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في هذا العدد:

ص ٤   أخبــار من القنوات

ص ٦  تأثير أكبر في حياة المشــاهدين

ص ٨  التواصل مع عدد أكبر من المشــاهدين

ص ٩  تأثير أكبر في حياة مشــاهدينا األفغان

ص ١٠  تأثيــر أكبر في حياة األطفال

ص  ١٢ ازدياد في عدد المشــاهدين في
 شمال أفريقيا

ص ١٣  أربــع قنوات تؤثر في حياة الكثيرين

ص ١٤  برنامــج "ماما الند" يحرر المرأة العربية 
من القيود

ص ١٥  ادعم سات-٧

يتلخص نوع التأثير الذي تريد ســات-٧ أن ُتحِدثه في حياة مشــاهديها في هذه 
َر  بَّ َمَسَحِني ُألَبشِّ ، َألنَّ الرَّ بِّ َعَليَّ ــيِِّد الرَّ اآلية من ســفر أشــعياء النبي " ١ ُروُح السَّ

اْلَمَســاِكيَن، َأْرَسَلِني َألْعِصَب ُمْنَكِسِري اْلَقْلِب، ُألَناِدَي ِلْلَمْسِبيِّيَن ِباْلِعْتِق، 
". بِّ َوِلْلَمْأُســوِريَن ِباِإلْطَالِق. ٢ ُألَناِدَي ِبَسَنٍة َمْقُبوَلٍة ِللرَّ

أعلن الســيد المســيح عن بداية خدمته في الناصرة، المدينة التي نشأ فيها 
ُه اْلَيْوَم َقْد َتمَّ هَذا اْلَمْكُتوُب ِفي  كصبــي، بقــراءة هذه الكلمات في المجمع. "ِإنَّ

َمَســاِمِعُكْم". قال هذه الكلمات للحاضرين الذين كانوا في  ذهول وعدم تصديق.
تســعى ســات-٧ بالحقيقة في التأثير في حياة أكبر عدد من المشــاهدين في هذا 

"الوقت المقبول من الرب" من خالل نشــر األخبار الســارة للفقراء بأنواعهم.
تعاني هذه المنطقة من العالم من ندرة الرســالة المســيحية. لذا مع ازدياد نســبة 

األمية في المنطقة واتســاع اســتخدام الناس للقنوات الفضائية تصبح القنوات 
الفضائية هي الفرصة الوحيدة لهم لســماع رســالة اإلنجيل بطريقة سهلة 

وواضحة لهم.
تســعى ســات-٧ أن تقدم في برامجها ما يخدم الفقراء في الشرق األوسط 

بأنواعهم: الفقراء روحيًا والفقراء المقهورون ماديًا. تقدم ســات-٧ في برامجها 
المســاعدة لكل من يصرخ إلى اهللا طالبًا الرحمة وإلى الذين يعانون من 

الضغوط المجتمعية الشديدة.
وســتقرأون في الصفحات القادمة كيف أن برامج ســات-٧ تسعى للتواصل مع 

المشــاهدين مباشــرة من خالل االتصال التليفوني على البرامج المذاعة مباشرة 
علــى الهــواء، أو على صفحات التواصل االجتماعي، أو من خالل فريق العالقات 

مع المشاهدين. 
نتمنى أن تكون أحدث أخبار ســات-٧ مصدر إلهام لكم وســوف نستكمل طريقنا 
في اســتخدام كل مواردنا من أجل الخدمة للوصول ألكبر عدد من المشــاهدين 

وتحقيق التأثير الحقيقي في حياتهم بتقديم رســالة الحب اإللهي لهم.

ديفيد ميدلتون
رئيس قســم التنمية – سات-٧
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أعلنت ســات-٧ عن تعيين ريتا المنير رئيســًا تنفيذيًا جديدًا للخدمتها. تولت ريتا مهام 
منصبها الجديد تبعًا للمؤســس د. تيرانس أســكوت في ١ أبريل ٢٠١٩. 

تنتقل ســات-٧ لمرحلة جديدة باتخاذ ريتا المنير دورها الجديد كرئيس تنفيذي لســات-٧ بعد ٢٣ عاما 
من البث في الشــرق األوســط وشمال أفريقيا بإدارة مؤسسها د. تيرانس أسكوت.

أبتداًء من أول أبريل تولت ريتا قيادة رؤية ورســالة خدمة ســات-٧. هدف ريتا األول هو تعزيز فريق 
عمل ســات-٧ في الشــرق األوســط. تهدف ريتا إلى تدريب المديرين سواء الجدد منهم أو القائمين حتى 

تضمن تحقيق الخطة االســتراتيجية لألعوام ما بين ٢٠١٨-٢٠٢٢ من خالل تحقيق أهداف وخطط 
كل األقسام والقنوات.

كما تهدف ريتا إلى تطوير وتعزيز العاملين بســات-٧. 

تقول ريتا "أصلي أنه من خالل دوري كرئيس تنفيذي أن أســاعد وأقوي وأشــجع وأحفز 
كل مــن هــم حولي. أريد أن تظهر قيمة عملهم اليومي وعطائهم المتفرد في الهدف 

األســمى وهو إحداث تغيير في حياة المشاهدين."

مستقبل د. أسكوت في سات-٧
بتولي ريتا مهام منصبها الجديد ســيكون د. تيرانس أســكوت قريبًا منها لتقديم المســاعدة والدعم لها 

في بعض األمور والتحديات وســوف يقوم ببعض الرحالت لتمثيل ســات-٧ وحضور اجتماعات في 
المكاتب الداعمة لســات-٧ وبعض مجالس القنوات وســوف يكون عضوًا عامًال في مجلس ســات-٧ 

الدولي والمجلس التنفيذي. يقول د. أســكوت "لقد ُطلب مني أن ُأكِثر من كتاباتي وبخاصة كتاب عن 
ميالد وأول ٢٥ ســنة من خدمة سات-٧.

