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صل عدد الشباب دون سن الخمسة والعشرين إلى حوالي نصف سكان 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

يواجه العديد منهم صراعات مثل انعدام فرص التعليم والبطالة 
والضغوط من الجماعات المتطرفة والضغوط من األقران وإدمان 

المخدرات.
كيف يمكن لسات-٧ أن تتناول هذه األمور في منطقة مليئة 

باالضطرابات والضيقات واأللم؟
يبدو هذا مستحيال لكن مع اإلصرار والصالة واإليمان يمكننا أن نحدث 

فرقا.
نحتاج أن نركز على األجيال القادمة لكي نستطيع أن نغير مستقبل 

الشرق األوسط  فهم مملوؤن باألحالم والشغف. 
قرأت ذات مرة أنه اذا أردت أن يكون لك تأثير دائم على العالم يجب أن 

تستثمر في الناس واذا أردت أن تزيد من استثمارك تحتاج أن تستثمر 
فيهم وهم بعد صغار.

الشباب تفكيره مرن وليس متحجر ومستعد للتأقلم والتغير لألفضل. 
يريد الشباب أن يعرف الصح من الخطأ، الحقيقة من الزيف. 

لذا من الالزم أن تقدم سات-٧ برامج تناقش التحديات التي يواجهها 
الشباب في الحياة العملية لننشر الوعي بحقوقهم اإلنسانية وواجباتهم. 
وأهم شيء نريده لهم أن يكونوا واثقين من هويتهم في يسوع المسيح.

يستخدم اهللا سات-٧ لتحدث فرقا في حياة الشباب في الشرق األوسط. 
بدأنا بنشر هذا األمل منذ ٢٢ عاما وهو أمين في تعضيدنا. أصدق 

بالحقيقة أن األجيال القادمة سوف تكمل المسيرة وتحدث تغييرا في 
قلوب من يسكنون في هذه المنطقة.

أتمنى أن تستمتعوا بقراءة المقاالت في هذا العدد وأن تشعروا باألمل لما 
عمل اهللا ومازال يعمل من أجل هذه الخدمة. صلوا معنا من أجل شباب 
الشرق األوسط حتى يدركوا قدراتهم الخارقة لتغيير مستقبل المنطقة.

ريتا المنير
مديرة محطات سات-٧

والمدير التنفيذي الُمعًين

YOUTH CAN  
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استطالعات الرأي تشير إلى تأثير سات-٧ الفارسية
في إحداث تغييرات حياتية

أظهرت أحدث استطالعات الرأي التي أجرتها سات7- الفارسية أن عدد كبير من المشاهدين 
يختبرون نموا في عالقتهم الشخصية مع اهللا من خالل مشاهدتهم للقناة.

حوالي 25 بالمائة من المشاركين قالوا أنهم سلموا حياتهم للمسيح وقال أكثر من 60 بالمائة 
منهم أن سات7- الفارسية ساعدت في نمو إيمانهم. 

يقول المدير التنفيذي لقناة سات-٧ الفارسية، بانايوتس كينان، "نحن نخترق الحدود والرقابة 
لنقدم رسالة اهللا المغيرة للحياة. بالرغم من أننا نقدم للمشاهدين اتجاها واحدا فقط في رحلة 

اإليمان إال أن لنا دورا مهما في الخطة العظيمة التي يصنعها اهللا لحياتهم."
"الغالبية العظمى من الذين شاركوا في استطالع الرأي من إيران وأفغانستان حيث التعليم 
المسيحي نادر. شجعت إجاباتهم فريق العمل ألنها ُتظهر كيف تنجح برامجنا في مساعدة 

المشاهدين من االقتراب إلى اهللا."

إرشاد روحي قيم
كما أظهرت استطالعات الرأي أن سات-٧ الفارسية تقدم مادة روحية قّيمة للمشاهدين في مختلف 

مراحلهم اإليمانية. أكثر أدوار سات-٧ الفارسية تأثيرا هو تحقيق النمو الروحي للمشاهدين. قال 
أكثر من ٦٠ بالمائة من المشاهدين أنها ساعدتهم في فهم اإليمان المسيحي بطريقة أفضل وقال 

أكثر من ٥٠ بالمائة أنهم شعروا بثقة أكبر في إيمانهم المسيحي.
كما قال حوالي ٤٠ بالمائة من المشاركين في استطالع الرأي أن سات-٧ الفارسية ساعدتهم في 

أن يقتربوا إلى اهللا وإلى مؤمنين أخرين حيث ال يوجد كنائس قريبة منهم.
كما اختار المشاركون في االستطالعات البرامج التعليمية كأفضل البرامج وطلبوا أن يذاع الكثير 

منها نظرا لعدم وجود مصادر أو كتب مسيحية بلغتهم.

"شعاع من األمل"
بما أن عدد صغير من المشاهدين شارك في استطالعات الرأي لذا ليس من الضرورة أن تمثل 

النتائج أراء كل مشاهدي سات-٧ الفارسية، لكنها تعطي فكرة قيمة عن التأثير اإليجابي للقناة.
كتب أحد المشاهدين من إيران: "تعطيني برامجكم يوميا طاقة... وتقوي إيماني وتباركني خاصة 

برامج التعليم المسيحي التي يقدمها أناس عظماء ألنهم يعطونني شعاع من األمل في هذا 
الظالم."

