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قناة كبرية املعلمني قناة غري ربحية تبث عرب اإلنرتنت عىل مدار الساعة طيلة أيام األسبوع عىل املوقع
  www.SupremeMasterTV.com . تعمل محطتنا كجرس لنرش الوعي وتقدير الثقافات الرائعة التي يزخر بها عاملنا، 

وتصل إىل طيف واسع من املشاهدين املخلصني والذين يزدادون بشكل مطرد. من خالل قناتنا نقدم أخباًرا وبرامج بناءة 

تعزز السالم وتروج ألسلوب حياة صحي وصديق للبيئة. إنه لرشف لنا أن نكون من بني الداعمني للمثل العليا الجامعية 

املتمثلة باملحبة والوحدة والتي ال يألو سكان كوكبنا جهدا لجعلها حقيقة واقعة. معا، نتطلع إىل بدء عرص جديد قائم عىل 

النبل وحسن النية.

قناة كبرية املعلمني تبث حاليا بأكرث من عرشين لغة مع الرتجمة – وهو إنجاز غري مسبوق يف تاريخ البث.. اللغات 

املتاحة هي: العربية، واألوالسية )املعروفة كذلك بالفيتنامية(، والبلغارية، والصينية، والكرواتية، والتشيكية، والهولندية، 

واإلنجليزية، واإلستونية، والفرنسية، واألملانية، واليونانية، والعربية، والهندية، والهنغارية، واإلندونيسية، واإليطالية، 

واليابانية، والكورية، واملاليزية، واملنغولية، والفارسية، والبولندية، والربتغالية، والبنجابية، والرومانية، والروسية، واإلسبانية، 

والتيلوجية، والتايالندية واملزيد مستقبال.

"لدي حلم. أحلم بان ينعم العالم كله بالسالم. أحلم بأن 
ي 

تتوقف كل أعمال القتل. أحلم بأن يعيش جميع الأطفال �ف
ف سائر الأمم ويعملوا  سالم ووئام. أحلم بأن تسود المودة ب�ي

عىل حماية بعضهم ومد يد العون لبعضهم بعضا. أحلم بأن ل 
يتعرض كوكبنا الجميل للدمار. يستغرق خلق كوكب جميل وبهي 

. أحلم بأن  ف ورائع ككوكبنا مليارات ومليارات والمليارات من السن�ي
ي جو من السالم والمحبة."

يظل عامرا، لكن �ف

 ~ كبرية املعلمني تشينغ هاي )نباتية "فيغان"(
إنسانة محسنة، وفنانة، ومعلمة روحية ذات شهرة عاملية
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لغة

25ترجمات إلى

مع مراسلين في أكثر من 

موقع حول العالم
200 



أرشيف الصور: باريس، فرنسا )25 أكتوبر 2007)

"أحب منبركم املفعم بالرحمة!" 

~ كليفتون روبرتس
مرشح الرئاسة األمريكية )نبايت "فيغان"(

املِهلم الذي يقف وراء هذه القناة التليفزيونية 

الفريدة هي كبرية املعلمني تشينغ هاي، معلمة 

روحية ذات شهرة عاملية، ومحسنة، وكاتبة وشاعرة 

وفنانة ذائعة الصيت، كرست جّل حياتها دون كلل أو 

ملل لإلسهام يف خلق مستقبل أكرث إرشاقًا لسائر البرش 

والبلدان والكائنات الحية التي تتخذ من األرض موطنا.

تبذل كبرية املعلمني تشينغ هاي وقتها ومالها وطاقتها دون 

قيد أو رشط لتذكرينا بالخري الكامن داخلنا وتشجيعنا عىل 

احرتام خلق الله كافة. للحفاظ عىل كوكبنا ومستقبلنا، تعمل 

املعلمة عىل تعزيز الحل الشامل لنمط الحياة النبايت )فيفان( 

بهدف معالجة القضية امللحة املتمثلة يف ظاهرة االحتباس 

الحراري.

 

تقديراً ملساهامتها اإليثارية، كرم ممثلو املنظامت الحكومية 

يف جميع أنحاء العامل كبرية املعلمني تشينغ هاي مبنحها جوائز 

مرموقة يف العديد من املناسبات. ومن بني هذه الجوائز 

جائزة غويس للسالم )2006(، وجائزة القيادة الروحية العاملية 

)1994(، وجائزة املواطن العاملي اإلنسانية )1994(.

هاي  تشينغ  لمعلمين  ا كبيرة 

ف - أحب أن أسمع أصواتا كهذه!” ة المعلم�ي “قناة كب�ي

~ املخرج الحائز عىل جائزة عن فيلمي “تايتانيك” و “أفاتار” )نبايت “فيغان”(

إلهامنا: مصدر 
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، ف ة المعلم�ي قناة كب�ي
أنتم تقومون بعمل رائع!

ون القلوب والعقول  أنتم تغ�ي
ي كل أنحاء العالم، أنتم تنقذون الحيوانات،

�ف
أنتم تثقفون الناس وتعلمونهم.
ف  ة المعلم�ي جالمدة تلفزيون كب�ي

احبكم!" 