منصب الرئيس التنفيذي
لسات-٧ ينتقل 

"من الرائع متابعة تطور ريتا منذ أن بدأت في ســات-٧ كمنتجة وكمقدمة أول برنامج 
لألطفال على قناة ســات- ٧ ســنة ١٩٩٦. أثق أنها ســتكون متميزة في دورها كرئيس 

تنفيذي لســات-٧. بالطبع ســيكون لها نوع خاص من القيادة مختلف عني لذا من المهم 
ان نســتكمل مهمة بناء فريق عمل من القادة حولها يتماشــى مع طبيعة قيادتها."

قاد د. تيرانس أســكوت خدمة ســات-٧ لمدة ٢٣ ســنة محققا أهدافًا رائعًة بإنشاء شبكة 
قنوات تليفزيونية متحدثة بثالث لغات. تقول ريتا المنير "يتمتع د. تيرانس أســكوت 

بالحكمة والذكاء والتواضع ومحبة المســيح. فهو خير قدوة ُيحَتذى بها وهو رجل األمانة 
والشرف."

 "أصلي أنه من خالل دوري كرئيس تنفيذي أن أســاعد وأقوي وأشــجع وأحفز كل من هم 
حولي." ريتا المنير، الرئيس التنفيذي الٌمَعيَّن لســات-٧.

"أثق أنها ســتكون متميزة في دورها كرئيس تنفيذي لســات-٧." د. 
تيرانس أســكوت، مؤسس سات-٧ والرئيس التنفيذي لمجلس سات-٧ 

الدولي.
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تطورات جديدة في برنامج
مدرستي المباشر على سات-٧

أنا سات-٧
اردم اونفر

موظف بقســم البث، سات-٧ التركية
ما هو دورك في سات-٧؟

أنا أقوم بتحضير كل الملفات التي يتم بثها على الشاشــة. قســمنا 
مســتعد للعمل ٢٤ ســاعة ألن البث ال يتوقف. أنا أحد هؤالء الناس 

الذين أعينهم دائمًا مصوبة نحو شاشــة سات-٧ التركية.

ما العمل الذي كنت تعمله قبل عملك في ســات-٧؟
أنا درســت األدب اإلنجليزي في الجامعة ثم ُعرضت علي فرصة 
العمل في ســات-٧ في نهاية فترة الدراســة، فهي أول عمل لي 

بدوام كامل.

لماذا تحب العمل في سات-٧؟
اهللا أتى بي إلى هنا ألنمو. عملي نعمة من اهللا ألني أســتطيع أن 

اســمع كلمته دائمًا كما أني أشــارك حياتي مع زمالئي المميزين 
الذيــن أتــى بهم اهللا هنا أيضا لهدفه. فريق العمل هنا يعمل لغاية 

أكبر وهي الخدمة. أنا ُأقدر مبادئ ســات-٧ في مكان العمل ألنها 
تهدف إلى بناء العاملين.

حدثنــا عن رحلتك الروحية حتى اليوم
تقابلت مع اهللا منذ ثالث ســنوات. كنت في حالة يأس وكانت الصالة 

هــي مــالذي األخير. في بداية صالتي تظاهرت بعدم اإليمان وقلت 
"لو كان هناك إله فهذا هو الوقت المناســب ِلُيظِهر نفســه. من 

فضلك ســاعدني" وبعد ســاعات تلقيت دعوة لحضور احتفال الميالد 
بإحــدى الكنائــس. كانت الدعوة ردًا على صالتي. أظهر اهللا نعمته 
لي عندما اســتجاب لي من أول مرة وأوالده أظهروا ترحيبا بي في 

الكنيســة وقبلوني بأذرع مفتوحة. منذ ذلك اليوم قادتني رحلتي مع 
المســيح لعمل وتحقيق أشــياء لم أكن ألعملها قبل مقابلته. لم أعد 

أتكل على قدراتي الشــخصية اآلن بل عليه هو.

ما هو شــغفك بعيدا عن العمل في سات-٧؟
 الموســيقى هي شــغفي وهي التي ساعدتني في التواصل مع الرب 

والكنيســة. فهي اآلن جزء مهم من حياتي. أنا ممتن جدا ألني 
أســتطيع أن أخدم من خاللها. وأنا اســتخدم الموسيقى في سات-٧ 

أيضا في البرنامج الجديد "ُكّتاب المزامير" حيث نســبح الرب باللغة 
التركية مباشرة على الهواء.

ســات-٧ لديها خطط كبيرة لبرنامج "مدرستي" في ٢٠١٩. هذا 
البرنامج الرائد الذي يمنح دروســًا عالية الجودة لألطفال في 

المرحلة التعليمية اإلبتدائية ســوف يتطور ليأتي في صورة جديدة 
بإســم "مشــروع المدرسة". هذا التطور سوف يشهد تفاعًال أكثر مع 

المشــاهدين حيث ســيضم أطفال في البرنامج بدال من أن تقدم 
المعلمة المادة الدراســية وحدها أمام الكاميرا والصبورة.

يهدف "مشــروع المدرسة" إلى مساعدة المشاهدين لتطبيق مع 
تعلموه بصورة عملية. مثال على ذلك ســوف يتحول درس 

الرياضيات إلى تطبيق عملي في عمل دراســة جدوى لهدف معين 
مثــل عمــل ميزانية للمصاريف المنزلية أو إدارة المصروفات الخاصة 

بالساكنين في مخيمات الالجئين.
"مشــروع المدرسة" هو جزء من مشروع سات-٧ أكاديمي وهو 

موجــود علــى اإلنترنت من خالل منبر خاص به يتم تطويره في 
الشهور القادمة. 