"تلعب سات-٧ الفارسية 
دورا مهما في تصحيح 
األفكار المغلوطة عن 
المسيحية كما تعضد 

المؤمنين الجدد المنعزلين 
عن الكنيسة" بانايوتس 

كينان.

أكثر من ٨٨٣ شخص شاركوا في استطالع الرأي. ٣٧٦ 
شخص منهم يشاهدون سات-٧ الفارسية. ٢٨٨ منهم أجابوا 

عن تأثير سات-٧ الفارسية على حياتهم. قال ٦٦ شخص 
منهم أنهم سلموا حياتهم للمسيح بعد أن شاهدوا القناة. 

الصورة: في إصفهان بإيران. يتحدث أحد الشباب إلى الفتيات 
وهم جالسون على شرفة أحد الكباري الحجرية.
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 البث المباشر من األردن

التشجيع على ممارسة
العادات الصحية

قامت سات-٧ العربية في الشهور األخيرة بمحاوالت 
لتغطية عدد كبير من األنشطة المسيحية في 

المنطقة العربية وعرضها بث مباشرة 
قدرالمستطاع. قامت سات-٧ العربية بتغطية أكبر 

مؤتمر صالة مسيحي في األردن حيث حضر أكثر 
من ٢٠٠٠ شخص من كل الطوائف المسيحية 

للصالة من أجل البالد.
كما قامت سات-٧ العربية بتغطية مؤتمر أقيم بعد 

شهر واحد فقط حضره الواعظ المعروف رافي 
زاكاراياس. أشاد عدد من الكنائس في األردن وعدد 
كبير من المشاهدين بدور سات-٧ العربية في جمع 

شمل المسيحيين بمختلف البلدان من خالل 
الشاشة.

يقدم برنامج "الصحة أهم" على 
قناة سات-٧ أكاديمي نصائح لكل 

األعمار عن كيفية الحصول على 
نمط حياة صحي. يخلق سوء 

التغذية مشاكل جمة على المدى 
القريب والبعيد ويؤدي إلى مشاكل 

صحية ونفسية. 
تتضمن حلقات البرنامج 

موضوعات مثل الطعام اآلمن 
والنظافة وشرب الماء والنظم 
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 قصص كتابية
مميزة لألطفال

برنامج "قصص ليال" يقدم إرشاد ودروس أخالقية 
للمشاهدين الصغار بطريقة تعليمية مميزة.

من خالل مشاهد تمثيلية لعائلة، يبدأ البرنامج بطفلين 
يدخالن غرفة الخزانة ليجدوا لوحة وبينما ينظرون إليها 

بتمعن تحاول اللوحة أن تتفاعل معهم فيدخلون في عالم 
سحري حيث يقابلون مقدمة البرنامج ليال.

تحكي ليال لألطفال في كل حلقة قصة من الكتاب 
المقدس أو تأُمل في أحدى آياته. 

برنامج "قصص ليال" هو في مرحلة اإلعداد ومتوقع أن 
يذاع في ديسمبر ٢٠١٨.

الغذائية المتوازنة. كما تقدم 
للمشاهد معلومات عن أهم 

الحاالت الطبية مثل متالزمة 
القولون العصبي ومرض السكري 

وصحة األمهات. يتم انتاج البرنامج 
بالتعاون مع مركز كيربالن الصحي 

بلبنان.
يزداد عدد المصابين بمرض 

السكري في العالم العربي ليصل 
إلى ٩٦ بالمائة قبل سنة ٢٠٣٥
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أنا سات-٧
ما هو دورك في سات-٧؟

أنا صحفية في مكتب سات-٧ بمصر. أكتب عن أخبار إنتاج البرامج 
ومشاركات المشاهدين والعاملين واألحداث المختلفة. كما أقوم 

باستقبال زائري مكتب سات-٧ في مصر وشرح دور المكتب وكيفية 
تصوير وانتاج البرامج المختلفة هنا. يستلزم عملي كتابة المقاالت 

والتصوير الفوتوغرافي وتصوير مقاطع فيديو قصيرة.

لماذا تحبين العمل في سات-٧؟
سات-٧ ليست أول قناة مسيحية في مصر والشرق األوسط فقط ، بل 

هي استطاعت أن تحافظ على مكانتها في قلوب المشاهدين بالرغم من 
ظهور قنوات مسيحية أخرى. كما أنها تقدم برامج تشمل كل الطوائف 
المسيحية وملتزمة بتقديم برامج عالية الجودة وبرامجها تتحدث بلغة 

المحبة والتفاهم في وجه الكره والصراع السائد في المجتمع.

حدثينا عن حياتك الروحية حتى األن.
أنا من عائلة مسيحية وهناك تواجد كبير للمسيحين في مصر. أشكر اهللا 

على ذلك. لكن معرفة اهللا ال تقتصر على حضور الكنيسة فقط لذا أنا 
مازلت في رحلة معرفته وهو يعلمني كل يوم.

اذا جلست مع يسوع اليوم ما الذي تودين أن تسأليه؟
أود أن أطلب منه أن يغمر مصر والشرق األوسط بالروح القدس وأن 

يفكها من ربط الخطية ويمأل عقول وقلوب المسيحيين ليشهدوا عنه في 
المنطقة.

