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السفير املصري طاهر فرحات والقنصل العام السفير صالح الوسيمي والعقيد أركان حرب أشرف بركات وشريف الديواني ومحمد سعد وفتحي عطية والسيد محمد املهري يتقدمون جموع احملتفلني

حرم القنصل العام وعزة فؤاد تقدمان التهاني حرم السفير املصري وحرم القنصل العام ود.ناهد زهران يتقدمن املشاركات في القداس السفير األردني جمعة عبادي مهنئا

حضور حاشد لالحتفال بأعياد امليالد يتقدمه عدد من أركان مجلس اجلالية املصرية األنبا بيجول يلقي كلمة تهنئة لألقباط احتفاء بعيد ميالد السيد املسيح

)أحمد باكير(م.محمد عبداملعز ومعتز أمني وفوزي عويس يهنئون بأعياد امليالد السفير اإليراني علي جنتي والسيد محمد املهري وأعضاء مجلس العالقات اإلسالمية ـ املسيحية

أمني عام اجلالية م.علي العلمي يهنئ األنبا بيجول

قداس عيد امليالد املجيد في الكنيسة املصرية اجلديدة في حولي

مبارك هنأ أقباط مصر في الخارج بعيد الميالد المجيد: نتمنى لكم 
ولعائالتكم المزيد من النجاح ولمصرنا الغالية دوام العزة والتقدم

أسامة أبوالسعود
بع���ث الرئي���س املص���ري 
محمد حس���ني مبارك ببرقية 
تهنئة ألقباط مصر في الكويت 
واخلارج مبناس���بة عيد ميالد 
السيد املسيح عيسى بن مرمي 

گ.
وق���ال مبارك ف���ي البرقية 
التي تالها نيابة عن س���يادته 
س���فير مص���ر ل���دى الكويت 
طاهر فرحات خالل قداس عيد 
امليالد املجيد والذي اقيم مساء 
امس االول بالكنيسة املصرية 
بحولي بحضور عدد من السفراء 
والديبلوماسيني وحشد من اقباط 
مصر في الكويت: »يس���عدني 
ان ابعث اليكم بخالص التهاني 
مبناسبة االحتفال بعيد امليالد 
املجيد متمنيا لكم ولعائالتكم 
النج���اح والتوفيق  املزيد من 
وملصرنا الغالي���ة دوام العزة 

والتقدم«.
وألقى السفير فرحات كلمة 
هنأ فيها االقباط وقال في بدايتها: 
املناس���بة اجلليلة  انتهز هذه 
التوج���ه � من خاللك���م � الى 
قداسة البابا شنودة الثالث بابا 
الكرازة  االسكندرية وبطريرك 
املرقصية وجميع اقباط مصر 
العزيزة بصادق التهاني واطيب 

االمنيات وموفور الصحة.
وتابع السفير املصري »في 
ه���ذا املق���ام اود ان اتقدم لكم 
بخالص الشكر لدعوتي وزمالئي 
اعضاء السفارة بجميع مكاتبها 
الفنية، كي نش���ارككم الفرحة 

القرآن الكرمي تطالعنا تلك السور 
التي حتمل اس���ماء آل عمران، 
الس���الم  املائدة، ومرمي عليها 
وتقص علينا احسن القصص 

في اخبارهم وتاريخهم.
واضاف الوسيمي: ميثل لنا 
احتفال عيد امليالد املجيد عالوة 
على انه احتفال باحملبة والسالم 
فه���و كذلك احتف���ال بالوحدة 
الوطنية وحب مصر ويحضرني 
البابا شنودة  هنا قول قداسة 
»مصر ليس���ت وطن���ا نعيش 
فيه ولكنها وطن يعيش فينا« 
ولقد ملست جتسيدا حيا ملقولة 
قداسته بني ابناء مصر بالكويت 
مسيحيني ومسلمني وما يربطهم 
من اخوة وترابط وتكافل محل 
اعجاب اجلميع، فحق ملصر التي 
»تعيش فين���ا« ونعيش معها 
ولها، ان تفخر بكم ابناء مصر 

في الكويت.
واردف القنصل العام: اهنئ 
اخواني االقباط بالكويت ومصر 
بالعيد املجيد اعاده اهلل علينا 
جميع���ا بكل اخلي���ر واحملبة، 
وال يفوتني في ه���ذا املقام ان 
اذكر بكل الود والتقدير جميع 
االخ���وة االقباط الذين القوني 
منذ وصولي الكويت بكل احلب 
وامل���ودة وعلى رأس���هم االب 
بيج���ول وما ميثله من منوذج 
رائع لالنسان املصري االصيل 
الذي يشرف وطنه اينما حل، 
راجني له ولزمالئه اآلباء االجالء 
دوام التوفيق في خدمة شعبنا 

املصري بالكويت.