اإلحصائيات بناء على دراســات شركة إبسوس لسات-٧ عام ٢٠١٨.

يشاهد الربنامج مباشرة حوالي

مليون ونصف
مشاهد عربي كل يوم



NEWS FROM THE CHANNELS    05

 

 
  

 

 

 

صوت من السماء

فيلم تســجيلي يشارك َّـ مهرجانات األفالم 

إظهار قيمة اِّـحبة الحقيقية

من الســهل علينا كمتحدثي اللغة اإلنجليزية أن نعتبر التســبيح 
حق مكتســب لكن التســبيح يمكن أن يكون صعب المنال 

آلخرين مثل المؤمنين في إيران ألن فرص التســبيح بلغتهم 
مع أخرين نادرة. لذلك تســاهم سات-٧ في بث موسيقى 
وأغاني التســبيح باللغة الفارسية للمشاهدين من خالل 

برنامج أســبوعي مباشــر حتى يتمكنوا من ممارسة التسبيح مع 
البرنامج.

يقول مصطفى كشــافراز منتج البرنامج "نحن نتأكد من أن 
كلمات التســبيح يتم بثها على الشاشــة وندعو المشاهدين أن 

ينضموا معنا في التســبيح. كما يخاطبنا البعض منهم ليعبروا 
عن ســعادتهم بفرصة االنضمام لنا في التسبيح والعبادة."

حظيت ســات-٧ التركية بفرصة مميزة بإنتاج ومشــاركة فيلمها التســجيلي عن الغاغوز في مولدوفا. 
الغاغوز، األتراك األصليين، هم أول من اعتنق المســيحية األرثوذكســية وحافظوا على اإليمان لقرون. 

يحمل اســم الفيلم التســجيلي "الصليب والثعلب" رموزا تاريخية ألن الثعلب هو رمز قبائل األتراك والغاغوز 
األوائل.

تأمل ســات-٧ التركية من خالل الفيلم التســجيلي أن تؤكد على أن األتراك كانوا أول من آمن بالمســيحية 
منذ قرون. ســوف يشــارك فيلم "الصليب والثعلب" في عدد من مهرجانات األفالم في عام ٢٠١٩.

تقوم ســات-٧ العربية بالتحضير إلنتاج برنامج جديد. تقدم منتج البرنامج، أندرو جمال، باقتراح 
ز على أهمية المحبة الحقيقية لزواج ناجح. لبرنامــج جديــد ُيظِهر محبة اهللا وُيَركِّ

نحــن نختبــر محبة اهللا من خالل تقديم المحبة لألخرين.

يهــدف البرنامــج الجديــد "أحبك" إلى التأكيد على أهمية تقديم الرعاية الصحيحة للعالقة الزوجية. فهو 
يشــجع الرجال على أن يكونوا أكثر رومانســية وتقديرا لزوجاتهم وأن تتقبل الزوجات إشــارات أزواجهم 

اللطيفة. يتميز هذا البرنامج باحتوائه شــعر عن المحبة بإلهام من الكتاب المقدس وســيقدم الشــعر 
ممثلون وممثالت.

يقول أندرو جمال "هناك ســوء اســتخدام لكلمة أحبك هذه األيام. لكننا من خالل الدراما والشــعر نريد 
أن نقــدم الحــب الحقيقي وكيف يمكن لألزواج التمتع به."
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يقول د. تيرانس أســكوت، مؤسس سات-٧، "ال يزال عدد 
مشــاهدين في ازدياد منذ ســنة ١٩٩٦ وهو شيء استثنائي. من 

الصعــب أن نعطــي تقديرا دقيقا لتأثير برامجنا التي تقدم قيم 
مســيحية تعليمية على مدى ٢٠ ســنة على األجيال القادمة."

شــهدت سات-٧ في ٢٠١٨ اختراقات مثيرة في قنواتها األربعة. 
أظهرت دراســة اســتقصائية مستقلة قامت بها شركة إبسوس أن 

هناك أعداد كبيرة من المشــاهدين الناطقين باللغة العربية.

باألضافة إلى ذلك تم عمل دراســة اســتقصائية في عام ٢٠١٨ 
لقناة ســات-٧ الفارســية حيث أظهرت أن المئات تبعوا المسيح بعد 
مشــاهدة برامج سات-٧. كما شهد التواصل مع مشاهدي سات-٧ 

التركية ازديادا بعد بث برامج جديدة مباشــرة على الهواء.
تأتي هذه النتائج في وقت يحتاج فيه الشــرق األوســط لألمل. أكثر 

من ١٥,٥ مليون شــخص في الشــرق األوسط الجئ أو مهجر. الكثير 
منهم ليس لديهم أبســط الحقوق اإلنسانية. 

تعاني اليمن من أكثر األزمات اإلنســانية حدة. وســوريا أصبحت 
خربة بعد ســنوات من الحرب. كما يعاني األيرانيون والمصريون 

واألتــراك من الضغوط االقتصادية التي تمر بها بالدهم.

تأثري أكرب َّـ حياة اِّـشــاهدين
اختبرت ســات-٧ نموا مذهال منذ بدايتها منذ ٢٣ ســنة. في البداية كانت تبث ســاعتين في األســبوع واآلن لديها أربع قنوات

 تبث برامج ٢٤ ســاعة طوال األســبوع بثالث لغات. والمشــجع أيضا أن عدد المشــاهدين الذين تؤثر برامج سات-٧ في
 حياتهم في ازدياد بالماليين في الشــرق األوســط وشمال أفريقيا.  