~ جني فيليز ميتشل
مراسلة محطة يس أن أن التلفزيونية األمريكية ومؤلفة حائزة عىل جائزة 

إميي؛ )نباتية "فيغان"(



أعمال اإلغاثة عقب زلزال التبت 
)نوفمبر 2008)

جيرزي بوزيك، 
رئيس برلمان االتحاد 

األوروبي
(2009-2012( 

أرشيف الصور: الفلبين )22 نوفمبر 2006)
تقدم األخبار جديرة باالهتامم أخباًرا بناءة هدفها 

متجيد األعامل الصالحة، باإلضافة إىل تعزيز الوعي 
بالقضايا التي تهم العامل. أعضاء جمعيتنا، وجميعهم 

من النباتيني )فيغان(، هم من يقدمون األخبار ويأتون 
من كل مشارب الحياة ممثلني عن الثقافات املختلفة يف 
كل أنحاء العامل. مع تغطية واسعة لكافة القضايا املهمة 

يف عرصنا الحديث، تقع " األخبار جديرة باالهتامم" يف 
صلب أهداف قناة كبرية املعلمني املتمثلة بالرتكيز عىل 

الربامج اإليجابية من أجل عامل يسوده السالم.

)إلى اليسار( 
الرفيق العزيز المحترم كيم جونغ أون 

الزعيم األعلى لجمهورية كوريا الشعبية 
الديمقراطيةالقائد األعلى للجيش الشعبي 

الكوري رئيس حزب العمال الكوري 
الحائز على جائزة قيادة العالم المشرق للسالم

)إلى اليمين(
صاحب السعادة مون جاي إن

رئيس جمهورية كوريا

السير ريتشارد برانسون

الممثلة بينيلوبي كروز

جوائز االوسكار 2010

األخبار جديرة باالهتمام

 تقدم أخباًرا بناءة هدفها تمجيد األعمال
 الصالحة، باإلضافة إلى تعزيز الوعي بالقضايا

.التي تهم العالم

األخبار جديرة باالهتمام
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رحلة عبر عوالم الجمال
استمتعوا بسلسلة من الربامج الحائزة عىل جوائز والتي تربز 

جامل كوكبنا والفنون الفريدة والثقافات النابضة بالحياة 

لسكانه االستثنائيني.



السينمائي المشهد 
احصلوا عىل ملحة عن األفالم العاملية التي تتطرق 
ملواضيع مفيدة وتبعث برسائل راقية ترتاوح من 

اإلصدارات الجديدة إىل الكالسيكيات الخالدة.

األدب الناهض
خوضوا غامر عامل األدب العجيب من خالل كتب 

وقصص ملهمة
وتناسب جميع األعامر ملؤلفني عامليني.

 
ي الحياة هو التعب�ي عن الألوهية 

“هدفنا الوحيد �ف
ء إىل  ي

عادة كل �ش ي كل مكان، لإ
وإدراك أنها موجودة �ف

خانة تحقيق الذات”

~ نيل دونالد والش
مؤلف سلسلة “محادثات مع الله” األكرث مبيعا يف العامل

الذهبي العصر   تكنولوجيا 
تعرفوا عىل العلامء واملهندسني واملخرتعني الذين 

يسهمون يف تطوير حضارتنا بفضل اكتشافاتهم 
وابتكاراتهم املستدمية الداعمة للحياة.

 نماذج من النجاح
تتبعوا خطى األفراد االستثنائيني الذين ساهموا بتقديم 

مبواهبهم الرائعة إىل عاملنا، تاركني إرثا من األمل واإلبداع 
ومحبة الخري.

فكرة استخدام الموسيقى كصوت من أجل السالم، بالطبع، 
أفضل بكث�ي من استخدام الموسيقى لقرع طبول الحرب. 
تاريخيا، يمكن استخدام الموسيقى لكليهما لأنها تستنهض 

العواطف. لطالما استخدمت الموسيقى لتهدئة نفسك، وحثك 
أك�ش عىل السعي للعثور عىل الجانب الروحي داخلك. 

~ بيل كونتي
امللحن األمرييك الحائز عىل جائزيت األوسكار وإميي 

)رويك، جيمس بوند: لعينيك فقط( 
مخرج موسيقي لـ 19 حفل لتوزيع جوائز األوسكار
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كوكب األرض:
 موطننا الحبيب

السليم  العيش 

الطبيعة جمال 

ف نرص  ي هذا العالم. ح�ي
“كل شخص عىل هذه الأرض لديه القدرة عىل إحداث تغي�ي �ف

الصفوف، عندئذ سنمتلك قوة ل تقهر. يجب علينا توظيف قوتنا للتصدي لأك�ب تهديد واجهته 
ية عىل الإطالق. “ الب�ش

 
~ إميا طومسون

املمثلة الربيطانية الحائزة عىل جائزة األوسكار

اكتشفوا العديد من السبل لحامية املوارد الثمينة لكوكبنا الجميل والعناية بها. بوسع كل واحد منا أن 
يحدث فرقًا يف الحفاظ عىل بيئتنا وأرضن

احصلوا عىل أحدث املعلومات حول املناهج الشمولية والعلمية املتعلقة بالصحة واللياقة 
البدنية والتغذية.

استكشفوا بعضا من أكرث عجائب الطبيعية عىل كوكبنا إثارة. 
انضموا إلينا يف رحالتنا لتكريم تراثنا الغني.

حياة قديس

أناس أخيار أعمال خّيرة

تعلموا من الحياة االستثنائية والتعاليم الكونية ملعلمني روحيني مستنريين وتفانيهم اإليثاري لالرتقاء 
باألرواح واإلنسانية ككل.

حيوا املنظامت واألفراد البارزين الذين يكرسون جهودهم للوصول إىل مجتمع أفضل حيث نلقي الضوء 
عىل أعاملهم الرائعة من أجل الصالح العام.



