وصوالً إلى التحول إلى أحد
الحيوانات ،يجد الثنائي دائماً طريقة لعيش مواقف مضحكة أثناء سفرهما
بين َ
عالمي الحقيقة والخيال متأثرين بأماكن وأشخاص حقيقيين.
يومياً الساعة  13:55بتوقيت مكة المكرمة
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الفيديو حسب الطلب

Video On Demand

© 2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved Wizarding World™ Publishing Rights © J.K. Rowling WIZARDING WORLD and
all related characters and elements are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

©2022 Paramount Pictures.

Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore

Top Gun: Maverick
المتجر

beIN Store

©2020 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved.

Operation Mincemeat

Eraser: Reborn

To access beIN ON DEMAND, follow these instructions:
If you have beIN 4K Media Server.

If you have beIN HD PVR Plus.

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

Connect your receiver to home internet (cable of WiFi).

Add an external hard drive and connect your receiver to home
internet (cable or WiFi).

beIN ON DEMAND  اتبع الخطوات التالية للحصول على خدمة،إن كان لديك أحد أجهزة اإلستقبال المذكورة أسفله
.أوصل جهازك إلى اإلنترنت بالكابل أو الواي فاي

beIN 4K Media Server.

.)أضف قرصاً صلباً خارجياً وأوصل جهازك إلى اإلنترنت (بالكابل أو الواي فاي

beIN HD PVR Plus.

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

Kids

Noah
The story of Noah, peace be upon him, begins after Adam, peace be upon him,
left paradise, through the death of Cain, his brother Abel, to the entry of idols to
the earth, through Noah, peace be upon him, and inspired the building of the
ship to the flood until his death, peace be upon him.
Sunday to Thursday at 17:50 Mecca

Dino & The Egg Hunt

Wissper
Season 2

A group of characters hunt missing eggs to return them to the nursery.
Every day at 8:49 Mecca

Wissper is a little girl
who has the ability to
talk to animals, she uses
her power to transport
herself to wherever an
animal might need help.

Sleepy Time
Stories - 6
episodes

Every day at 09:00 Mecca

Sleepy Time Stories includes
six episodes of globally loved
tales.
Every weekday from
Monday 1st till 8th August
at 19:00 Mecca

Yaya and Zouk Season 2
YaYa and her younger brother, Zouk,
use their creative minds to transform
their surroundings into an imaginative
playground.
Every day at 13:55 Mecca

14
12
8

Factual

Cesar Millan: Better Human Better Dog Season 2

Spectacular Earth

Cesar Millan sets his mind on helping pet owners all across America.

Scientific analysis and study of extraordinary global events and forces. Dive into
the world’s biggest wonders and experience those phenomena up close.

Every Wednesday at 20:00 Mecca

Every Friday at 21:00 Mecca

America's Natural
Wonders (STUNT)
Nat Geo Wild delves into
America’s National Parks and
the variety of animals who
thrive in them.
Every Wednesday starting
10 August at 20:30 Mecca

Mysteries of the
Deep Season 2
Mysteries of the Deep
follow all the undersea
anomalies including lost
ships and radioactive
sharks and other fascinating
phenomena.
Every Sunday starting
21 August at 20:55 Mecca

7

UEFA Super Cup

Premier League

10 August
Real Madrid x Frankfurt

5 August
Crystal Palace x Arsenal
7 August
West Ham x Man City
14 August
Chelsea x Tottenham
22 August
Man United x Liverpool

Tennis - US Open
29 August - 11 September

La Liga
13 August
Barcelona x Rayo Vallecano

Cycling - La
Vuelta

14 August
Almeria x Real Madrid
21 August
Atletico Madrid x Villarreal

19 August - 11 September

21 August
Real Sociedad x Barcelona

Ligue 1
13 August
PSG x Montpellier

Padel Premier Argentina
8 – 14 August

13 August
Monaco x Rennes
21 August
LOSC x PSG
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Entertainment & Lifestyle

Shark Tank Season 13

Hometown Kickstart

Entrepreneurs from all around the world convince investors to put money into their
ideas and develop them into something bigger.

Six teams of renovations go through small towns and put in all their efforts
to restore them and renovate them to modern standards.

Every Friday at 21:00 Mecca

Every Tuesday at 22:00 Mecca

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. and CBS Studios Inc. All Rights Reserved.