ما هواياتك خارج العمل؟
أحب القراءة وشراء الكتب. أحب أن أقضي وقتا في قراءة كتاب جيد. كما 

أحب السفر أيضا.

التوسع في نشر األخبارالمسيحية في تركيا
في محاولة للتوسع في نشر وترويج األخبار المسيحية في 

تركيا بدأت سات-٧ التركية في نشر مقاالت باللغة 
االنجليزية على موقعها.

سات-٧ التركية هي القناة المسيحية الوحيدة على القمر 
الصناعي الحكومي التركي "ترك سات". تقدم القناة برامج 

تعليمية مسيحية وتغطيات ألحداث الكنيسة. 
عدد المؤمنين في تركيا أقل من ٠,٢ بالمائة لذلك يساعد 
برنامج أخبار سات-٧ التركية  في نشر معلومات صحيحة 

عن المسيحية في وجه المغالطات واإلشاعات عن 
المسيحيين في تركيا وأيضا لمساعدة المسيحيين روحيا.
حظيت سات-٧ التركية باهتمام وسائل اإلعالم التركي 

والمؤسسات العالمية كما تأمل أن تتطور نشرة األخبار بها 
لتكون قسم قائم بذاته يقدم األخبار يومًيا.

فتاة واحدة من بين كل خمس فتيات تتزوج قبل سن ١٨ 
سنة.

صراعات العالقات اإلنسانية
 أنتجت سات-٧ الفارسية برنامج تعليمي جديد لمساعدة 

من يواجهون مشاكل في زيجاتهم وعالقاتهم االجتماعية. 
يسمى البرنامج "الحب بالتأكيد شيئ صعب" وهو مستوحى 
من كتاب بنفس اإلسم كتبه الطبيب النفسي المسيحي د. 

جيمس دوبسون. يأمل مقدم البرنامج القس ادوارد 
عيسبيك أمال لمن يريدون أن ينقذوا عالقاتهم من االنهيار. 

تقدم حلقات البرنامج تعليما مسيحيا ونصائح عملية عن 
كيفية مواجهة األمور مثل الخيانة الزوجية واإلساءة.

ماري جوزيف
صحفية



التقدم في العمر 
وفقدان األمل

يواجه الشباب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا حواجز 
مدمرة من أجل الحصول على التعليم والوظائف 

واالستقالل بحياتهم. يسقط العديد منهم في اليأس 
ويكونون عرضه للفكر المتطرف. الشباب في احتياج ُملح 

لألمل.
ُيشكل الشباب بين ١٥ و٢٩ سنة العدد األكبر من سكان 

الشرق األوسط. هذا الجيل لديه فرص للتواصل من خالل 
االنترنت مع العالم ولديه استعدادات هائلة، لكن هناك 

الكثير من المعوقات.
أول المعوقات التي يواجهها هي الحصول على تعليم 

بجودة.
تعتمد الكثير من المؤسسات التعليمية على نظام التعليم 

الروتيني الذي ُيفقد الطالب فرصة تعلم مهارات وقيم 
تساعده في بناء مجتمع أفضل. هناك ١٥ مليون طفل 

وشاب ال يحصلون على تعليم مدرسي وال يحضرون 
مدرسة.

يواجه الغير متعلمين أكبر نسبة من البطالة حتى خريجي 
الجامعات يجدون أنفسهم غير مؤهلين في مواجهة 

التحديات االقتصادية وفرص العمل المحدودة.
جيل في أزمة

لذلك ليس من العجب أن يكون عدد كبير من الشباب في 
حالة إحباط ويأس. عدم رضائهم يجعلهم أقل رغبة في 

المساهمة اإليجابية في المجتمع. نتائج ذلك على االقتصاد 
والمجتمع واألمن سوف تكون شديدة على المدى الطويل. 

يحتاج الشباب لتعليم يهيئهم لمتطلبات هذا العصر. 
يحتاجون لوظائف براتب يكفي متطلبات الحياة كما 

يحتاجون إلى تمثيل جيد. لكن األهم هو األمل- وهو 
الشيء الذي يستطيع يسوع وحده أن يسدده.

أقرأ لتعرف أكثر عن كيف تعطي سات-٧ أمل للشباب.

٠٦إرشاد الشباب لحياة هادفة 
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٠٧إرشاد الشباب لحياة هادفة     

٪٤٧
من سكان الشرق األوسط 

قل من ٢٥ سنة

١ من بين كل ٤  
١ من بين كل ٤ شاب تركي متسرب

من المدرسة أو عاطل

تواجه السيدات في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا حواجز 
أكثر من الشباب في الحصول 

على فرص عمل.  كما أنهم 
معرضون للزواج المبكر والعنف 

والتحرش الجنسي. 
أكثر من 

 ٣/٢
من السيدات في العالم العربي 

ال يعملن.
المذيعتين: دينا هلسة وبسمة 

جُمه أثناء تصوير برنامج 
بلشي من هون في األردن.



عبور الفجوة بين األجيال

يدرك الشباب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن المنطقة تختلف اليوم عما كانت في زمن أهلهم.
ما بين البطالة وغياب األمن واالستقرار وازدياد التواصل عبر االنترنت يجد المراهقون أنفسهم في حالة 

من الحيرة.
في نفس الوقت ال يجدون في األجيال السابقة لهم أذان صاغية أو تفهم لما يواجهون من تحديات.

