
beIN.net/subscribe أفضل البرامج لهذا الشهر

يناير 2020
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Choices

 الحفرة - الموسم الثاني
 beIN DRAMA HD1

الغالف

كرة المضرب
 beIN SPORTS HD8, HD9,HD12 

From the Heart with 
Jenny Morris - الموسم األول

Fatafeat



يحمل العام الجديد الكثير من األفالم والمسلسالت واألحداث الرياضية المنتظرة والتي ستواكبها 

وتبثها beIN على قنواتها المختلفة.

مجموعة مذهلة من األفالم قادمة إليكم يتصدرها The Mule من بطولة كلينت ايستوود.

لكن هناك المزيد بانتظار محبي المسلسالت التركية حيث تعود سلسلة "الحفرة" في موسمها الثاني.

أما عالم الرياضة فيشهد موسم كرة المضرب بطولة جديدة في التنس هذا العام هي بطولة 

أستراليا المفتوحة للتنس التي يتنافس فيها أولى المصنفين في عالم هذه اللعبة. 

 From the Heart with هذا وسيجد هواة الطبخ في برنامج الشيف جيني موريس الجديد

Jenny Morris وصفات عديدة وفريدة في كل حلقة.

لالشتراك وتجديد االشتراك اتصل على: 16162

* يمكن أن تتغير أوقات عرض البرامج دون إشعار مسبق.

Catie's Amazing Machine - الموسم األّول

!beIN شاهده على
 شــاهد رافاييل نادال في بطوالت التنس 

.beIN SPORTS على قنوات

رافاييل نادال

رافاييل نادال، المعروف باسم رافا بين معجبيه، هو العب تنس إسباني 
محترف بدأ اللعب منذ كان عمره ثالث سنوات.

مالعب التنس الرملية هي المسطح المفضل له، ولكن بصفته العًبا 
محترًفا، تمكن من الفوز على جميع األسطح بما في ذلك المالعب 
 Grand العشبية والصلبة. يحمل رافا الرقم القياسي للفوز ببطولة

Slam على األقل مرة كل عام خالل السنوات العشر األخيرة. 
حسم اإلسباني رافاييل نادال لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس 
)روالن غاروس( للمرة 12 في تاريخه ليعزز أرقامه القياسية ويؤكد 

سيطرته المطلقة على بطوالت المالعب الترابية.

استطاع نادال الفوز ب 19 لقب في بطوالت جراند سالم، 
12 بطولة في فرنسا المفتوحة و4 في أمريكا المفتوحة و 

بطولتين في ويمبلدون. 

 

هل تعلم؟
تزوج نادال في 19 أكتوبر 2019.

 حصل نادال على جائزة مالية تتجاوز قيمتها 114 

مليون دوالر.

نادال من مواليد برج الجوزاء.

يعتبر نادال، البالغ من العمر 33 عاًما، أكبر العب ينهي 

نهاية العام في المرتبة األولى في تاريخ تصنيفات 

العبي التنس المحترفين منذ عام )1973(.

نجم هذا الشهر
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Deadliest Thursday

Atomic Blonde   2 يناير

Assassins   9 يناير

16 يناير   Hunger Games

23 يناير   The Expendables 3

30 يناير   Lucky Number Slevin

 كل خميس الساعة 22:00 
بتوقيت مكة المكرمة
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LLC and BRON Creative USA, Corp. All Rights Reserved

TM & © 2018 & 2016 WBEI. Publishing Rights © J.K.R Wizarding WorldTM Publishing 
Rights © J.K.R. Wizarding WorldTM TM & © WBEI. Wizarding WorldTM Characters, 

Names and Related Indicia are TM and © WBEI. All Rights Reserved
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The Mule

يقوم كلينت ايستوود بإنتاج واخراج قصة عن رجل في الثمانينات من عمره ُعرض عليهتسويق المخدرات 
من أجل كارتل مكسيكي. فنجح بذلك، لدرجة أنه جذب انتباه وكيل إدارة مكافحة المخدرات )برادلي كوبر( 

فأصبح عليه التعويض عن أخطائه السابقة ... قبل فوات األوان. 