يشاهد
سات-٧ العربية

حوالي

 ٣٠
مليون مشاهد

يشعر

 ٪٨٠
من األهالي أن ســات-٧ كيدز

مفيدة ألطفالهم 
يشاهد سات-٧ كيدز

 ٥,٦ مليون مشاهد
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التواصل مع عدد أكرب من اِّـشــاهدين
شــهدت البرامج المباشــرة لقناة ســات-٧ التركية ازديادا كبيرا في عدد المتصلين بنســبة ٢٠٠ بالمائة. ساعد بث برامج

ســات-٧ التركية على مواقع التواصل االجتماعي في الوصول إلى عدد أكبر من المشــاهدين.

باستطاعة

 ٥٥
مليون

شخص مشاهدة
سات-٧ الرتكية 

يشــعر المشــاهدين الذين يتصلوا بسعادة كبيرة عندما يتحدثون لمذيعي البرنامج. كما يفضل 
بعض المشــاهدين التواصل مع البرنامج من خالل الرســائل المكتوبة. في كل األحوال تحرص 

ســات-٧ التركية على مســؤليتها في تقديم االجابات واإلرشاد لمشاهديها.  

مشاهدين ُنشطاء
يتصل المشــاهدون ببرامج ســات-٧ التركية مباشــرة على الهواء أو يكتبوا رسائل على مواقع 

التواصل االجتماعي كما يتواصلون مع المذيعين والمشــاهدين اآلخرين أيضا لتشــجيع وتحدي 
بعضهم البعض. 

تمثل طلبات الصالة واألســئلة عن المســيحية ٥٤٪ من رســائل المشاهدين واتصاالتهم. كما تمثل 
طلبات المشــاهدين للحصول على الكتاب المقدس ومشــاركة قصص قبولهم االيمان ١٧٪ من 

رسائلهم للقناة.

مسؤولية كبيرة
باالضافة إلى الرد على رســائل المشــاهدين مباشــرة على الهواء يتواصل فريق سات-٧ التركية مع 
المشــاهدين من خالل البريد االكتروني ووســائل التواصل االجتماعي الخاصة لمن يريد أن يتحدث 

معهم ســرا. كما يرســل المشــاهدون رسائل تشجيع لفريق عمل سات-٧ ويشاركون بشهادات ملهمة 
أو يتواصلون لشــعورهم بالوحدة والعزلة.

وحتى يســتطيع الفريق أن يرد على رســائل المشــاهدين المتزايدة تم زيادة فريق العمل بقسم 
العالقات مع المشــاهدين في تركيا. يهدف فريق العمل إلى الصالة لمن يطلبون واالســتماع لمن 

يريدون أن يتحدثوا إليهم وإرشــاد من يريدون النصيحة والتواصل مع المنعزلين الذين ليس لهم 
كنيسة.

أوميت، مشاهد من تركيا
مرحبا، شــاهدت قناتكم حديثا ووجدت ما تشــاركونه مشــجعا جدا لي. ال أشاهد مثل 
ما تقدمونه في األديان األخرى حيث أن كل لذاته فقط. كلما ســألت أحدهم ســؤال 
عن الدين يرفض التحدث معي ويدعونني لحضور االجتماعات. أنت لســتم كذلك. 

أريد أن أســتنير. إذا لديكم كتب تســاعدني في معرفة اإليمان أكثر أرســلوها لي من 
فضلكم.

دريا، مشاهدة من تركيا
لم أكن أعرف يســوع المســيح مثلما وصفتوه. أنا فقدت ابني وأتالم لهذا الفقد ســنوات 

عديدة. هل ســيأخذ ألمي؟ أريد أن أذهب إلى الكنيســة في يوم ما.
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أفسون، مشاهدة من أفغانستان    
 كنت أشــعر بالوحدة وعدم األمان مع أنني متزوجة ولدي أطفال. كنت أصلي وأصوم وأقرأ 
الكتب الدينية لكنني لم أســتطع أن أتخلص من الشــعور بالوحدة. كنت مكتئبة دائما وفي 

خالف دائم مع زوجي وأوالدي. لكن منذ أن ســلمت حياتي للمســيح تغير كل شــيء. أصبحت 
في سالم وأحب الحياة.

دارب، مشاهد من أفغانستان 
أنا باحث في الدين وأحب قراءة الكتب لكنني لم أشــعر بالســعادة مطلقا في حياتي. كنت 

أتبع جماعة متطرفة لكني تركتهم. أريد أن أختبر المســيحية. أريد أن ابتعد عن الكراهية 
واألمور الغير أخالقية. بعد أن شــاهدت برامجكم أصبحت أشــعر بأني أفضل مما ســبق 

وتواصلت مع اثنين من البرامج الناطقة باللغة األفغانية على ســات-٧ الفارســية.  

تأثري أكرب َّـ حياة مشــاهدينا بآسيا الوسطى
شــهدت ســات-٧ الفارســية ارتفاعًا في عدد المشاهدين أسيا الوسطى المتواصلين مع القناة الذين أظهروا 

اهتماما بالمســيحية على مدى السنتين الماضيتين.

تضاعف عدد المشــاهدين المتصلين بقناة ســات-٧ الفارسية وخاصة من أفغانستان بعد انطالق 
القناة على القمر الصناعي ياهســات في يونيو ٢٠١٧. 

يعيش المؤمنون األفغان في عزلة بســبب ندرة التعليم المســيحي بلغتهم األم. لذلك تقدم لهم 
ســات-٧ رسالة أمل من خالل برامجها المتحدثة بلغاتهم. 