باس���تقبال عيد ميالد املسيح 
گ، واتقدم لكم بأصدق مشاعر 
احلب واالخاء الذي يربط بني 
ابناء شعبنا الواحد ابناء مصر 

الكنانة«.
واضاف: اليوم نحتفل بعيد 
ميالد السيد املسيح الذي كان 
وسيظل قدوة ومثاال للبشرية 
عبر الزمان، ملا اوحي اليه من 
رسالة محبة وسالم، نحن في اشد 
احلاجة اليها في عاملنا املعاصر 
وبصفة خاصة في منطقتنا مهد 
احلضارات والديانات السماوية، 
فعاملنا � مبا يواجهه من حتديات 
� في امس احلاجة الى املبادئ 
السامية التي نادى بها السيد 
املسيح، من قيم احملبة والسالم 

جميع ارجاء املعمورة.
وتابع قائال: اس���محوا لي 
في هذه املناس���بة بأن اتوجه 
نيابة عنكم بكل الشكر والتقدير 
واالمتن���ان للكويت التي طاملا 
فتح���ت ذراعيه���ا للجميع بال 
تفرقة او متييز، والس���يما من 
ابناء اجلالية املصرية، واخص 
بالشكر صاحب السمو االمير 
الش���يخ صباح االحمد وسمو 
ولي عهده االمني الشيخ نواف 
االحمد وس���مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
الكويتي الشقيق ملا  والشعب 
يبدون���ه من رعاي���ة واهتمام 
باجلالي���ة املصرية على ارض 
انتهز  الش���قيقة، كما  الكويت 

املتميز الذي يتشرف به وطنكم 
مصر وبدوركم البناء في دعم 
العالقات على املستوى الشعبي 
بني البلدين الشقيقني، متمنيا 

لكم دوام التوفيق والنجاح.

عيد للمصريين

ومن جهته القى القنصل العام 
السفير صالح الوسيمي كلمة 
قال فيها: يسعدني ويشرفني ان 
اكون بينكم اشارككم احتفالكم 
بالعام اجلديد عام 2010، وعيد 
امليالد املجيد، راجيا ان يكون 
عام خير وعطاء وس���الم يعم 

العالم أجمع.
واكد الوسيمي ان ميالد السيد 
املسيح هو عيد للمصريني كلهم 

واالخاء والتسامح والتعاون، 
حت���ى يس���تطيع التعامل مع 

وجتاوز هذه التحديات.
وش���دد فرح���ات ان مصر 
� كان���ت ومازالت وس���تظل � 
مبساجدها وكنائسها، ومسلميها 
ومسيحييها، تقدم مثاال ساميا 
وصورة رائعة للتناغم واالخاء، 
ولعلكم تتفقون معي في ان هذا 
الرئيسي  التالحم كان السبب 
في سطوع شمس احلضارة من 
مصر منذ آالف السنني، فال فرق 
بني ابناء مصر، فالكل متكاتف 
ومتكامل داخل النسيج املصري 
من اجل رفع���ة وطننا واعالء 
شأنه، ومصر دائما تفخر وتعتز 
بأبنائها الذين تشرف بهم في 

الفرصة وزمالئي اعضاء  هذه 
البعثة الديبلوماسية املصرية 
لتهنئتكم على م���ا مت اجنازه 
من تقدم في بناء املقر اجلديد 
للكنيسة املصرية بالكويت التي 
تعتبر مبنزلة منارة جديدة لكل 
من مصر والكويت معا، وانني 
واثق من ان هذا املبنى اجلديد 
س���يلعب � كما تعودنا دائما � 
دورا قوي���ا ف���ي توثيق ودعم 
العالقات الدينية واالجتماعية، 
والثقافية بني الشعبني والبلدين 
الشقيقني، وال يفوتني في هذا 
املج���ال ان اع���رب عن خالص 
تقديري واعت���زازي بكم انتم 
ابن���اء اجلالي���ة املصرية على 
ارض الكويت، وان اشيد بأدائكم 

مسيحيني ومسلمني، فاالخوة 
املس���يحيون وه���م يحتفلون 
مبيالد الس���يد املس���يح گ، 
يش���اركهم اخوانهم املسلمون 
االحتفال فاملسلمون ال يكتمل 
اميانه���م اال باالميان بالس���يد 
املس���يح گ وبأم���ه العذراء 
البينات  البتول، ومعجزات���ه 
اتاه  الذي  اخلالدات، واالجنيل 
ربه، وقد ق���ال اهلل تعالى في 
كتابه الكرمي )آمن الرسول مبا 
أنزل اليه م���ن ربه واملؤمنون 
كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه 
ورس���له ال نفرق بني احد من 
رس���له وقالوا سمعنا واطعنا 

غفرانك ربنا وإليك املصير(.
وتاب���ع قائ���ال: ونحن نقرأ 

خالل قداس عيد الميالد بالكنيسة المصرية بحولي مساء أمس األول

فرحات: المس�يح قدوة ومثال للبشرية ومصر س�تظل بمساجدها وكنائسها ومس�لميها ومسيحييها تقدم مثااًل س�اميًا وصورة رائعة  لإلخاء
الوسيمي: المسلمون ال يكتمل إيمانهم إال باإليمان بالسيد المسيح وأمه العذراء البتول واحتفالنا بالميالد احتفال بالوحدة الوطنية وحب مصر