بطولة: كلينت ايستوود، باتريك رييس، سيزار دي ليون

السبت 4 يناير الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة 

Five Feet Apart

تقضي ستيال، البالغة من العمر سبعة عشر عاماً، معظم وقتها في المستشفى بسبب التليف الكيسي. 
حياتها عبارة عن روتين بسبب كل أنواع الممنوعات التي يفرضها عليها المرض – ولكن كل ذلك يتغير 

عندما تقابل ويل، مراهق يعاني من المرض نفسه. 

بطولة: هالي لو ريتشاردسون، كول سبروس، مويس آرياس

السبت 11 يناير الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة 

Magical Saturday

4 يناير   Now You See Me

Now You See Me 2  11 يناير

18 يناير   The Incredible Burt Wonderstone

كل سبت الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة

 Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald 25 يناير
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© Warner Bros. Entertainment Inc. 
& Fox Media LLC. All Rights Reserved
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البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة

الحفرة - الجزء الثاني 

السيطرة على الحفرة، وهي من األحياء 
األكثر اضطراباً في إسطنبول، تحت سيطرة 
عائلة كوشوفالي، والتي تمنع المخدرات بكل 

شكل من األشكال في الحي.ولكن، تظهر مجموعة 
جديدة مستعدة لخرق هذا القانون. 

 من اإلثنين إلى الجمعة الساعة 22:00 
بتوقيت مكة المكرمة

 NOS4A2

استناداً إلى الرواية األكثر مبيعاً، يحكي مسلسل NOS4A2 قصة 
امرأة شابة تكتشف أن لديها قدرة خارقة تحّملها مسؤولية كبيرة. 

إلنقاذ أحد ضحايا شرير مجنون. 

 العرض األول الخميس 9 يناير الساعة 21:00 
بتوقيت مكة المكرمة

Manifest - الجزء الثاني

يعود مسلسل Manifest بموسمه الثاني مع المزيد من الدراما وأسرار مشوقة وإجابات عن أسئلة محيرة من الموسم 
الماضي. مع ارتفاع المخاطر أكثر من أي وقت مضى، يبدأ ركاب طائرة 828 برحلة غير متوقعة. 

كل ثالثاء الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة

Prodigal Son - الموسم األّول

 يتتّبع هذا المسلسل عالم النفس الجنائي Malcolm Bright الذي يستخدم عبقرتيه للوصول إلى عقول القتلة لمساعدة 
شرطة نيويورك على حل القضايا، وبالوقت نفسه، يحارب مشاكله النفسّية. 

كل يوم جمعة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

© Warner Bros. Entertainment Inc. 
& Universal Television LLC. 

All Rights Reserved
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إبتداًء من الخميس 
٢٣ يناير الساعة ٢١:٠٠ 

بتوقيت مكة المكرمة
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البرامج الترفيهية وأسلوب الحياة

 From the Heart with
Jenny Morris - الموسم األّول

سلسلة جديدة تقدمها الشيف الشهيرة جيني 
موريس انطالقاً من مبدأ أن ال شيء يجمع الناس 

أكثر من الطعام. في كل حلقة، تتناول جيني 10 
مواضيع مختلفة وتقّدم 5 وصفات سحرية. 

األحد 12 يناير الساعة 16:35 بتوقيت مكة المكرمة

أذواق مغاربية

تقوم الطاهية شهرزاد بإعداد أطباق من 
مختلف البلدان المغاربية مع إضافة 

لمسة شخصية خاصة بها. 

كل ثالثاء وخميس في 14:45 
بتوقيت مكة المكرمة
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الدوري اإلنكليزي الممتاز
لكل معركته؛ فبين لقب البطولة ودوري أبطال أوروبا 

تشتد المنافسات في إنكلترا حيث تشويق القمم ال 
ُيقاوم، فكيف إن أتتكم بحماسة معلقي beIN؟

 آرسنال × مانشستر يوناتد
1 يناير

 توتنهام × ليفربول
11 يناير

 ليفربول × مانشستر يونايتد
19 يناير

 تشيلسي × آرسنال
21 يناير

كرة اليد

حصة عشاق كرة اليد في العالم العربي وافرة عبر شاشاتنا 
إذ ننفرد بنقل بطولتي آسيا وأفريقيا للرجال من الكويت 

وتونس بمشاركة الصفوة، فكونوا معنا!

