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 (سعود سالم)  حشد من املسيحيني يحتفلون بعيد امليالد املجيد في كنيسة العائلة املقدسة وفي اإلطار املطران كاميلو بالني خالل القداس 

 الزميل باسم غالي وأسرته يحتفلون بعيد امليالد املجيد  قداس عيد امليالد بالكنيسة اإلجنيلية الوطنية  فريق تراتيل الكنيسة 

 جموع حول شجرة عيد امليالد  من قداس عيد امليالد 

 القس عمانويل غريب وزوجته ملياء عمانويل في مقدمة حضور القداس  أطفال وكبار حرصوا على االحتفال بعيد امليالد املجيد بالكنيسة اإلجنيلية 

 أسامة أبو السعود
  بالبهجة والسرور عاش مسيحيو الكويت 
ليلة عيد امليالد املجيد وسط طقوس وترانيم 
وأجراس الكنائس التي اعلنت األفراح حيث 

غصت الكنائس بآالف الزوار واملصلني.
  واجمع املطارنة والقساوسة بالكنائس 
على أن الكويت بلــــد احلريات والتعايش 

السلمي واحترام االديان.
  في البداية ومن كنيسة الكويت الوطنية 
رفع القــــس عمانويل غريب اســــمى آيات 
احملبــــة والتقديــــر ملقام صاحب الســــمو 
األمير الشــــيخ صباح األحمد وسمو ولي 
عهده األمني واحلكومة الرشــــيدة وجميع 
املواطنــــني واملقيمني علــــى أرض الكويت 
مبناســــبة ميالد السيد املسيح عيسى ابن 
مرمي مشددا على أن الكويت من أزهى الدول 
الدميوقراطية ويعيش اجلميع فيها اجواء 
احلرية الدينية وميارسون شعائرهم بكل 

حرية واحترام.
  وشدد على أن أهم ما مييز بلدنا احلبيب 
هو التعايش السلمي بني ابناء الكويت منذ 
نشأتها وتلك احملبة التي متتلئ بها القلوب، 
مؤكدا ان الكويت من أفضل الدول التي ميارس 

اجلميع فيها عقائده بكل حرية.
  وقال  راعي الكنيسة املارونية في الكويت 
واخلليج األب يوســــف فخري ان الكويت 

تعيش كل اجواء احلرية وهو بلد يحترم 
حرية العبادة وال مييز في ذلك داعيا اهللا ان 
يعم السالم واألمن والرخاء الكويت ولبنان 

وسائر بالد العالم.
  ومتنى فخري تخصيص كنيسة للموارنة 
في الكويت على غرار الشارقة ودبي وقطر 
متمنيا حتقيق تلك األمنية ملا يقارب ١٠ آالف 

ماروني يعيشون على أرض الكويت.
  ورفض فخري كل التقارير التي تصدر 
عن الغرب عن الكويت، مؤكدا انه ال يعلم 
من يقف وراء تلك التقارير ومشددا على انه 
يعيش في الكويت منذ ١٠ سنوات ولم ير 
أحدا قط تعرض له أو خلطبته االسبوعية 

بأي شكل من األشكال.
  ومن جهته عبر راعي الكنيسة املصرية 
في البالد االنبا بيجول عن فرحته وفرحة 
املسيحيني على ارض الكويت بعيد امليالد 
املجيد مشــــددا على ان الكويت بلد احملبة 
والسالم والتعايش ودعا اهللا ان يدمي احملبة 
وينتشر السالم في ربوع الكويت ومصر 

والعالم اجمع.
  وفي كنيسة العائلة املقدسة تقدم املطران 
كاميلو بالني قداس عيد امليالد املجيد حيث 
احتشد آالف املسيحيني داخل الكنيسة وفي 
ساحاتها املختلفة لالحتفال بهذه املناسبة 

السعيدة. 

 الكويت بلد الحريات الدينية
  والتعايش السلمي واحترام العقائد

 الكنائس احتفلت بعيد ميالد السيد المسيح: 