استمعوا إىل قصص مثرية حول الذكاء واملحبة 

التي تتحىل بها الحيوانات، هذا الربنامج غالبًا 

ما يقدمه الحيوانات أنفسهم!

تغطي الربامج مواضيع متنوعة متتد من 

نصائح العناية بالحيوانات األليفة إىل التواصل 

تخاطريا مع الحيوانات التي تكشف عن 

رسائل عميقة ترسلها الكالب والقطط واألحياء 

الربية.

“ميكن أن يقودنا الفهم األعمق لحقوق الحيوانات إىل 

اكتشاف ما يعنيه أن تكون إنسانيًا حقيقيًا، وال أقصد 

األفراد من أبناء جنسنا فحسب، بل رعاية الحيوانات 

األخرى كذلك، يف عامل تسوده الرحمة، والصدق، 

والسالم، والعدل.”

 
~ كيم ستالوود

ناشط حقوق حيوان ومؤلف بريطاين؛ )نبايت “فيغان”(

أرشيف الصور: فلوريدا، الواليات املتحدة األمريكية )2001(

حائز على جائزة العالم المشرق للبطولة وجائزة روي وستافوردشير بول تارير تقديرا 
لمخاطرته بحياته لحماية عائلته البشرية.

الحيوان: عالم 
 شركائنا في السكن
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آمل أن تتعاون سائر الحكومات لتخفيف المعاناة والرتقاء 
ام المتبادل  نسانية إىل حقبة جديدة قائمة عىل الح�ت بالإ

والكرامة. عىس أن نتبع الحل لقضية التغ�ي المناخي الذي 
ي 

ا وحيوانات، �ف يؤسس للمحبة الحقيقية للعيش مًعا، ب�ش
وئام عىل سطح الكوكب! 

ف تشينغ هاي، عىل محبتك.  ة المعلم�ي شكرا لك، كب�ي
شكرا لك، أيتها السماء، عىل رحمتك. 

، المرئية وغ�ي المرئية.  ف شكرا لكم، الكائنات أجمع�ي

~ إلكو
مشاهد من أثينا، اليونان

 درب المباركين
السالم:

النباتية )فيغان(: 

الغفران:
  أعظم طريقة للعيش

 درب األبطال



 ألقوا نظرة عىل الحوارات الرصيحة بني كبرية املعلمني تشينغ هاي وتالميذها، حول موضوعات ترتاوح 
من الروحانية إىل الحياة اليومية، فضالً عن رؤى نادرة لعوامل أخرى ما وراء أرضية.

بين
والتالميذ المعلمة 

يجب أن نفتح قلوبنا للصحبة النبيلة؛ علينا 
انتهاز هذه الفرصة. إذا كنا ما نزال نعتقد 

أن تعزيز نقاءنا، وحكمتنا هو الهدف الأسمى 
ية، فيجب علينا بذل الجهد.    للب�ش

~ كبرية املعلمني تشينغ هاي )نباتية “فيغان”(

إنسانة محسنة، وفنانة، ومعلمة روحية ذات شهرة عاملية

يكرم الثقافات األصلية الجميلة التي كرمت كوكبنا يف املايض والحارض، ويعرض للرقصات والراقصني واملوسيقى التقليدية واملالبس 
املزركشة، واألعامل الفنية، باإلضافة إىل الروحانية الخالدة التي تذكرنا بطبيعتنا األصلية وعالقتنا املتناغمة مع الكون.

الثقافية  اآلثار 
حول العالم
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ابتهجوا مع موضوعاتنا الغنية الهادفة لتغذية الروح، كالعروض الثقافية واألوبرا وبرامج 
األطفال واملقابالت مع موسيقيني وراقصني وفنانني ومغنني وغريهم الكثري.

البرنامج
الترفيهي التنويري 

ف أن  ف تشينغ هاي أن تب�ي ة المعلم�ي “تريد كب�ي
ي 

لهام الكامنة �ف بإمكاننا إنقاذ عالمنا بالمحبة والإ
الموسيقى والفن. 

لذلك أحالمها وأحالمنا واحد.”
 

~ ديبي رينولدز )1932-2016(

ممثلة أمريكية حائزة عىل جائزة األوسكار



لعلم ا
 والروحانية

 اكتشفوا العالقة التي تربط بني املريئ وغري 
املريئ وتعرفوا عىل الفلسفات والنظريات 

املتطورة الهادفة لتعزيز الوعي. استمعوا إىل 
وجهات نظر جديدة حول الهاالت والفيزياء 
الكمية وقوة الصالة ونظرية األوتار وتجارب 

االقرتاب من املوت والحياة عىل كواكب 
أخرى وغريها املزيد.

 أسست كبرية املعلمني تشينغ هاي وبكل محبة سلسلة من الجوائز 

لتكريم بعض األشخاص األكرث كرما ومحبة وشجاعة الذين ميشون بيننا 

متجاوزين نداء الواجب ملساعدة اآلخرين دون مقابل.

تشمل الجوائز:

* جائزة قيادة العامل املرشق

* جائزة العامل املرشق للرحمة 

* جائزة العامل املرشق لألبطال والبطالت

* جائزة العامل املرشق للصدق 

* جائزة العامل املرشق لحامية البيئة

* جائزة العامل املرشق للذكاء

* جائزة العامل املرشق للمخرتع

…وغريها!