6

رياضة

الدوري اإليطالي

الكالتشيو يغلي على محطاتنا، وعرش البطل ليس 
بمأمن والمراحل السابقة زادت الجميع طمعاً 

بإطاحة يوفنتوس فهل يفعلها المتمردون على 
سطوة السيدة العجوز؟ 

نابولي × إنتر ميالن 6 يناير

روما × يوفنتوس 12 يناير

روما × التسيو 26 يناير

نابولي × يوفنتوس 26 يناير

كرة المضرب

بعد االستراحة السنوية تعود بطوالت 
الموسم الجديد للتنس من الباب 

العريض مع كم من المنافسات 
األرقى المنقولة حصرياً عبر قنواتنا.

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

من ملبورن نأتيكم بتغطية خاصة واستثنائية ألعرق منافسة كرة 
مضرب مع بطولة أستراليا المفتوحة حيث النخبة تتنافس على أول 

ألقاب غراند سالم، فترقبونا.

20 يناير - 2 فبراير

 بطولة آسيا 
 لكرة اليد للرجال

16 - 27 يناير

الدوري األمريكي لكرة السلة للمحترفين 2020

برعاية تنظيمية من beIN SPORTS تتابعون وللمرة األولى 
من باريس الدوري األميركي لكرة السلة بتوقيت مثالي لمحبي 

البرتقالية الساحرة!

شارلوت هورنتس x ميلووكي باكز

24 يناير

ATP Cup

مع قيمة جوائز تبلغ 15 مليون دوالر ومشاركة 
24 منتخباً ستتابعون "مونديال التنس" بنسخته 

.beIN SPORTS األولى مباشرة عبر

3 - 12 يناير

بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للرجال 

موسم الكرة الصفراء ينطلق مثاليا كما اعتدتم عبر beIN من دوحة 
 قطر حيث كبار المصنفين يحلمون باللقب األجمل، الصقر الذهبي 

فمن سيعانقه؟

6 - 11 يناير



227

البرامج الوثائقية

Brain Games by Keegan Michael-Key

موسم جديد من Brain Games يضيف لمسة من هوليوود من خالل تحدي المشاهير في األلعاب التفاعلية 
الممتعة والتجارب االجتماعية.

الثالثاء 21 يناير الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة

 The Wonderful World of
Baby Animals

اكتشف كل شيء عن المراحل األولى من حياة 
الحيوانات خالل هذه السلسلة.

كل يوم سبت الساعة 21:00 بتوقيت 
مكة المكرمة

Roar! Asia

 تتناول هذه السلسلة القطط الكبيرة الموجودة في آسيا حيث تجمع بين الصور المذهلة المرئية 
والقصص الرائعة.

السبت 11 يناير الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة

Street Outlaws - الموسم األّول

عاد أبطال سباقات الشوارع في مدينة أوكالهوما لتحقيق رغبتهم الوحيدة: السرعة. هذا السباق الحصري من DTX سوف 
يحدد األفضل. 

الثالثاء 28 يناير الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة
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برامج األطفال

8

Catie's Amazing Machine - الموسم األّول

تعّرف سائقة الرالي كاتي طالبها على عالم من المركبات المدهشة وتوّضح لهم كيفية عملها.

يومياً إبتداًء من اإلثنين 6 يناير الساعة 17:10 بتوقيت مكة المكرمة

مغامرات بلينكي بِل
يحّول Blinky Bill بخياله الواسع أبسط 

التحديات إلى مغامرة بطولية برفقة صديقه 
.JACKO

يومياً إبتداًء من 12 يناير الساعة 17:00 
بتوقيت مكة المكرمة

Little People

يكتشف األطفال المرح في عالم 
مشرق بألوان زاهية مع شخصيات 

مبنّية على األلعاب الكالسيكية 
الشهيرة.