مصدر دعم
يقدم فريق العالقات مع المشــاهدين بقناة ســات-٧ الفارســية دعما وارشادا قيما للمؤمنين في 

أفغانســتان المعزولين عن الكنيســة. تقول راحيل، أحد أعضاء فريق العالقات مع المشاهدين 
بســات-٧ الفارســية، "تصلنا الكثير من الرســائل المشجعة من أفغانستان. تصلنا الكثير من طلبات 

الصالة وطلبات لمعرفة المزيد عن اإليمان المســيحي كما يشــاركوننا باستجابات الصالة." 
يقول بانايوتس كينان، المدير التنفيذي لقناة ســات-٧ الفارســية، "سات-٧ الفارسية تعتبر من 

فهم بالمســيح. فالمســيحيون يهاجرون خوفا من الخطر  المصادر القليلة جدا في أفغاســتان التي ُتَعرِّ
هناك. لذلك نشــعر بمســؤلية كبيرة لتقديم البرامج التي تساعدهم."

* تم تغيير األســماء ألسباب أمنية

١ من كل ٤ مشــاهدين يقرر 
أن يتبع المســيح بعد مشاهدة 

برامج سات-٧ الفارسية. 
أظهرت اإلحصائية التي أجرتها 

سات-٧ الفارسية عام ٢٠١٧ أن 
٦٦ مشــاهد من ٢٨٨ قرروا تسليم 

حياتهم للمسيح بعد مشاهدة 
القناة.
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فريق عمل "قصة وحزورة" يصلي قبل بث الحلقة مباشــرة على 
الهــواء. تقــول ماريان عواراجي "أصبح مذيعونا الصغار مؤثرين في 

حياة المشــاهدين ولديهم شــخصيات جميلة وإيمان ثابت في المسيح 
يســوع. نحن نثق أن لهم تأثيرًا ايجابيًا على المشــاهدين من األطفال 

ويقودونهم لتكوين عالقة حقيقية مع يســوع المسيح."

تكتــب ماريان عواراجي كل ترانيم برنامج "قصة وحزورة" 
وتؤديها الطفلة جويس. تقول جويس "كنت أشــعر 

بالخجــل أمام الكاميرا والجمهور لكن ماريان علمتني أن 
أؤمــن بالمواهب التي أعطاني اهللا إياها."

من األيسر لأليمن: كيانا، 
جوي، وجويس في برنامج 

"قصة وحزورة". بدأ المذيعون 
عملهم بسات-٧ كيدز أوال في 

برنامج "ياال نغني سوا" مع 
ماريان عواراجي. ماريان هي 

مقدمة برنامج "ياال نغني 
سوا" ومنتجة برنامج "قصة 

وحزورة".

يســتقبل مذيعو البرنامج اتصاالت ورسائل المشاهدين 
على الهواء مباشرة.

يســتقبل مذيعو البرنامج اتصاالت ورسائل المشاهدين على الهواء 
مباشــرة. ماريان عواراجي، منتجة البرنامج، مع المذيعتين جويس وكيانا.

مخــرج البرنامج، رواد ضو، يقود التدريب على البرنامج 
كما يتقابل المذيعون الثالثة مرة واحدة في األســبوع لمدة 

ثالث ســاعات للتدريب على البرنامج.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

يصنع مذيعو برنامج "قصة وحزورة" الثالثة التاريخ من خالل تقديمهم للبرنامج. فهم يســاعدون الماليين من األطفال في الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيا في تكوين أساســًا قويًا من اإليمان والقيم الجيدة.

األجيال القادمة هم مفتاح تحقيق تأثيرًا حقيقيًا في مســتقبل الشــرق األوســط. هؤالء األطفال ســوف يكبرون في وقت قريب ويصبحون بالغين 
يبحثون عن المعيشــة في منطقة تعاني من مشــكالت عديدة مثل الفقر، عدم االســتقرار السياسي وعدم المساواة.   

المحبــة اإللهية فقط هي مصدر األمل
ما الذي يحتاجه هؤالء األطفال حتى يســتطيعوا أن يديروا حياتهم بنجاح ليصبحوا أقوياء، ذو عزيمة قوية لتغيير وجه المنطقة؟ يحتاجون 

لألمل واإليمان والقيم الجيدة والدعم الدائم من اآلب الســماوي.
ليس من طريقة أفضل لتوصيل المحبة اإللهية لهؤالء األطفال إال من خالل أطفال مثلهم يعانون من نفس تلك المشــكالت.

تدريب األطفال ليصبحوا قدوة ألخرين
مقدمو برنامج "قصة وحزورة" هم: جويس١٢ ســنة، كيانا ١٣ ســنة ، وجوي ١٩ ســنة. ترى منتجة البرنامج ماريان عواراجي في المذيعين 

الثالثة مواهب كثيرة.
تقول ماريان "يتمتع الثالثة بمواهب في الغناء والتمثيل وتقديم البرامج." تضيف ماريان أن معظم األطفال يتخذون من مشــاهير الســينما 

والتلفزيون قدوة لهم في المظهر لكن معظم هؤالء المشــاهير يضللون األطفال بســبب القيم والعادات الغير حقيقية التي يمثلونها." تقول 
ماريان: "نريد أن نقدم قدوة حقيقية لمشــاهدينا الصغار".