وضع األساسات
يضع برنامج " بلشي من هون" الذي يعرض على قناة سات-٧ العربية األساسات لبدء حوار بين الشباب 

واألجيال األكبر منهم.
تقول : مقدمة البرنامج بسمة جُمه  "نريد أن يفهم كال من الجيلين اآلخر بدال من أن يتواجها".

كونها أًما تمثل بسمة جُمه دور الجيل األكبر  في البرنامج وتعرض وجهة نظره لكنها في نفس الوقت 
تعطي أذن صاغية للمذيعة نظيرتها التي تمثل الجيل األصغر . تعترف بسمة جُمه أن الشباب يواجه 

مشاكل متصاعدة.
"يجد الشباب في كل الدول العربية حوائط من العقول القديمة مثل العائالت القبلية الكبيرة في األردن 
التي تحجم حرية الشباب وفي تونس ال يجد الشباب فرص للعمل بسبب المديرين في العمل.  يجب أن 

ننقاش هذه األمور حتى نشجع الشباب ونعطيه الثقة والتمكين.

تحدي الفكر التقليدي
كما تشارك المذيعة األردنية دينا هلسة في البرنامج بحيث تمثل آراء الشباب وتحدياتهم . تقول: هلسة 

أنها فخورة بأن تشارك في هذا البرنامج الذي يناقش أمور مثيرة للجدل.
"من الرائع أن يكون هناك برنامج يتناول كل هذه الموضوعات التي ال يتم مناقشتها علنا مثل موضوع 

التحرش الجنسي الذي يعتبر من المحرمات في ثقافتنا."

التشابه واالختالف
تقول:  دينا هلسة " يذكرنا البرنامج أن األجيال المختفلة أحيانا تواجه نفس التحديات وأحيانا أخرى 

صعوبات مختلفة."
"كلما ازددنا في المعرفة كلما كان ذلك أفضل ويساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل ويكون لنا دورا ايجابيا 

في المجتمع ويرتفع متسوى معيشتنا، كما يتطور األهل لألفضل في معاملة وتربية أوالدهم  مما 
يساعدنا في تربية جيل أفضل."

العادات االجتماعية في العالم العربي تفرض احترام الكبير. وهذه العقلية تتطور لتصل 
أحيانا إلى فرض الطاعة على الصغار ألراء الكبار بدون نقاش مما يخلق فجوة بين 

األجيال.
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(From left) Presenters Dina Halaseh 
and Basma Gammoh on the new set 
of  Start from Here.

تواجه السيدات في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا حواجز 
أكثر من الشباب في الحصول 

على فرص عمل.  كما أنهم 
معرضون للزواج المبكر والعنف 

والتحرش الجنسي. 
أكثر من 

 ٣/٢
من السيدات في العالم العربي 

ال يعملن.
المذيعتين: دينا هلسة وبسمة 

جُمه أثناء تصوير برنامج 
بلشي من هون في األردن.



عبور الفجوة بين األجيال
جوي بسطة شاب في التاسع عشر من عمره يقدم برنامج  "قصة وحزورة" على 

سات-٧ كيدز. كون والده قسا وكونه نشأ في بيئة روحية لم يمنعه من اختبار ضغوط 
سلبية في المدرسة. يشاركنا جوي بخبراته وعما يعانيه الشباب في المنطقة اليوم.

يقول جوي "على الرغم أني كنت في مدرسة مسيحية إال أن المنطقة التي تواجدت فيها المدرسة لم تكن جيدة. كانت هناك تجارة المخدرات 
والتحرش الجنسي والمشاحنات... إنه شيئ يدمي قلبي"

لم يكن والديه على معرفة بالمستوى المتدني في المعاملة بين الطلبة في المدرسة. يقول جوي أنه كان هناك اختالفا كبيرا بين البيت 
والمدرسة على الرغم من أن تعاليم الكتاب المقدس كانت ُتَدرًّس في المكانين.

يقول جوي "كان هناك فساد في هذا المكان مع أنني كنت أتلقى تعاليم مسيحية فيه." يشفق جوي على الشباب الذين يبحثون عن هويتهم 
خاصة اذا ما كان معلميهم يدفعونهم للصواب ولكن يرون حقيقة مخالفة لما يتلقونه من تعاليم.

أعتقد أن الكثير من أولياء األمور يريدون ألوالدهم أن 
يحصلوا على شهادة تعليمية ثم يفعلون ما يريدون في 
حياتهم بعد ذلك لكن هناك نقص في اإلرشاد وتعليم 

القيم الصحيحة لذلك عندما يكبر الشباب ال يحترم 
السلطة أو القواعد أو القوانين.

توفير اإلرشاد
يقول جوي أنه يريد أن يكون مثال جيدا لمساعدة الشباب 

في تغيير نظرتهم للعالم من حولهم.
"نزلت الشارع مع أصدقائي لنتحدث مع الشباب عن اإليمان 

وأدعوهم للكنيسة ولمشاهدة سات-٧ . أقول لهم أني 
أعلم أننا قد ال نعيش في أفضل مكان وأن المستقبل ال 

يبدو مشرقا لكن األمل الوحيد في المستقبل هو يسوع."