الخميس 2 يناير الساعة 12:00 
بتوقيت مكة المكرمة

مدرسة هيلين الصغيرة
عبر الضغط على زر قوس قزح، تدخل 

هيلين البالغة من العمر خمس 
سنوات إلى مدرسة خيالية حيث 

يتحقق حلمها في أن تصبح معلمة! 
لكن صّفها ليس عادياً ألنه مصنوع 

من ألعابها الخاصة!

 يومياً الساعة 10:15 بتوقيت 
مكة المكرمة



Packages الباقات

The Choice of the Champions

 
SPORTS

channels53 HD
Great Start to the  

Best TV Experience

BASIC
channels36 HD

Premium Family Fun

channels66 HD

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

  
ENTERTAINMENT PREMIUM

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

Unrivalled Entertainment and Sports

87 HD channels

  
SPORTS

HD 53 قناة

اختيار األبطال

• 27 قناة رياضية
• 2 قنوات أفالم

• 8 قنوات للترفيه العام والمنّوعات
• 12 قناة إخبارية ووثائقية

• ٤ قنوات لألطفال

ENTERTAINMENT
HD 66 قناة

• 10 قناة رياضية
• 11 قناة أفالم

• 18  قناة للترفيه العام والمنّوعات
• 15 قناة إخبارية ووثائقية

• 12 قناة لألطفال

الترفيه العائلي المميز

PREMIUM
HD 87 قناة

كل ما تتمناه من الترفيه والرياضة

• 27 قناة رياضية
• 11 قناة أفالم

• 19 قناة للترفيه العام والمنّوعات
• 18 قناة إخبارية ووثائقية

• 12 قناة لألطفال

SUBSCRIBE NOW
beIN .ne t /subsc r ibe

اشترك اآلن
be IN .ne t /subsc r ibe

BASIC
HD 36 قناة

بداية مميزة لتجربة تلفزيونية فريدة

• 10 قناة رياضية
• 2 قنوات أفالم

• 8 قنوات للترفيه العام والمنّوعات
• 12 قناة إخبارية ووثائقية

• ٤ قنوات لألطفال

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

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

CABLE NETWORK EGYPT

www.CNE-EG.com

CABLE NETWORK EGYPT

www.CNE-EG.com



Kids
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Little People
Meet beJunior’s Little 

People and discover their 
fun, brightly colored world! 

Each character, based on the 
classic Fisher-Price toys, is 

infused with unique strengths 
and weaknesses. 

Every Thursday, starting
2 January at 12:00 Mecca

The Adventures of  

Blinky Bill (مغامرات بلينكي بِل)
JEEM TV brings 11-year-old Blinky bill 
whose wild imagination can turn the 
simplest of challenges into an epic 
adventure. He’s accompanied by 
his thrill seeking, highly strung but 
loyal lizard sidekick, Jacko. 

Every day, 
starting
12 January at
17:00 Mecca

(مدرسة هيلين الصغيرة)

By pushing the rainbow 
button, five-year-old Helen 

walks into her imaginary 
school where her dream to 

be a teacher comes true! 
But her class is no ordinary 

classroom since it’s made  
of her very own toys! 

Every day 
at 10:15 Mecca

Catie's Amazing Machine - Season 1 

Discover some of the most amazing machines in the world! In each 
action-packed episode, rally driver Catie Munnings introduces  

pre-schoolers to three impressive vehicles, explaining what they’re 
used for and how they work. 

Every day, starting Monday 6 January at 17:10 Mecca
Helen's Little School



Brain Games by Keegan Michael-Key

The season reboot of Brain Games from Nat Geo adds a Hollywood 
twist to its format by challenging the world’s biggest celebrities 

in highly entertaining interactive games, illusions and social 
experiments.

Tuesday, 21 January at 20:00 Mecca

The Wonderful World of 
Baby Animals
Cute baby hedgehogs. Curious 
penguin chicks. Playful seal pups. 
Take an inside look at the most 
important and experimental 
months of newborn life, brought 
to you by BBC Earth.

Every Saturday,  

starting 4 January 

at 21:00 Mecca

Street Outlaws – Season 1
The street racing outlaws of Oklahoma City are back realizing their 
only desire: the need for speed. This exclusive race from DTX will 
separate the best from the rest.