أطفــال يؤثرون في حياة أطفال أخرين
يقدم البرنامج كل أســبوع قصص من الكتاب المقدس، ترانيم، ودروس حياتية لماليين من المشــاهدين األطفال في الشــرق األوســط. يتواصل 

المشــاهدين األطفال مع البرنامج على الهواء مباشــرة حيث يســألون أسئلة، يشاركون بخبرات شخصية ويطلبون اإلرشاد.
تقول جوي، مذيعة البرنامج، "يصلنا من ١٥ إلى ٢٠ اتصال من المشــاهدين كل حلقة. يذاع البرنامج مباشــرة كل أســبوع منذ ٢٠١٨ ولذلك فإن 

عدد االتصاالت منذ ذلك الوقت حتى اآلن يعتبر كبيرًا جدًا. كما يصلنا العديد من الرســائل على وســائل التواصل االجتماعي."

التواصل واالحساس باآلخر
يقترب مذيعو البرنامج من المشــاهدين من خالل مشــاركة خبراتهم الشــخصية. تقول كيانا، مذيعة البرنامج، "وصلنا اتصال من فتاة في مصر 

تســأل عن الغش في المدرســة وشــاركتها بخبرة شــخصية لي مررت بها في المدرسة وكيف تعاملت معها بالصالة وبمعونة من الرب."
يقدم البرنامج موضوعات تســاعد المشــاهدين الصغار في النمو في اإليمان، معرفة المزيد عن اهللا، وبناء أســاس جيد من القيم والصفات 

الشــخصية الجيدة. تقول جويس "يصلنا العديد من الرســائل من المشــاهدين عما تعلموه من البرنامج وكيف ســاعدهم في تغيير شخصياتهم 
لألفضل."

أمل في مســتقبل أفضل لألجيال القادمة
شــارك مذيعو برنامج "قصة وحزورة" أحالمهم المســتقبلية وهي أن يســتخدمهم اهللا لمســاعدة اآلخرين من خالل مواهبهم وأن يستخدم 

البرنامج لمســاعدة أكبر عدد من األطفال أن يعرفوا المســيح وينموا في معرفته.

تأثــري أكرب َّـ حياة األطفال

تقول جويس "يصلنا العديد 
من الرسائل من المشاهدين 

عما تعلموه من البرنامج وكيف 
ساعدهم في تغيير 

شخصياتهم لألفضل."
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إحدى مشــاهدات برنامج "أحرار" من البربر
اختار أبي لي زوجًا عندما كنت ١٦ ســنة. ُأجِبرت أن أتزوجه وكان يضربني لمدة 

٢٣ ســنة. عندما ســمع زوجي عن يســوع في أحد برامجكم تغير وأصبح رجل أخر. 
كما شــاركني باختباره عن إله الحب واألمل. كما َقِبلت عائلتي المســيح اآلن.

طبيب غير مسيحي من الجزائر
أتابع برنامج "كنيســتي من الجزائر" كل أســبوع. أنا منبهر بأمانتكم كمسيحيين 
وإيمانكــم بإلهكــم وصدق لغتكم وتقاليدكم. أنا أحترمكم. أنتم مثال ُيحَتَذى به 

وســوف تصنعون فرقًا في المنطقة."

ازدياد َّـ عدد اِّـشاهدين
َّـ شمال أفريقيا

أظهرت أحدث اإلحصاءات ازديادًا في عدد المشــاهدين في شــمال أفريقيا. يشــارك فريق العمل عن تواصلهم الدائم مع المشــاهدين في 
هذه المنطقة.

ازداد عدد مشــاهدي ســات-٧ العربية في شــمال أفريقيا في ٢٠١٨ خاصة في دولتي الجزائر والمغرب على الرغم من عدد البرامج المحدود 
الناطقة بلغات شــمال أفريقيا على شاشــة ســات-٧ العربية. هذا االزدياد يعود إلى التواصل الدائم من القائمين على البرامج، ســامية وصالح 

كســاي، مع المشاهدين من خالل وسائل التواصل االجتماعي. 

نذهب الميل اآلخر
ال يكتفي صالح وســامية بأن يتواصال بالمشــاهدين على مواقع التواصل االجتماعي فقط بل يحاوال التعرف بهم شــخصيا. تقول ســامية "اتصل 

بنا أحد المشــاهدين ولم يكن مســيحيًا لكنه تأثر كثيرًا باالختبارات الشــخصية في برنامج "أحرار". بعد ســنتين من مشاهدة البرنامج والتغيير 
الذي حدث في حياة الذين شــاركوا باختباراتهم الشــخصية، قرر أن يســلم حياته للمســيح. قمنا بزيارته في تونس حيث حكى لنا عن التغير 

الذي حدث له بعد مشــاهدة البرنامج وكيف أصبح يذهب للكنيســة."
كما يتواصل العديد من الســيدات مع البرنامج. تضيف ســامية "تريد العديد من الســيدات المتابعات للبرنامج أن يأتين للكنيســة لكنهن ال 

يســتطعن بســبب اضطهاد عائلتهن لهن ألنهن اخترن أن يتبعن المسيح."

تبعية المسيح بالتكنولوجيا
 تقول ســامية "ال تعرف العديد من النســاء قيمتهن الحقيقية بســبب الثقافة في المنطقة. الكثير من الســيدات اللواتي تعيشــن في القرى ال 
تســتطيع أن تأتي للكنيســة لكن يتصلن بنا بعد مشــاهدة البرنامج. نتحدث معهن ونصلي لهن من خالل وســائل التواصل االجتماعي حتى 

يشــعرن بقيمتهن ويختبرن محبة اهللا." 

*الصور تمثل الشــخصيات فقط وليس صورهم الحقيقية
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لينا، مشاهدة من مصر
أتابع برامج ســات-٧ كيدز منذ أن كنت ٨ ســنوات. أنتم عائلتي الثانية التي 

علمتني عن المســيح عندما لم ُتعلِّمني عائلتي بســبب انشغالهم عني. ال 
تســتطيع الكلمات أن تصف حبي لكم وتأثيركم في حياتي."