أرشيف الصور: كبيرة المعلمين 
تشينغ هاي تقدم جائزة 

قيادة العالم المشرق للرئيس 
السلوفيني الدكتور جانز 

درنوفشك 
 (2008 ~ 1950(
)نباتي “فيغان”)

 )31 مايو 2007)

جائزة قيادة العالم 
المشرق:

مؤسسة بيل 
وميليندا غيتس

جائزة العالم 
المشرق للرحمة: 

فيغان إيفان 
البالغ من العمر 

7 سنوات

الحاصلة على 
جائزة العالم 

المشرق للرحمة:
السيدة د. جين 

جودال

جائزة قيادة العالم 
المشرق:

بلدية دبي وسعادة 
حسين ناصر لوتاه

الحاصلة على 
جائزة العالم 

المشرق للرحمة:
سوزان هارجريفز، 

بطلة منقذة 
للحيوانات

جوائز
المشرق العالم  S
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حقائق عن النباتية
* وفقا ملعهد ورلد ووتش

ك انطباعا عميقا عىل طبيعتنا. إذا تب�ف  ي ي�ت
الغذاء النبا�ت

العالم بأرسه الحمية النباتية، فيمكن لذلك أن يغ�ي 
ية. مص�ي الب�ش

 
~ الدكتور ألربت أينشتاين دكتوراه

حائز عىل جائزة نوبل للفيزياء 1921؛ نبايت )فيجرتيان(

تسبب دورة حياة اإلنتاج الحيواين وسلسلة التوريد ما ال 

يقل عن 51 ٪ من غازات الدفيئة العاملية.
 

يتطلب األمر 100000 لرت من املياه إلنتاج

1 كيلوغرام )2.2 رطل( من لحم األبقار والتي تتغذى 

عىل الحبوب، يف حني يتطلب األمر 500 لرت فقط من 

املاء إلنتاج كيلوغرام واحد من البطاطس.

عدم تناول نصف كيلوغرام )1 رطل( من اللحم البقري 

يوفر كمية أكرب من املاء الناجمة عن عدم االستحامم 

ملدة ال تقل عن 6 أشهر.
 

إن اتباع نظام غذايئ نبايت يقلل من خطر اإلصابة بأمراض 
القلب 

بنسبة 50 ٪ والرسطانات بنسبة 64 ٪.
 

ي زيادة معدل الوفيات 
أبقار �ف ساهمت صناعة لحوم ال

ي أمريكا أك�ش مما تسببت به كل الحروب، والكوارث 
�ف

ي قرننا هذا مجتمعة.
الطبيعية، وحوادث السيارات �ف

~ نيل بارنارد، دكتوراه يف الطب

الرئيس املؤسس للجنة أطباء من اجل طب مسؤول؛ )نبايت “فيغان”(

حائز عىل جائزة العامل املرشق للرحمة

 

كن نباتًيا، حافظ على البيئة، من أجل إنقاذ الكوكب!

أرشيف الصور: جبل يانغ مينغ، تايوان )فورموزا) )1992)



املشاهدون عىل موعد مع أطباق شهية من قبيل مرشوم سرتونغانوف مع باستا بابارادييل، وطبق أودن الياباين 

النبايت، وباقة من أطباق األطعمة النيئة، وأكرث من ذلك بكثري حيث يعرض عدد من الطهاة البارعني من خالله 

طريقة إعدادهم للأمكوالت العاملية القامئة عىل مكونات نباتية بحتة. ميكننا كذلك السفر حول العامل، وزيارة 

املهرجانات النباتية ووجهات السفر املليئة باملرح. تعرفوا عىل أحدث التوجهات الخاصة بأمناط الحياة املتسمة 

بالرحمة والخالية من القسوة، مبا يف ذلك قطاعات مستحرضات التجميل واألزياء واملنتجات الغذائية الجديدة 

واملثرية!

النباتية  النخبة 
تعرفوا عىل األفراد الرائعني الذين يعيشون الحياة عىل أكمل 

وجه ويجمعهم يشء واحد مشرتك -النظام الغذايئ النبايت!
ميثل هؤالء األفراد املميزون املجتمع بكافة أطيافه – من 

مشاهري وفنانني وعلامء ورياضيني وسياسيني وغريهم - 
وبشجاعة مينحون أصواتهم ملن ال صوت لهم.

)فيغان(: النباتية 
النبيل أسلوب العيش 

 

ي وقلت:  ي نظرت إىل كل�ب
ي تحوىلي إىل النباتية هو أن�ف

السبب �ف
“لماذا ل آكلك؟ لماذا أوفر لك أرسة جميلة لتنام عليها وأشعر 

تجاهك بالكث�ي من المحبة، فيما المخلوق الآخر الذي لديه 
ي العيش، والشخصية الفكاهية، 

نفس المقدار من الرغبة �ف
ي يمكن أن يوفرها لك الكلب - لماذا أبيح لهذا 

وسائر الأشياء ال�ت
الحيوان العذاب؟ “

~ أليسيا سيلفرستون
ممثلة أمريكية )كلولس(؛ )نباتية “فيغان”(

“نخيل النخبة”

روزانا دافيسون، ملكة 
جمال العالم 2003 

)نباتية “فيغان”(

باربرا لورا روديجيز 
بونيال، عارضة أزياء 

)نباتية “فيغان”(

أوراس تينكواينن، عضو 
البرلمان الفنلندي 
)نباتي “فيغان”(

باميال أندرسون ممثلة 
)نباتية “فيغان”(

جون سالي، بطل الدوري 
االميركي للمحترفين 4 
مرات )نباتي “فيغان”(

الدكتور نيل برنارد، 
طبيب ومؤلف 
)نباتي “فيغان”(
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استمتعوا مبجموعة واسعة من املواضيع واملقابالت والكتابات املستنرية لألديان الرئيسية والجامعات الروحية يف 