Tuesday, 28 January 
at 22:00 Mecca

Roar! Asia 
Nat Geo WILD brings you closer than ever before to 
Asia’s most extraordinary big cats in this collection of 
special programs, combining visually stunning imagery 
and powerfully resonant stories.

Saturday, 11 January at 20:30 Mecca

8

Factual



Australian Open

Enjoy exceptional coverage of the most prestigious 
tennis competition, the Australian Open all the way from 
Melbourne! The elite will compete for the year’s first 
Grand Slam, so make sure to tune in on beIN SPORTS, 
the home of tennis! 

20 January - 2 February

NBA Paris Game 2020 

Attention Basketball lovers! The NBA 
brings you a regular season game live from 
Paris for the first time ever! Enjoy the game 
live at the perfect time; organized and 
sponsored by beIN SPORTS.

Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks 
24 January

Sports

7

Premier League
Between the league title and the Champions 
League, rivalries intensify in England, and the thrill 

is absolutely irresistible! Imagine that enthusiasm 
multiplied with beIN’s commentators. Make sure to 

tune in!

Napoli x Inter Milan January 6

Roma x Juventus January 12

Rome x Lazio January 26

Napoli x Juventus January 26

Serie A 

Calcio is boiling on every channel, and the 
throne isn’t safe! The last few years have 
increased everyone's desire to overthrow 
Juventus. Can the rivals finally put an 
end to the Old Lady’s dominance?

Arsenal x Manchester United 
 January 1

Tottenham x Liverpool 
January 11

Liverpool x Manchester United 
January 19

Chelsea x Arsenal 
January 21

Handball

Handball enthusiasts in the Arab world are getting their fair 
share of entertainment as we cover both men’s African and 

Asian Handball Championships from Kuwait and Tunisia! Want to 
watch the best of the best compete? Stay tuned!

Asian Men's Handball 
Championship 

January 16 - 27

Tennis

After the annual break, 
the new season's tennis 
tournaments are back, 
with the world’s most 
exciting matches. Watch 
them exclusively on our 
channels. 

ATP Cup

24 competitors and $15 million 
worth of prizes! Follow "The Tennis 
World Cup" in its first edition live 
on beIN SPORTS.

3 - 12 January

Qatar ExxonMobil Open

It’s the curtain raiser of the new year’s ATP 
season live from Doha, Qatar. Top tennis 
players compete for the ultimate title, the 

Golden Falcon. Who will emerge victorious?

6 - 11 January



Entertainment & Lifestyle

From the Heart with 
Jenny Morris - Season 1

Chef Jenny Morris’s brand-new 
show captures her belief that 
nothing brings us together better 

than food. In each episode Jenny 
serves back to the community through 
10 different themes and up to 5 magical 

recipes per episode.

Sunday, 12 January 

at 16:35 Mecca 

8

Athwak Magharibiya  
(أذواق مغاربية)
The well-known chef 
Shehrazad prepares dishes 
from different Maghreb 
countries while adding 
her own personal touch.

Every Tuesday and 

Thursday at  

14:45 Mecca

©2019 AMC Networks International Broadcasting Limited. All rights reserved
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Entertainment & Lifestyle

Manifest - Season 2

Last year’s breakout new series, Manifest returns with captivating drama, heart-pounding 
mysteries and the answers to last season’s biggest questions. With the stakes higher than ever, 
the passengers of Flight 828 embark in Season Two on an unexpected journey into a world 
grounded in hope, heart and destiny.

Every Tuesday at 21:00 Mecca

Prodigal Son – Season 1 - Exclusively on beIN

Prodigal Son follows criminal psychologist Malcolm Bright as 
he uses his twisted genius to get inside the minds of murderers 
to help the NYPD solve cases, all the while battling his own 
demons.

Every Friday at 22:00 Mecca

NOS4A2

Based on a best-selling novel, NOS4A2 
follows a young woman who discovers 
she has a supernatural ability that 
comes with major responsibility. She 
gets pitted against a villain with 
mad and twisted fantasies, tasked 
with rescuing his victims without 
turning into one herself.