عدم وجود إرشاد
يقول جوي أن عدد كبير من الشباب يفتقد اإلرشاد بسبب 

إنشغال ذويهم بكسب العيش. كما يشعر عدد منهم 
باإلحباط من الذين اتخذوا منهم قدوة لحياتهم خاصة في 

المدارس المسيحية لذا يلجأ الشباب للعادات السيئة التي 
تأذيهم كنوع من التمرد وفي محاولة للبحث عن هدف 

لحياتهم.

٠٩إرشاد الشباب لحياة هادفة 
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ينتشر االيذاء الجنسي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا كما في مناطق عديدة حول العالم، لكن الخوفمن تعليم الثقافة الجنسية يزيد 
األمر سوءا.

يجهل العديد من الشباب معلومات عملية أساسية في الثقافة الجنسية الصحيحة. لكن يأتي برنامج" فضفضة" على سات-٧ العربية  ليصحح 
المفاهيم ويعلم أولياء األمور عن كيفية التواصل مع أوالدهم في هذا الموضوع وحمايتهم من األذى.

ال يجد الكثير من الشباب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا مكانا لمعرفة معلومات صحيحة عن الثقافة الجنسية حيث يعتبر األهالي أن 
األمر مخجل وينتهرون أوالدهم ويعاقبوهم عندما يسألون عن األمور الجنسية. 
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كما أن المدارس ال تعطي تعليما صحيحا عن الثقافة 
الجنسية. في غياب المصادر الصحيحة يلجأ الشباب 
للبحث عن المعلومات بطرق ضارة مثل البحث على 

االنترنت والتعرض لمواقع وصور إباحية. هذا السلوك 
يعرضهم إلدمانها ويسبب لهم صور مشوهة عن 

الجنس ويعرضهم لعالقات غير صحية ومؤذية.
 

التشجيع على االنفتاح
عرض برنامج " فضفضة" حديثا عددا من حلقات 

هدفها توعية األهالي بأهمية التحدث بشفافية وصدق 
مع أوالدهم إلعطائهم معلومات صحيحة تفيدهم. 
تقول الطبيبة النفسية إيمان صديق ردا على أسئلة 

ورسائل المشاهدين:
"الجوع للمعلومات والشعور بأن األهل يخفون شيئا 

يزيد من فضول الشباب تجاه األمر. غياب المعرفة قد 
يعرضهم للخوض في عالقات جنسية غير صحية." 

إجابات صادقة وبسيطة  
تنصح الطبيبة إيمان المشاهدين بأن يجيبوا على 

أسئلة أوالدهم بصدق وحيادية حتى ال يشعر أوالدهم 
بالخجل أو الخوف من هذا األمر. "يجب أن يتلقى 

الشباب معلومات صحيحة حتى يستطيعوا أن يكونوا 
في عالقات جيدة في المستقبل"

اآلثار المدمرة للجهل
عدم توافر المعلومات الصحيحة ُيعرِّض األطفال 

للخطورة ويخلق عادات ثقافية خاطئة. المثال على ذلك 
هو الموروث الثقافي أن ختان اإلناث يحميهن من 

االنحراف. 

انتشار المفاهيم الخاطئة تجاه الثقافة الجنسية تسبب 
في حدوث نتائج سلبية في المجتمع حيث زادت نسبة 
استهالك اإلباحية في الشرق األوسط وارتفعت نسبة 

التحرش الجنسي. الشرق األوسط أحد منطقتين ينتشر 
فيهما مرض نقص المناعة.



مصر 
والعراق
على رأس قائمة الدول في

المواقع اإلباحية 

ازدادت عدد اإلصابات
بمرض نقص المناعة في

الشرق األوسط بنسبة

 ٪٣١ 
منذ سنة ٢٠٠١.
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تعلمت كل األشياء الخاطئة
استضاف برنامج فضفضة سيدة تدعى سناء 
وشاركت كيف أثر الجهل سلبيًا على حياتها. 
تقول سناء "تعلمت كل األشياء الخاطئة مما 

تسبب لي في أذى. أصدقائي الذين وثقت بهم 
وبحت لهم بأسراري خذلوني وفضحوني.  لذلك 
أنا حريصة على التواصل دائما مع ابنتي ذات الـ

٨ سنين ألجيب على أسئلتها كما درست في 
الكنيسة عن كيفية شرح الثقافة الجنسية 

الصحيحة إلبنتي بدون أن أشعرها بالخجل أو 
أنتهرها."

١٨+



“
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ختر مقعد واجلس:
فلنشرب القهوة ونتحدث

عن األمور الخاصة بالشباب 
سبق الشرق األوسط المجتمع الغربي في عادات قديمة مثل اجتماع العائالت واألصدقاء للتواصل االجتماعي أثناء 

شرب الشاي والقهوة. تعرض سات-٧ برنامجان يوضحان كيف يمارس الشباب اليوم هذه العادات.

يقول يوجار دوزجونر منتج برنامج " نقطة تحول" على قناة سات-٧ التركية "يحتاج الشباب للنصيحة لذا أردت 
أن أقدم هذا البرنامج ألن التعليم المسيحي غير متوافر في تركيا."