جميع أنحاء العامل. يتم خاللها تقديم تعاليم من العديد من التقاليد الروحية يف العامل، كالبشنو، والبوذية، والكاو 

داي، واملسيحية، والكونفوشية، واألسينيني، والفلسفة اليونانية، والهندوسية، وبوذية الهوا هاو، واإلسالم، واليانية، 

واليهودية، واملانتشية، واملوهية، وطائفة الصليب الوردي، والسيخية، والطاوية، والثيوصوفية، وبوذية التبت، 

ومعتقدات التولتيك، واألخوية البيضاء الكونية، والتقاليد الروحانية للسكان األصليني والزرادشتية.

 

يقدم هذا الربنامج أيًضا الحكمة الروحية الثمينة لكبرية املعلمني تشينغ هاي والتي شاركتها خالل جوالت 

محارضتها حول العامل عىل مدار الثالثني عاًما املاضية مخاطبة من خاللها الساعني ملعرفة معنى الحياة والسالم 

الداخيل ومواضيع أخرى ذات صلة.

كلمات من الحكمة

ي 
ي أن تظهر الرحمة ال�ت

أن تكون نباتًيا عىل مستوى العالم يع�ف
ستؤدي إىل الرتقاء بوعي الب�ش وتوحد الثقافات كافة، مما 

يحقق الوئام والنسجام للب�ش والحيوانات عىل حد سواء. 
سينت�ش السالم الداخىلي الذي يحل محل القتل من خالل إظهار 
ام لكافة أشكال الحياة إىل أنحاء العالم كما تنت�ش الموجة  الح�ت

، وتخلق جنة  ي الب�ش
عىل سطح الماء، وترتقي قلوب ب�ف

عدن عىل الأرض.
 

~ كبرية املعلمني تشينغ هاي )نباتية “فيغان”(
“كلامت الحكمة” بث حي ومبارش، ملؤمتر عرب دائرة تلفزيونية مغلقة

“قفزة اإلنسانية إىل العرص الذهبي”
واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية - 8 نوفمرب 2009

في بث حي ومباشر، مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، 
جاكرتا، إندونيسيا - 22 أكتوبر 2009

في بث حي ومباشر، مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية 
مغلقة، في ويست هوليود، كاليفورنيا، الواليات 

المتحدة األمريكية، 26 يوليو 2008

في بث حي ومباشر، مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، واشنطن العاصمة، الواليات 
المتحدة األمريكية - 8 نوفمبر 2009



أرشيف الصور: ستوكهولم، السويد )31 مايو 1999)

لهذا السبب يطلق عليه اسم "الستنارة الفورية." 
ي أن بمقدورنا رؤية النور. النور فينا متألق. 

"الستنارة" تع�ف
بات بمقدورنا رؤية نور العالم السماوي، وسماع صوت 
العالم الأسمى. هذا هو ما يسمى الستنارة. من خالل 

اتصال الصوت مع الصوت الأصىلي للكون الذي هو 
ي الكتاب المقدس. 

"الكلمة" �ف

~ كبرية املعلمني تشينغ هاي )نباتية »فيغان«(
»كلامت من الحكمة«

جميعنا نصىلي للسماء لتعيننا. 
لماذا ل نكون نحن السماء، 

ملجأ للكائنات الأخرى: 
نحمي الوديع. 

نساعد المحتاج. 
، حافظوا عىل البيئة،  ف كونوا نباتي�ي

اعملوا الصالحات
أنقذوا موطننا من أجل الأطفال.

 
~ كبرية املعلمني تشينغ هاي )نباتية "فيغان"(
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ف - أحب أن أسمع أصواتا كهذه! هذا عظيم. ة المعلم�ي "قناة كب�ي
. ف ة المعلم�ي ون، وأنتم تتابعون قناة كب�ي مرحًبا، هذا جيم كام�ي

 
~ جيمس كامريون

املخرج الحائز عىل جائزة لفيلمي "تايتانيك" و "أفاتار" )نبايت "فيغان(

سعادة أخيم شتايرن، مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واملدير التنفيذي 
الخامس لربنامج البيئة

سعادة أندرو بارتليت، عضو مجلس الشيوخ عن والية كوينزالند )2008-1997 و2017-2018(، 
أسرتاليا؛ )نبايت "فيغان"(

سعادة أنطونيو فيالريجوسا، عمدة لوس أنجلس الحادي واألربعني بالواليات املتحدة األمريكية
سعادة أبيساي إيليميا، رئيس وزراء توفالو العارش

سعادة داليا غريبوسكايت، رئيسة ليتوانيا
سعادة دينيس كوسينيتش، عضو مجلس النواب األمرييك )2013-1997(؛ )نبايت "فيغان"(

سعادة إدوارد ماكميالن سكوت، عضو الربملان األورويب نائب رئيس الربملان األورويب )2014-2004(، اململكة املتحدة؛ )نبايت 
"فيجرتيان"(

سعادة فيدل راموس، الرئيس الثاين عرش للفلبني
سعادة غلوريا ماكاباجال أرويو، الرئيسة الـ 25 ملجلس النواب يف الفلبني، الرئيس الرابعة عرشة للفلبني