All Rise: Season 3
ALL RISE is a drama that pulls back the curtain on the court system and shows the
chaotic, hopeful and sometimes absurd lives of dedicated judges and attorneys as
they work with bailiffs, clerks, cops and jurors to bring justice to the people of Los
Angeles.
Every Wednesday starting 10 August at 22:00 Mecca

The Resident Season 4
The Resident shows the truth of modern-day medicine and all the corruption that
happens behind the curtains.
Every Sunday starting 28 August at 21:00 Mecca

5

Movies

Ghostbusters:
Afterlife
A single mom and her kids
discover their connection
to the Ghostbusters and
the legacy their family left
behind.
19 August at 21:00 Mecca

© 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

King Richard

Resident Evil:
Welcome to Raccoon
City

Based on a true story. Richard Williams, father of legendary tennis champions Venus and
Serena Williams, shows family and perseverance can achieve the impossible and impact
the world.

A group of survivors must come
together and fight against an
unleashed evil that turned their
townspeople into zombies.

5 August at 21:00 Mecca

25 August at 21:00 Mecca

Hidden Figures
The courageous path of a female AfricanAmerican mathematician who took part
of the U.S. space program in NASA.
© 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

7 August at 20:30 Mecca

Cry Macho
Clint Eastwood stars as a one-time rodeo star who takes a job to bring his ex-boss' young
son home from Mexico to Texas and faces an unexpectedly challenging journey.
12 August at 21:00 Mecca

4

Summer season is here and with it comes a variety of movies to keep you entertained
throughout your leisure times this break! From our iconic star of the month and his
latest Ghostbusters: Afterlife film, to battling zombies and surviving one of the darkest
nights in Resident Evil, you will not be able to look away! Experience the world in a
brand-new lens with our discovery programs, from diving into the sea to witnessing
volcanoes and their lethal effects. As for kids, we have not forgotten about you!
Embark on adventures that will leave you entertained, laughing, and joyous every single
episode. Undergo six beloved tales in Sleepy Time Stories and find the missing eggs in
Dino & The Egg Hunt. All this and more, exclusively on beIN.
And for Sports lovers, get ready to witness the big leagues in August where the
excitement is brought back to life with the Premier League, La Liga and Ligue 1. And
don't miss the US Open matches, the Padel Premier in Argentina and much, much
more. All this live and exclusively on beIN SPORTS.

Star of the Month
Paul Rudd
Paul Rudd is an American actor, screenwriter
and producer born on April 6, 1969. He studied
theater in the University of Kansas and made
his acting debut in 1991. He starred in several
popular comedic movies but his most notable
role is Ant-Man as part of the Marvel Cinematic
Universe! He also appeared in several TV
shows including Friends and has hosted SNL
several times throughout the years.

Enjoy all this and so much more by renewing or subscribing to beIN. Just call:

Top Movies:
•	 Ant-Man
•	 Role Models
•	 Clueless
•	 Forgetting Sarah Marshall

Algeria

09 82 40 23 98

Egypt

16162

Jordan

06 429 6666

Kuwait

220 220 11

He is an American actor, but his parents
are both British.

Morocco

05 20 20 63 63

He adores reading comics, but they’re
not marvel ones!

Qatar

133

He auditioned for three other roles in
Clueless.

Did you know?

Saudi Arabia +974 400 90 000
Tunisia
Other Countries

31 334 934
+974 400 90 000

wa.me/97440090000

Watch him on beIN!
Watch Paul Rudd this month in,
GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE
movie on beIN MOVIES 1.

or visit: bein.com/subscribe
* Program timings are indicative
and may change without any prior notice.
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beIN
beIN
beIN
beIN
beIN
beIN
beIN
beIN
beIN
beIN
beIN
beIN
beIN
beIN
beIN
beIN
beIN
beIN
beIN

SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS
4K
SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS
SPORTS

NEWS
1
2
3
4
5
6
7
1 PREMIUM
2 PREMIUM
3 PREMIUM
XTRA 1
XTRA 2
1 EN
2 EN
3 EN
NBA
1 FR
2 FR
3 FR
AFC
1 AFC
2 AFC
3 AFC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
30
31
32
33