Season premiere 

Thursday 9 January 

at 21:00 Mecca 

The Pit (Cukur) – 
Season 2  

(الحفرة - الجزء الثاني)
The control of Çukur from 

Istanbul's most troubled 
neighborhoods is in the hands of 

the Koçova family. They have one 
important rule: drugs aren’t allowed. 

However, the current order is distorted 
by the emergence of a new group willing 

to break this law.

Monday to Friday at 22:00 Mecca 

© Warner Bros. Entertainment Inc. 
& Fox Media LLC. All Rights Reserved
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All Rights Reserved



Movies

Magical Saturday

Now You See Me  4 January
Now You See Me 2  11 January
The Incredible Burt Wonderstone 18 January

Every Saturday at 20:00 Mecca

Five Feet Apart

Seventeen-year-old Stella spends most of her time in the hospital as a cystic fibrosis 
patient. Her life is full of routines and boundaries -- all of which get put to the test when 
she meets Will, a charming teen who has the same illness. 

Stars: Haley Lu Richardson, Cole Sprouse, Moises Arias

Saturday, 11 January at 21:00 Mecca 

The Mule

Clint Eastwood stars, produces and directs in this story of a man in his 80s who's 
offered a job to drive drugs for a Mexican cartel. He does so well that he catches 
the attention of a DEA agent (Bradley Cooper). Now, he's got to make up for 
his past mistakes… before it's too late.

Stars: Clint Eastwood, Patrick L. Reyes, Cesar De León

Saturday, 4 January at 21:00 Mecca 

4

Deadliest Thursday

Atomic Blonde   2 January

Assassins   9 January

Hunger Games   16 January

The Expendables 3   23 January

Lucky Number Slevin  30 January

Every Thursday at  
22:00 Mecca

© 2018 Warner Bros. Entertainment Inc., Imperative Entertainment, 
LLC and BRON Creative USA, Corp. All Rights Reserved

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald 
25 January

TM & © 2018 & 2016 WBEI. Publishing Rights © J.K.R Wizarding WorldTM Publishing 
Rights © J.K.R. Wizarding WorldTM TM & © WBEI. Wizarding WorldTM Characters, 

Names and Related Indicia are TM and © WBEI. All Rights Reserved

© 2013 New Line Productions, Inc. All Rights Reserved
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Rafael Nadal 

Rafael Nadal 

3

Rafael Nadal, also known as Rafa among his fans, is a 

Spanish professional tennis player who started playing 

when he was just three years old. His favorite surface is 

clay court but as a professional athlete, he managed to 

win on all surfaces including grass and hard courts. Rafa 

holds the record for winning at least one Grand Slam 

tournament per year during the last ten years. The 

earlier record was held by Roger Federer, Björn Borg, 

and Pete Sampras, for having won the titles for eight 

years in a row. Nadal has won a staggering 12 French 

Open titles, making him by far the most successful 

player ever at a single major.

Today, Nadal celebrates 19 Grand Slam wins, 4 

Davis Cup titles, an Olympic gold medal, and 84 

tournaments overall.

Watch him on beIN!

Watch Rafael Nadal playing at the 

Australian Open in Melbourne and 

ATP Cup 2020 on beIN SPORTS 
Channels.

Did you know?
Nadal got married in October 19 2019. 

Nadal has a career prize money 

of over 114 million dollars.

Rafa’s astrological sign is Gemini.

At 33, Nadal is the oldest player to finish 

year-end No. 1 in the history of the ATP 

Rankings (since 1973).

The new year comes with refreshing excitement! beIN will kick-start 2020 in style.

We are hitting the screens with an amazing array of movies, with The Mule starring 
Clint Eastwood.

But there’s more! If you’re into Turkish thrillers, Your favorite drama The Pit is back for 
season 2 so that you can follow the challenges of the Koçova family in one of Istanbul’s 
most troubled neighborhoods.

Meanwhile, In the realm of sports, tennis sees its first grand slam of the year with the 
Australian Open! And if you are a foodie, you will find your bread and butter with 
Jenny Morris on season 1 of From the Heart with Jenny Morris, where you will learn 
up to 5 recipes per episode.

Buckle up because 2020’s January is all the entertainment you have been waiting for!

To renew or subscribe, just call: 16162

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

Catie's Amazing Machine - Season 1 
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NEWS
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