مشــاهدة برنامج "فضفضة" على سات-٧ العربية
شــكرا من أجل حلقة البرنامج عن ذوي االحتياجات الخاصة، فقد ســاعدتني 

كثيرًا. تطوعت حديثًا لمســاعدة ذوي االحتياجات الخاصة وأريد أن أعرف المزيد 
عــن خدمتهم ألن هذا األمر يهمني.

مشاهد من تركيا
شــاهدت برنامج على قناتكم ســات-٧ التركية حيث تحدث المذيع عن شفاء يسوع 

لرجل أعمى. أبهرني البرنامج وقررت أن أتابع قناتكم. اســتمعت لبرامج تفســير الكتاب 
المقــدس علــى اليوتيوب وقرأت الكتاب المقدس. وأخيرا وجدت الحقيقة. منذ أن كنت 
طفال كنت أشــعر بفراغ داخلي. من العجيب أن الشــخص الوحيد الذي مأل هذا الفراغ 

هو يســوع المســيح. ال يعلم أحد من عائلتي أنني أؤمن به. لســت مستعدا بعد 
لمشــاركتهم بذلك. أرى الحب والجمال الذي في المســيح يسوع. أنتم ال تحتفظون 

بحبه ألنفســكم بل تشــاركون به أخرين وتقولون هذه الحقيقة لمئات من المشاهدين 
مثلي. ما تعملونه رائع. اســتمروا في مهمتكم. أنا اآلن أعرف المســيح وليس من عقبة 

في طريق معرفتي به. فهو ال يحتاج شــهادات دراســية أو أي شــئ أخر. هو يريد فقط 
أن يحبنا وينقذ أرواحنا من الهالك. أريد أن أشــارك حبه وعطفه لألخرين في حياتي. 

صلوا من أجلي.

غزال، مشاهدة من إيران
ســمعت عن المســيح من شقيقتي ومن خالل سات-٧ الفارسية. شاهدت أنا وأخي 

برنامج عن اإلدمان يقدمه القس ميلتان على ســات-٧ الفارســية. كان أخي مدمنًا في 
ذلــك الوقــت فتواصلنــا مع البرنامج لنطلب منهم الصالة من أجله. وصلوا أثناء البرنامج 

من أجله. مع أن أخي لم يكن مؤمنًا إال أنه تأثر بالصالة وشــعر أن الرب لمســه. منذ 
ذلك الوقت أقلع عن اإلدمان. ابتعد أخي عن المخدرات وأصبح هدفه أن يتبع المســيح. 
كما ســاعدت ســات-٧ الفارسية زوجي أن يتبع المسيح ويترك اإلدمان أيضًا. شفاء كل 

من أخي وزوجي من اإلدمان والشــفاء المعجزي ألبي من الســكتة القلبية جعلني 
أعترف بالمســيح يســوع وأصلي له أثناء مشاهدة أحد برامجكم.

أربــع قنوات تؤثر َّـ حياة الكثريين
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برنامج "ماماالند" يحرر
اِّـرأة العربية من القيود

 تهدف ســات-٧ من خالل برنامج جديد مخصص للبث على وســائل التواصل االجتماعي إحداث تأثيرًا ايجابيًا على أجيال 
جديدة من األمهات اللواتي ال يشــاهدن برامج تلفزيونية. تســاعد مقاطع الفيديو الخاصة ببرنامج "ماماالند" األمهات في 

الحصول على الســالم ولذلك كان رد الفعل من المشــاهدين مبهرا.

منذ انطالق البرنامج في أغســطس ٢٠١٨ على وســائل التواصل االجتماعي وصل البرنامج إلى ١٩ مليون شــخص. 
تواصل أكثر من ٥٦٠,٠٠٠ شــخص مع البرنامج من خالل صفحته على الفيس بوك وموقعه االكتروني.

يقول جورج مكين، مدير برامج قنوات ســات-٧ العربية، "رد الفعل على البرنامج كان رائعا وتخطى كل التوقعات. الفرق 
بين هذا البرنامج وبرامج أخرى هو أنه يحطم الفكر الخاطئ المتوارث أن األم يجب أن تفني نفســها تماما في تربية 

أبنائها والتغاضي عن احتياجاتها."
"إن جوهر الرســالة في هذا البرنامج هو أن األم بإمكانها أن تربي أطفالها أفضل تربية من خالل أن تحرص على تنمية 

ذاتها شــخصيًا. الكثير من األمهات تواصلن مع البرنامج ليقلن أنهن تحررن من عبء الفكر الخاطئ بنكران ذاتهن من أجل 
أطفالهن."

"هذه الصفحة رائعة"
معظم األمهات التي تتواصل مع البرنامج هن من مصر وشــمال أفريقيا. كتبت إحداهن "هذه الصفحة رائعة" وكتبت 

أخــرى "أحــب صفحتكم كثيرا. يجب أن نطبق مع تقولون على أطفالنا". 
تقدم البرنامج المذيعة ســالي كميل وهي أيضا أم عربية وتشــارك قصص واختبارات أمهات أخريات. تتنوع موضوعات 

البرنامج وتشــمل الصحة النفســية لألمهات، وموضوعات حياتية يومية مثل تغذية األطفال ومشــكالت النوم.
يشــرح جورج أن مناقشــة الموضوعات الخاصة بالتربية هو في عمق خدمة ســات-٧ الكلية ألنها تســمح بأن تظهر المحبة 
اإللهيــة وتصــل لــكل العائــالت. "يعرف األطفال اهللا من خالل أهلهم فهم المثل والقدوة األولى في حياتهم. لذلك عندما 

نناقش الموضوعات الخاصة بالتربية نحن بصدد ترســيخ صورة عن اهللا في أذهان األطفال."