سعادة إنغا ماريت ثوركيلدسن، وزيرة شؤون األطفال واملساواة )2013-2012(، الرنويج
سعادة الدكتور جانيس درنوفسك )2008-1950(، الرئيس الثاين لسلوفينيا؛ )نبايت "فيغان"(

سعادة جينس هومل، العضو السويدي السابق يف الربملان األورويب؛ )نبايت "فيجرتيان"(
سعادة جون كريي، السيناتور األمرييك الثامن والستون

سعادة الرس لوك راسموسني، رئيس وزراء الدمنارك
سعادة لورا شينشيال مرياندا، الرئيس السادس واألربعون لكوستاريكا

سعادة مانيكا غاندي، عضوة الربملان، وزيرة االتحاد لتنمية املرأة والطفل، الهند؛ )نباتية "فيغان(
سعادة ماريان تيم، عضوة الربملان الهولندي، زعيمة حزب من أجل الحيوانات، هولندا؛ )نباتية "فيغان(

سعادة ماري روبنسون، الرئيس السابع إليرلندا 
معايل مايت فانهانني، رئيس وزراء األربعون لفنلندا 

سعادة محمد نشيد، الرئيس الرابع لدولة جزر امللديف
سعادة تساخياجني البغدورج، الرئيس الرابع ملنغوليا

لمين!
كبيرة المع

أنتم تتابعون قناة 

النخب الحكومية

العلامء واملؤلفون

§

§

§

§
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§

§
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§
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الدكتور اميت غوسوامي، عامل فيزياء ومؤلف
باز الدرين، رائد فضاء والرجل الثاين الذي داست قدماه سطح القمر

الدكتور جريج إنجل، مكتشف حصاد الضوء الكمي يف التمثيل الضويئ
جريج برادين، مؤلف كتب هي األكرث مبيعا بحسب صحيفة نيويورك تاميز؛ )نبايت "فيغان(

الدكتور هانز يواكيم شيلنهوبر، مدير معهد بوتسدام ألبحاث تأثري املناخ؛ )نبايت "فيجرتيان"(
جيمس ريدفيلد، مؤلف كتاب )ذا سيلستاين بروفييس( األكرث مبيعا بحسب صحيفة نيويورك تاميز؛ )نبايت "فيجرتيان"(

الدكتورة جني غودال، )DBE(، رائدة يف الطب البدايئ؛ )نباتية "فيجرتيان"(
الدكتور جوناثان باتز، عضو يف فريق األمم املتحدة الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ، والحائز عىل جائزة نوبل للسالم

الدكتور ليونارد سوسكيند، مكتشف نظرية األوتار
الدكتور مارك سرييز، عامل أبحاث أول، يف املركز الوطني األمرييك لبيانات الثلوج والجليد

الدكتورة ميالين جوي، عاملة نفس اجتامعي؛ )نباتية "فيغان(
الدكتور مايكل نوبل من عائلة نوبل

نيل دونالد والش، مؤلف كتاب )محادثات مع الله( األكرث مبيعا بحسب صحيفة نيويورك تاميز؛ )نبايت "فيجرتيان"(
الدكتور راجيندرا باشوري، رئيس الفريق الحكومي الدويل املعني بتغري املناخ )2015-2002( والحائز جائزة نوبل للسالم؛ )نبايت "فيجرتيان"(

الدكتور تيد سكامبوس، رئيس العلامء يف املركز الوطني األمرييك لبيانات الثلوج والجليد، عامل جليديات
الدكتور تريي روت، زميل أول يف معهد وودز للبيئة، حائز عىل جائزة نوبل للسالم

الدكتور تيم النغ، مفوض األغذية يف هيئة التنمية املستدامة باململكة املتحدة )2006-2011(
الدكتور روبرت سميث، عامل رياضيات ومؤلف؛ )نبايت "فيغان(

الدكتور سام هاريس، مؤلف وفيلسوف وعامل أعصاب؛ )نبايت "فيغان(
الدكتور براين غرين، فيزيايئ ومؤلف؛ )نبايت "فيغان(

الدكتور ميم بياليك، عامل ومؤلف؛ )نبايت "فيغان(
الدكتور نيل بارنارد، طبيب، ومؤلف، وباحث رسيري، والرئيس املؤسس للجنة أطباء من أجل طب مسؤول؛ )نبايت "فيغان(

الدكتور جدون إيشيل، علم دراسة املحيطات وعلم املناخ وعلم الجيوفيزياء معروف لقياسه الكمي "للعواقب الجيوفيزيائية للزراعة والنظام الغذايئ"؛ )نبايت "فيغان(
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ف  يان(، وح�ت للنباتي�ي ف )فيج�ت ي حماية البيئة، وللنباتي�ي
شكًرا لكونكم مصدًرا للمعرفة لأولئك الذين يرغبون �ف

. ي
. ناماس�ت ف ة المعلم�ي )فيغان(، وشكراً لكب�ي

 ~ جون سايل

بطل الدوري االمرييك للمحرتفني 4 مرات )الرابطة الوطنية لكرة السلة األمريكية(
الحائز عىل جائزة العامل املرشق ألفضل بطل. )نبايت "فيغان"(

…وغيرهم المزيد!

ف تشينغ  ة المعلم�ي اف من كب�ي ي تدار بإرسش
كلنا نتابع أفضل شبكة تلفزيونية عىل هذا الكوكب، وال�ت

هاي. مابوهاى! العمر المديد، الصحة الجيدة! يمكننا أن نفعل كل ذلك معا.