يؤكد يوجار أن مصادر التعليم المسيحي في تركيا ضئيلة جدا. يوجار منتج البرنامج هو أيضا قس تركي شاب 
في الثامن والعشرين من عمره. 

"دائما ما نناقش األمور المهمة بينما نحتسي القهوة لذا قررنا إعادة خلق نفس هذا الشكل المريح والمألوف 
للشباب في هذا البرنامج حتى نستطيع أن نصل للشباب ونعرف مشاكلهم."

أول برنامج شبابي مباشر على سات-٧ التركية
نقطة تحول هو أول برنامج شبابي ُيعَرض مباشرة على قناة سات-٧ التركية. يتميز البرنامج بديكور خاص 

يشبه المقاهي ويتحدث مقدمو البرنامج فيه مع الشباب في أمور خاصة باإليمان المسيحي.
يناقش البرنامج موضوعات تهم الشباب مثل الكذب والنميمة والخيانة في العالقات ويعطى الحلول لهذه األمور 

من منظور مسيحي. 

برنامج خاص للشباب التركي
يستمد البرنامج المادة التي يقدمها من دراسة كتابية مخصصة للشباب التركي تسمى التغيير العميق. يتم 

استخدام هذا الكتاب في الكنائس بتركيا لخدمة الشباب.
كما أن ليست كل المواد المسيحية المترجمة من االنجليزية للتركية تصلح للشباب التركي. فهي تستخدم للبحث 

العلمي باألكثر. 

"أشكر الهي من أجل 
استخدامه لكم وجرأتكم فيما 

تقدمون من قضايا، نحبكم 
ونشكركم على خدمتكم."

مشاهد شاب من تركيا

المخرج والمنتج نادر تاجيزاده اثناء 
تصوير برنامج كافيها بهار



يقول يوجار "نريد أن يندمج المشاهدين معنا ويألفوا 
البرنامج وموضوعاته التي يعيشونها في حياتهم 

اليومية.

مسلسالت درامية للمشاهدين الفارسيين
أنتجت سات-٧ الفارسية مسلسال دراميا جديدا للشباب 

يناقش المشكالت الحياتية اليومية التي يواجهونها. 
المسلسل الدرامي كافيه بهار هو األول من نوعه على 

قناة سات-٧ الفارسية. 
 أسلوب درامي استخدمته الدراما اإليرانية في القرن الـ
١٧ حيث يسرد الراوي قصص ذات أهداف أخالقية من 

خالل األسلوب الدرامي.

 أفكار جديدة للمشاهدين المتحمسين
يقول المخرج والمنتج نادر تاجيزاده عن الشكل 

الدرامي للبرنامج "نريد أن نقدم برنامج مناسب 
للشباب. فهم ال يريدون برامج تقدم تعليما منهجيا أو 

برامج تكثر فيها األحاديث. كل هذه البرامج قدمتها 
سات-٧ الفارسية من قبل. لذا اخترنا األسلوب الدرامي 

للتعليم."
يتميز برنامج كافيه بهار بأنه األول من نوعه كما أنه 
أول برنامج يصور في باريس. يقول نادر "يظن عدد 

كبير من الشباب في إيران أن مشاكلهم سوف تختفي 
اذا سافروا لدولة أخرى. لذا نريد أن نوضح لهم 

المشاكل التي يواجهها الشباب حول العالم وكيف يمكن 
أن يحلوا مشكالتهم من منظور الكتاب المقدس."
يأمل نادر أن يقدر الشباب بمشاهدة البرنامج أال 

يشعروا بالوحدة وأن يكونوا قادرين على مواجهة وحل 
مشكالتهم بأنفسهم.

األجيال الشبابية
تعطي قناة سات-٧ الفارسية األولوية لبرامج الشباب 
ألنهم يشكلون جزءا كبيرا من سكان إيران. أكثر من 

نصف المجتمع اإليراني أقل من ٣٠ سنة وفي 
أفغانستان يصل عدد الشباب إلى أكثر من ٧٠٪ من 

تعداد السكان.
تقدم سات-٧ الفارسية برامج للشباب مثل البرنامج 

األسبوعي ٤:١٢. كما تقدم أيضا برنامج منوعات اسمه 
شاي باألعشاب يقدمه معالج نفسي وُتعَرض فيه 

مقاطع درامية.
االحتياج كبير كما في تركيا حيث يمثل الشباب ما بين 
١٥-٢٩ سنة أكثر من ربع تعداد السكان. يقول مدير 

برامج سات-التركية سينيت أريكان "نريد أن نقدم 
األمل للشباب. نقدم لهم اهللا الذي ال يعرفوه والذي 

يريد أن يكون له عالقة معهم. نريد أن نقول لهم أن 
اهللا يحبهم ويهتم بهم ويستطيع أن يخلصهم من 

مشكالتهم. نريد أن نقدم برامج تساعدهم على أن 
يكونوا سعداء بالرغم من الفوضى التي حولهم.

   

١٣إرشاد الشباب لحياة هادفة 



“

معجزة حولت حياة ياسمين من
الخوف للحرية

عاشت ياسمين معظم حياتها خائفة من اهللا ومن الموت. لكن حياتها تغيرت بعد أن شهدت معجزة 
تحول حياة ابنة أختها. اليوم ومن خالل سات-٧ الفارسية تشهد حياة ياسمين وعائلتها نموا في 

اإليمان يوما فيوما.