MOVIES
beIN MOVIES 1
beIN MOVIES 2
beIN MOVIES 3
beIN MOVIES 4
Fox Movies HD
Fox Action Movies HD
Fox Family Movies HD
Star Movies HD
MBC 2
MBC Max
MBC Bollywood
Rotana Cinema
Rotana Classic
Dubai One

51
52
53
54
60
61
62
70
82
83
84
88
89
95

SERIES
beIN DRAMA 1
MBC 1
MBC Drama
MBC 4

101
111
112
114

Rotana Drama
beIN SERIES 1
beIN SERIES 2
Fox HD
FX HD
Fox Crime HD
Fox Rewayat HD
Star World HD
MBC Action

121
151
152
160
161
162
163
165
180

FACTUAL & LIFESTYLE
Discovery HD			
Aljazeera Documentary HD
BBC Earth
Nat Geo HD
Nat Geo Wild HD
Nat Geo Abu Dhabi
beIN GOURMET
Fatafeat HD
Food Network
Fox Life HD
HGTV
Travel Channel
MTV 80s
MTV 90s
MTV Club
Rotana Clip
Rotana Music
Aghani Aghani TV
Citruss TV
Wanasah TV

201
202
205
210
212
213
250
251
252
254
260
261
282
283
284
290
291
295
296
297

NEWS
Aljazeera HD
Aljazeera Mubasher
Al Araby
France 24 - Arabic
TRT Arabi HD
Al Arabiya
BBC Arabic
Sky News Arabia
CNBC Arabiya
RT Arabic HD
Al Ekhabariya TV
Aljazeera English HD
CNN HD
France 24 - English
Euronews
Bloomberg

301
302
310
311
312
313
314
315
316
317
321
331
335
336
337
339

TRT World
BBC World News HD
France 24 - French

340
341
351

NATIONAL TV
Qatar TV
Qatar TV 2 HD
Qatar Al Youm
Al Rayyan HD
Al Rayyan 2
Al Araby 2
ROTANA Khalijiah
ROTANA Comedy
KTV CH1 HD
Al Qurain TV
Saudi 1
Al Quran Al Kareem
Dubai TV
Sama Dubai
Dubai Zaman
Sharjah TV
Al Emarat
Oman TV
Bahrain TV
MTV Lebanon
Al Jadeed TV
LBC HD
LBC International
MEDI 1 TV
Al Aoula TV
Thalitha TV
Tunisia 1
Tunisia NAT 2
Libya Alwatnya
MBC Iraq HD
Al Maghribia
Athaqafia TV
SBC Channel

401
402
403
404
405
406
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
439
440
441

Al Kass Six HD
Al Kass Seven HD
Al Kass Eight HD
Oman TV Sports HD
Bahrain Sports 1 HD
Dubai Sports 3
Dubai Racing 3
AD Sports 1
AD Sports 2
KSA Sports 1 HD
KSA Sports 2 HD
YAS Sports
Kuwait Sport
Arryadia HD

506
507
508
520
521
522
523
531
532
541
542
551
552
553

JEEM
Baraem
Boomerang HD
DreamWorks
Baby TV HD
MBC 3
Cartoon Network Arabic
beJunior
Cbeebies
Cartoon Network English HD
Cartoon Network Hindi

601
602
610
611
612
613
614
620
621
622
624

KIDS

PAY-PER-VIEW
beIN SPORTS MAX 1
beIN SPORTS MAX 2
beIN SPORTS MAX 3
beIN SPORTS MAX 4
beIN SPORTS MAX 5
beIN SPORTS MAX 6
beIN BOX OFFICE 1
beIN BOX OFFICE 2

701
702
703
704
705
706
731
732

NATIONAL & FTA SPORTS
Al
Al
Al
Al
Al

Kass
Kass
Kass
Kass
Kass

One HD
Two HD
Three HD
Four HD
Five HD

501
502
503
504
505

*Channel 30,31,32,33,505.506,507 and 508 are not available
in Saudi Arabia,Iraq and UAE.
The channel list is subject to change.
Visit www.bein.com/en/channel-list/ for the latest update.
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Choices

Cover

Top Gun: Maverick
beIN ON DEMAND
Inside

Hometown Kickstart
HGTV

Spectacular Earth
BBC Earth

The best on TV this month

bein.com/subscribe