الرياضيون

النباتية وخرباء الصحة

الفنانون
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بريندان برازيري، بطل االلرتاماراثون؛ )نبايت "فيغان(
جورج الراك، العب يف دوري الهويك الوطني؛ )نبايت "فيغان(

جيمس دونالدسون، العب الدوري االمرييك للمحرتفني؛ )نبايت "فيغان(
جون سايل، بطل الدوري االمرييك للمحرتفني لكرة السلة 4 مرات؛ )نبايت "فيغان(

باتريك رافرت، بطل العامل السابق يف التنس. )نبايت "فيغان(
وييل أوسنت، بطل العامل يف رفع االثقال؛ )نبايت "فيغان(

بوب ليندن، مقدم يف راديو جو فيغان؛ )نبايت "فيغان(
الدكتور يت كولني كامبل، مؤلف )الدراسة الصينية( الكتاب األكرث مبيعا؛ )نبايت "فيغان(

ديفيد وولف، خبري صحة الطعام النيء؛ )نبايت "فيغان(
هوارد ليامن، مؤلف ومزارع أبقار سابق؛ )نبايت "فيغان(

إنغريد نيوكريك، الرئيس املؤسس ملنظمة بيتا؛ )نبايت "فيغان(
كايث فريستون، خبرية الصحة ومؤلفة كتاب )الصحة الكمية( األكرث مبيًعا بحسب صحيفة نيويورك تاميز؛ )نباتية "فيغان(

الدكتور الري دويس، دكتوراه يف الطب، خبري صحي ومؤلف
الربوفيسور بيرت سينجر، فيلسوف ومؤلف كتاب )تحرير الحيوانات(؛ )نبايت "فيغان(

روري فريدمان، مؤلف كتب هي األكرث مبيًعا بحسب صحيفة نيويورك تاميز؛ )نبايت "فيغان(
الدكتور ويل تاتل، مؤلف كتب هي األكرث مبيًعا بحسب صحيفة نيويورك تاميز، وملحن )حمية السالم العاملي(؛ )نبايت "فيغان(

الجردين، عضو مؤسس يف فرقة البيتش بويز؛ نبايت
أليك بالدوين، ممثل رشح لجائزة األوسكار؛ )نبايت "فيغان(

أليسيا سيلفرستون، ممثلة )Clueless(؛ )نباتية "فيغان(
بنديكت كومربباتش، ممثل )دكتور سرتينج، املنتقمون: إنفينيتي وور(؛ )نبايت "فيغان(
بوب باركر، مقدم برامج تلفزيونية حائز عىل جائزة إميي 19 مرة؛ )نبايت "فيجرتيان"(

كاليستا فلوكهارت، ممثلة )أيل ماكبيل(؛ )نباتية "فيغان(
كامريون البورزيان، أول عارض أزياء ومعالج صحي؛ )نبايت "فيجرتيان"(

شارلوت روس، ممثلة مرشحة لجائزة إميي )NYPD Blue(؛ )نباتية "فيجرتيان"(
ديزي ريديل، ممثلة )حرب النجوم: إيقاظ القوة / حرب النجوم: )ذا الست جيدي(؛ )نباتية "فيغان(

داريل هانا، ممثلة )سبالش، روكسان(؛ )نباتية "فيغان(
ديفيد بينوا، ملحن رشح لجائزة جرامي 5 مرات؛ )نبايت "فيغان(

ديفيد بوريناز، ممثل )املالك، العظام(؛ )نبايت "فيجرتيان"(
ديربا ويلسون، ممثلة )MADtv(؛ )نباتية "فيجرتيان"(

إد بيغيل جونيور، ممثل رشح لجائزة إميي؛ )نبايت "فيغان"(
إمييل ديشانيل، ممثلة )العظام، الجبل البارد(؛ )نباتية "فيغان"(

إريك روبرتس، ممثل رشح لجائزة األوسكار؛ )نبايت "فيغان"(
فرانسيس فيرش، ممثلة )تايتانيك(؛ )نباتية "فيغان"(

هيذر ميلز، عارضة أزياء؛ )نبايت "فيجرتيان"(
جيمس كامريون، مخرج حائز عىل جائزة األوسكار )أفاتار، تايتانيك(؛ )نبايت "فيغان"(

جيمس كرومويل، ممثل رشح لجائزة األوسكار )بيب، ذا جرين مايل(؛ )نبايت "فيغان"(
جني فيليز-ميتشل، صحفية يس إن إن حائزة عىل جائزة إميي؛ )نبايت "فيغان"(

جيسيكا شاستني، ممثلة؛ )نباتية "فيغان"(
خورخا فوكس، ممثلة )يس أس آي، الجناح الغريب(؛ )نباتية "فيجرتيان"(

ليونيل فريدبرغ، مخرج أفالم وثائقية حائز عىل جائزة إميي؛ )نبايت "فيجرتيان"(
ليزا بلوم، محللة قانونية )يس أن أن، يس يب يس(؛ )نباتية "فيغان"(

لوي بسيوس، مخرج ومصور وثائقي حائز عىل جائزة األوسكار )ذا كوف(؛ )نبايت "فيغان"(
ماجي كيو، ممثلة )مهمة مستحيلة III( ؛ )نباتية "فيغان"(

مارجي إيفانز، مغنية؛ )نباتية "فيجرتيان"(
ماريلو هيرن، ممثلة مرشحة لجائزة جولدن جلوب )تاكيس(؛ )نباتية "فيغان"(