تقول ياسمين البالغة من العمر ٥٧ سنة "لم تنفع كل صلواتي وصياماتي في طرد خوفي من اهللا 
ومن الموت." 

اختبار معجزة
تغير كل شيء في حياة ياسمين عندما مرضت نسيم، ابنة اختها. نسيم كانت قد قبلت المسيح منذ 

أكثر من ١٢ سنة. كانت نسيم تصرخ إلى اهللا وهي في طريقها للمستشفى. قاربت الموت بعد أن 
تعطلت أجهزة جسمها وأصابها الشلل. لكنها سمعت من اهللا أن وقتها لم يحن بعد وأن الزال لها عمل 

على األرض لتعمله.
اختبرت نسيم شفاء معجزي وخرجت من المستشفى. وأثار شفاء نسيم المعجزي اهتمام ياسمين 

واختبرت هي األخرى تحوال في حياتها بعد أن عرفت اهللا.
تقول ياسمين "اختبرت الفرح الحقيقي في حياتي عندما تعلمت عن يسوع وتبددت كل مخاوفي ألني 

أعلم األن أن اهللا يحبني كثيرا." 
"لقد تحررت واألن أعرف المعنى الحقيقى للحياة مع اهللا."

سات-٧ تمأل الفراغ
تحتاج ياسمين وعائلتها للتشجيع والتعليم في بداية رحلتهم اإليمانية لكنهم يعانون من ندرة موارد 

التعليم المسيحي وقلة الكنائس في إيران. لذلك تساعد سات-٧ الفارسية في ملء هذا الفراغ من 
خالل برامج تتحدث باللغة الفارسية على مدار ٢٤ ساعة كل أيام األسبوع.

"أشكركم على برامجكم الرائعة التي أشاهدها يوميا. فهي تساعدني على النمو في اإليمان وتجيب 
على أسئلتي. أصلي من أجل أن يختبر كل من في بلدي محبة اهللا وتتغير حياتهم بمحبته مثلما حدث 

معي." 

"لم أشعر بالفرح أبدا عندما كنت 
أصلي. كنت أشعر بالخوف فقط. 
لكن معرفة المسيح مألت حياتي 
بالفرح وبددت الخوف ألني أعرف 

األن أن اهللا يحبني كثيرا." 
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$

Credit card / PayPal:  
www.sat7.org/get-involved/donate 

SAT-7 ARABIC  
SATELLITE:         Nilesat (E7WA) at 7° West, 11.353 GHz Vertical; 

    Covering Middle East & North Africa.

ONLINE:          www.sat7.com / www.facebook.com/sat7ar 

         www.youtube.com/user/SAT7ARABIC

         Smartphone App: SAT-7 

SAT-7 KIDS       
SATELLITE:         Nilesat (E7WA) at 7° West, 11.353 GHz Vertical;  

                          Covering Middle East & North Africa.

ONLINE:          www.sat7kids.com / www.facebook.com/sat7kids 

                          www.youtube.com/user/SAT7KIDS

                          Smartphone App: SAT-7 KIDS 

SAT-7 ACADEMY        
SATELLITE:        Nilesat (E7WA) at 7° West, 10.727 GHz Horizontal;  

                          Covering Middle East & North Africa.  

ONLINE:          www.sat7academy.com / www.facebook.com/sat7academy

                          www.youtube.com/user/SAT7ACADEMY ???

                          Smartphone App: SAT-7 KIDS ??? 

SAT-7 TÜRK      
SATELLITE:       Türksat 4A at 42° East, 11.824 GHz Vertical;  

                         Covering Turkey, Europe & Central Asia.

ONLINE:          www.sat7turk.com / www.facebook.com/sat7turk 

                         www.youtube.com/user/SAT7TURK

                         Smartphone App: SAT-7 TÜRK

SAT-7 PARS        
SATELLITE:        Eutelsat Hot Bird 13B at 13° East, 10.949 GHz

                              Vertical; Covering Middle East, North Africa & Europe.

                         Yahsat 13 at 52.5º East, 11.958 GHz  Vertical; 

                              Covering Middle East

ONLINE:          www.sat7pars.com / www.facebook.com/sat7pars 

                          www.youtube.com/user/SAT7PARS

                          Smartphone App: SAT-7 PARS 

(ARABIC)

(TURKISH)

(ARABIC)

How to find SAT-7

Europe                europe@sat7.org 

UK                        uk@sat7.org 

USA                     usa@sat7.org 
 

Canada               canada@sat7.org 

South America     southamerica@sat7.org 

South Africa       southafrica@sat7.org   

Contact details 

SAT-7 ARABIC  
SATELLITE:         Nilesat (E7WA) at 7° West, 11.353 GHz Vertical; 

    Covering Middle East & North Africa.

ONLINE:          www.sat7.com / www.facebook.com/sat7ar 

         www.youtube.com/user/SAT7ARABIC

         Smartphone App: SAT-7 

SAT-7 KIDS       
SATELLITE:         Nilesat (E7WA) at 7° West, 11.353 GHz Vertical;  

                          Covering Middle East & North Africa.