التأثير في حياة مشاهدين جدد
 يتضمن مشــروع "ماماالند" مســابقات ونشــرات إخبارية بريدية. كما تم عمل تطبيق تليفوني خاص بالبرنامج بالتعاون 

مع خبراء في مجال تربية وتنشــئة األطفال. 
"ماماالند" هو جزء من مشــروع أكبر على مواقع التواصل االجتماعي بإســم "طاولة". يشــير إســم البرنامج إلى المائدة في 

اللغة العربية والتي تجمع حولها العائلة. ســوف يناقش البرنامج في المســتقبل مشــكالت الزواج، البطالة، واإلدمان. كما 
ســيذاع حلقات البرنامج أيضا على شاشة سات-٧ العربية.
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$
Credit card / PayPal:  
www.sat7.org/get-involved/donate 

€

Bank transfer:  
US DOLLAR ACCOUNT
Account number: 57319020
Account name SAT-7: International Trust
Bank: Pax-Bank eG
IBAN: DE19 3706 0193 0057 3190 20
BIC (SWIFT-address): GENODED1PAX 
 
EURO ACCOUNT
Account number: 57319011
Account name: SAT-7 International Trust
Bank: Pax-Bank eG
IBAN: DE68 3706 0193 0057 3190 11
BIC (SWIFT-address): GENODED1PAX

Bank transfer:  
US DOLLAR ACCOUNT
Account number: 57319020
Account name SAT-7: International Trust
Bank: Pax-Bank eG
IBAN: DE19 3706 0193 0057 3190 20
BIC (SWIFT-address): GENODED1PAX 
 
EURO ACCOUNT
Account number: 57319011
Account name: SAT-7 International Trust
Bank: Pax-Bank eG
IBAN: DE68 3706 0193 0057 3190 11
BIC (SWIFT-address): GENODED1PAX

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)

How to find SAT-7

(ARABIC)

How to find SAT-7

Europe                 europe@sat7.org 

UK                         uk@sat7.org 

USA                      usa@sat7.org 

Canada                canada@sat7.org 

Brazil                    brasil@sat7.org 

Asia                      hongkong@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 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

(TURKISH)

ساعدنا َّـ إحداث تأثري 
إيجابــي َّـ حياة عدد أكرب 

من اِّـشاهدين
يحتاج من هم في الشــرق األوسط وشمال أفريقيا لرسالة 

محبة وإيمان ورجاء من اهللا وأمل في مســتقبل أفضل. 
من المشــجع أن برامجنا تســاعد المشاهدين في أن يكون 

لهم عالقة شــخصية مع يسوع المسيح ليختبروا نعمته 
ورحمته في حياتهم. 

نشــكر اهللا على قيادته لنا ودعمه لنا إلحداث تأثيرًا ايجابيًا 
في حياة المشــاهدين من خالل منصات جديدة لعرض 

برامجنــا كما أننا ممتنون لداعمينا والمتبرعين لنا الذين 
هم جزء من خدمتنا. 

إذا أردت أن تســاعدنا في إحداث تأثير إيجابي في 
حياة أكبر عدد من المشــاهدين في الشرق األوسط 

من خالل برامج جديدة تتواصل مع المشــاهدين 
ارســل تبرعًا لنا على الحساب التالي:

YES, I want to make 
a life-changing gift!



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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RECEIVE INSIGHT IN YOUR INBOX! 
If  you would like to receive INSIGHT electronically, and be removed from our postal 
mailing list, please send an email to info@sat7.org with your name and postal address. 
Thank you for helping us save costs, and the environment! 

NETWORK 2019 IN CYPRUS 
Please pray for our annual conference, NETWORK 2019, which is taking 

meeting together to learn how SAT-7 is impacting more lives than ever in the 
Middle East and North Africa. We will also be looking forward to what the 
year ahead holds for SAT-7, including the transition as SAT-7’s Founder Dr 
Terence Ascott passes on his role as CEO to Rita Elmounayer. 

أحدث أخبار فريق عمل ســات-٧
اختبرت ســات-٧ نعمة كبيرة خالل األشــهر الماضية بإيجاد عدد من األشخاص الجدد 

لملء مناصب رئيســية داخل الخدمة. 

يســعدنا أن نعلن عن تعيين أندرياس ديميتريادس مدير جديد لقســم البث والتقنية 
المعلوماتية في مكتبنا الدولي في قبرص. نحن أيضا ســعداء بتعيين مايكل حلمي 

مديرالقنوات العربية. باإلضافة إلى تعيين مارون بو راشــد، مديرًا تنفيذيًا لمكتب 
ســات-٧ بلبنان. مارون ليس غريبًا عن ســات-٧ حيث أنه خدم في أدوار مختلفة على 

مدار ســنوات عديدة في ستوديو لبنان.

يؤســفنا أيضًا أن نعلن أن ألبرت فوزي يغادرســات-٧. تباركت سات-٧ بخدمة ألبرت 
منذ انضمامه لها في  ٢٠١٠ كمدير قســم التكنولوجيا والمعلومات واالســتوديو 

الصوتــي، ثــم تمــت ترقيته إلى مدير العمليات في عام ٢٠١٢ ، وأخيرًا أصبح المدير 
التنفيذي لمصر في ٢٠١٧،  كان ألبرت مديًرا تنفيذًيا ممتاًزا وســوف نفتقده كثيرا.