ميليسا إرييدج، كاتبة أغاين ومغنية حائزة عىل جائزة غرامي واألوسكار؛ )نباتية "فيجرتيان"(
ميمي روجرز، ممثلة مرشحة لجائزة إميي؛ )نباتية "فيغان"(

مويب، مغني وكاتب أغاين رشح لجائزة جرامي؛ )نبايت "فيغان"(
مورغان فرميان، ممثل حائز عىل جائزة األوسكار؛ )نبايت "فيجرتيان"(

نيك نولتي، ممثل رشح لجائزة األوسكار؛ )نبايت "فيجرتيان"(
باميال أندرسون، ممثلة وعارضة أزياء؛ )نباتية "فيغان"(

السري بول مكارتني، عضو مؤسس يف فرقة البيتلز؛ )نبايت "فيجرتيان"(
باريسيا وايت، ممثلة )الصديقات(؛ )نباتية "فيغان"(

روزانا دافيسون، ملكة جامل العامل 2003؛ )نباتية "فيغان"(
شون مونسون، مخرج أفالم وناشط حقوق بيئي )أبناء األرض(؛ )نبايت "فيغان"(

ترييس بينغهام، ممثلة وعارضة أزياء )يب ووتش(؛ )نباتية "فيجرتيان"(
واين برادي، ممثل ومقدم برامج تلفزيونية )هو إز الين إوز إت أنيواي؟(

ويل أ م، موسيقار؛ )نبايت "فيغان"(

~ سعادة فيديل أف راموس 
               الرئيس الثاين عرش للفلبني  الحاصل عىل جائزة قيادة العامل املرشق   
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Heartline@SupremeMasterTV.com

ي تجسدت 
ي جميع أنحاء العالم، وال�ت

ها برمجكم حول المحبة والسالم والوئام �ف ي تن�ش
"لقد أعطت الرسائل ال�ت

ف الناس الأمل والتوجيه الروحي." ي، والفن، أعطيت لمالي�ي نسانية، والبيئة، والعمل الخ�ي من خالل الجهود الإ
 

سعادة بات كوين االبن
الحاكم 41، لوالية إلينوي، الواليات املتحدة األمريكية

ي الواقع، لقد تأثرت بشدة وذرفت الدموع وأحسست بالرعب. 
ف تشينغ هاي فجأة. �ف ة المعلم�ي ي رسالة كب�ي

"وصلت�ف
؛ وبصدق، لقد  ي

، أعلنت توب�ت ي ي أعماق قل�ب
ي تربية الدواجن المكثفة. هنا، أدركت الأخطاء و�ف

لسنوات، كنت أعمل �ف
ي إىل 

قالع عىل الفور عن تربية الدواجن وكل ما يسبب القسوة للحيوانات واستحلت نباتيا. مع خالص تحيا�ت قررت الإ
ف تشينغ هاي عىل رسالة الخالص العالمية الملحة هذه. شكرا جزيال لك!" ة المعلم�ي كب�ي

~ كامل
مشاهد من بنغازي، ليبيا

ي ليتحولوا إىل 
ي قناتكم الرائعة رؤية أفضل لمع�ف كلمة "محبة". أنا الآن أبعث برسائل إىل سائر أصدقا�أ

"لقد منحت�ف
النباتية. شكرا لك."

 ~ كايود
مشاهد من نيجرييا

ف عىل هذه المبادرة العظيمة وخلق هذه الظاهرة العالمية، لأنها وسيلة إيجابية  ة المعلم�ي أ قناة كب�ي "أود أن أه�ف
عالم لبث أفكار إيجابية للغاية." تستخدم وسائل الإ

 
~ باتريك رافرت

االسرتايل بطل العامل السابق يف التنس 

رزة يات �ب
ت

�

ن يات املشاهد�ي
ت

�

برقيات
املشاهدين القلبية

قياتكم وقصصكم. نحن نرحب ب�ب
 : ي

و�ن لك�ت يد الإ يرجى إرسالها إىل ال�ب



@SupremeMasterTVFacebook

@SupremeMasterTVTwitter

Live SupremeMasterTVYouTube

@SupremeMasterTVInstagram

@SupremeMasterTVTumblr

Android
Apple

البث منصات 

شاهدونا أو تابعونا على شبكات التواصل االجتماعي هذه.

يمكنكم أيًضا العثور علينا على الوسائل اإلعالمية التالية:

... والمزيد قادم!

يمكن مشاهدة تلفزيون كبيرة المعلمين على اإلنترنت على 
الموقع

شاهد البث المباشر أو البرامج التي تم بثها مسبًقا!

هل أنت دائم التنقل؟ تطبيقات قناة كبيرة المعلمين على 
أندرويد و iOS تقدم برامج إيجابية وبناءة ألجوائكم.
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SUPREME MASTER TELEVISION
peace@SupremeMasterTV.com
www.SupremeMasterTV.com

كن نباتيا حافظ

 عىل البيئة من أجل إنقاذ عالمنا

كن نباتيا حافظ

 عىل البيئة من أجل إنقاذ أبنائنا

كن نباتيا حافظ

 عىل البيئة من أجل إنقاذ الكوكب

pour Sauver la Planète! • Leb vegan, sei umweltbewusst, um den Planeten zu retten! •

Jadilah Vegan, Lestarikan Alam untuk Menyelamatkan Bumi!  •  Diventiamo vegani