ONLINE:          www.sat7kids.com / www.facebook.com/sat7kids 

                          www.youtube.com/user/SAT7KIDS

                          Smartphone App: SAT-7 KIDS 

SAT-7 ACADEMY        
SATELLITE:        Nilesat (E7WA) at 7° West, 10.727 GHz Horizontal;  

                          Covering Middle East & North Africa.  

ONLINE:          www.sat7academy.com / www.facebook.com/sat7academy

                          www.youtube.com/user/SAT7ACADEMY ???

                          Smartphone App: SAT-7 KIDS ??? 

SAT-7 TÜRK      
SATELLITE:       Türksat 4A at 42° East, 11.824 GHz Vertical;  

                         Covering Turkey, Europe & Central Asia.

ONLINE:          www.sat7turk.com / www.facebook.com/sat7turk 

                         www.youtube.com/user/SAT7TURK

                         Smartphone App: SAT-7 TÜRK

SAT-7 PARS        
SATELLITE:        Eutelsat Hot Bird 13B at 13° East, 10.949 GHz

                              Vertical; Covering Middle East, North Africa & Europe.

                         Yahsat 13 at 52.5º East, 11.958 GHz  Vertical; 

                              Covering Middle East

ONLINE:          www.sat7pars.com / www.facebook.com/sat7pars 

                          www.youtube.com/user/SAT7PARS

                          Smartphone App: SAT-7 PARS 

(ARABIC)

(TURKISH)

(ARABIC)

How to find SAT-7

Europe                europe@sat7.org 

UK                        uk@sat7.org 

USA                     usa@sat7.org 
 

Canada               canada@sat7.org 

South America     southamerica@sat7.org 

South Africa       southafrica@sat7.org   

Contact details 

€

Bank transfer:  
US DOLLAR ACCOUNT
Bank: Societe Generale Bank-Cyprus
Account name: SAT-7 International Trust
Account number: 033004360052040012
IBAN: CY29 0120 0003 3004 3600 5204 0012
BIC (SWIFT-address): SOGECY2NXXX 
 
EURO ACCOUNT
Bank: Societe Generale Bank-Cyprus
Account name: SAT-7 International Trust
Account number: 033001360052040010
IBAN: CY59 0120 0003 3001 3600 5204 0010
BIC (SWIFT-address): SOGECY2NXXX

Bank transfer:  
US DOLLAR ACCOUNT
Bank: Societe Generale Bank-Cyprus
Account name: SAT-7 International Trust
Account number: 033004360052040012
IBAN: CY29 0120 0003 3004 3600 5204 0012
BIC (SWIFT-address): SOGECY2NXXX 
 
EURO ACCOUNT
Bank: Societe Generale Bank-Cyprus
Account name: SAT-7 International Trust
Account number: 033001360052040010
IBAN: CY59 0120 0003 3001 3600 5204 0010
BIC (SWIFT-address): SOGECY2NXXX
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(PERSIAN)(PERSIAN)

ساهم في تغيير مستقبل المنطقة

نعم أرغب في تقديم تبرع
من قرائتك في هذا العدد تجد أن الشباب يشكل نسبة 
كبيرة جدا من تعداد السكان في المنطقة. الشباب هو 
المستقبل المليء باألحالم والشغف. لكن يواجه الكثير 

من الشباب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا مستقبل 
مظلم بسبب انتشار الجهل والصراعات والبطالة والزواج 

المبكر والحرب والدمار. أين يجد الشباب األمل؟

كما صرخت نسيم إلى اهللا في وقت االحتياج هكذا 
يصرخ الشباب في الشرق األوسط من أجل األمل. 

سات-٧ لديها فرصة أن تصل للشباب وتشاركه رسالة 
المسيح المغيرة للحياة. 

تستطيع بمساعدتك سات-٧ أن توفر تعليم الكتاب 
المقدس والتشجيع والتلمذة للشباب مما يساعده أيضا 

على إحداث تغيير في مستقبل الشرق األوسط واستعادة 
األمل مرة أخرى.

فهل تقدم المساعدة اليوم؟



 ٪٦٠ 
FACEBOOK            SAT7Network 

TWITTER                @SAT7Network 

YOUTUBE              SAT7Network 

LINKEDIN              SAT-7

SAT-7 International 
P.O. Box 26760, Nicosia, Cyprus, CY-1647

+357 22761050 | info@sat7.org 
www.sat7.org
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16    NEWS FROM SAT-7 

أسبوع الصالة
العالمي

يصلي الطفل ديفيد ١٠ سنوات وأحد مشاهدي قناة سات-٧ الفارسية، من أجل 
برنامج األطفال المباشر جوبالند. شاهد صالة ديفيد على الرابط التالي:

https://www.youtube.com watch?v=rsob79cdrOM

٤-١١ نوفمبر  
"شهادة أمينة في عالم متغير"

ترحب سات-٧ برينالدو سانتوس، المدير التنفيذي لمكتب سات-٧ 
الجديد في البرازيل.

تم تعيين ريتا المنير المدير التنفيذي 
المعين في أبريل ٢٠١٨

سوف يتم تسليم المسؤلية اإلدارية 
الكاملة في سنة ٢٠١٩.

يصل عدد الشباب أقل من ٣٠ سنة 
إلى حوالي

 

من تعداد سكان الشرق األوسط.


