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القمص بيجول أمام احلضور احلاشد خالل قداس
عيد امليالد: شكرًا جريدة «األنباء» ورئيس حتريرها 

أسامة أبو السعود  

وجه راعي الكنيسة املصرية بالبالد القمص بيجول 
االنبا بيشوي الشكر لرئيس حترير «األنباء» الزميل 
يوسف خالد املرزوق على التغطيات املتميزة ألنشطة 

وفعاليات الكنيسة املصرية.

كما هنأ القمص بيجول خالل كلمته في عظة قداس 
عيد امليالد «األنباء» وجميع العاملني بها مبناسبة العيد 
الـ ٤٤ إلصدار اجلريدة، مشيدا أمام احلضور احلاشد 
في الكنيســة املصرية باللقاءات املتميزة التي اجرتها 
معه ومع مطران القدس والكرسي األورشليمي نيافة 

االنبا انطونيوس. 

وزير الديوان األميري زار كاتدرائية 
مارمرقس للتهنئة بعيد امليالد

قام وزير شــؤون الديوان األميري الشــيخ علي 
اجلراح صباح أمس بزيارة إلى كاتدرائية مارمرقس 

حيث قدم التهاني مبناسبة عيد امليالد.
وقد استقبل راعي الكنيسة املصرية بالبالد القمص 
بيجول االنبا بيشوي جموع املهنئني باملناسبة وفي 
مقدمتهم الشيخ علي اجلراح ونائبة السفير املصري 
املستشــارة نادين مراد، ورئيس البعثة القنصلية 
املصرية الســفير هشام عســران وعدد من أعضاء 
البعثة الديبلوماسية املصرية والعربية وجمع من 

املواطنني واملقيمني.
وزير شؤون الديوان األميري والقمص بيجول األنبا بيشوي واملستشارة نادين مراد والسفير هشام عسران وعدد من احلضور الشيخ علي اجلراح مهنئا القمص بيجول األنبا بيشوي 

الشيخ علي اجلابر مهنئا 
نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشــد والقمص بيجول األنبا بيشوي والفريق ثابت املهنا والسفير عبدالكرمي سليمان ود. فريدة احلبيب والعميد خالد 
الكندري ورياض الكاظمي وسفير جيبوتي محمد مؤمن          (زين عالم)

مراد: الكويت جتّسد منوذجًا فريدًا للتعايش واحلريات الدينية
أسامة أبو السعود

ترأس راعي الكنيســة األرثوذكســية القبطيــة املصرية بالكويت 
القمص بيجول األنبا بيشــوي مســاء امس األول االثنني، قداس عيد 
امليــالد املجيد، بكاتدرائية مارمرقس لألقبــاط األرثوذكس بالكويت، 
مجددا تأييد الكنيسة ودعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي ومسيرة 

التنمية الشاملة التي يقودها لرفعة الوطن.
وحضر القداس نائب السفير املصري لدى البالد املستشارة نادين 
مراد، ورئيس البعثة القنصلية السفير هشام عسران، وجميع أعضاء 
البعثة الديبلوماسية املصرية من قناصل، ورؤساء مكاتب، وقيادات 
الكنيسة املصرية في الكويت، باإلضافة الى عدد كبير من رموز وأبناء 
اجلالية املصرية في الكويت من املسلمني واملسيحيني، فضال عن عدد 

من املسؤولني وكبار الشخصيات الكويتية.
ونقلت نائب الســفير املصري املستشــارة نادين مــراد في كلمة 
ألقتهــا خــالل االحتفال، نيابة عن ســفير مصر لــدى الكويت طارق 
القوني - رســالة التهنئة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيســي 
إلــى أبناء مصــر من األقباط في اخلارج، والتــي كان نصها: «االخوة 
واالخــوات أقباط مصر باخلارج، بكل ســعادة وســرور، أبعث إليكم 
بأصدق التهاني القلبية وأرق األماني، مبناسبة االحتفال بعيد امليالد 
املجيد. وأغتنم هذه املناســبة الطيبة، كي أعرب عن خالص متنياتي 
لكم بعيد ســعيد، وعام مليء بالتوفيق والنجــاح، وملصرنا الغالية 
بدوام الرفاهية واالزدهار، مع أطيب متنياتي، وكل عام وأنتم بخير».

وأشــارت مراد الى أن اللقــاء بهذه املناســبة العظيمة يتجدد كل 
عام؛ حيث يستلهم اجلميع منه جوهر التعاليم التي نادى بها السيد 
املســيح گ، والتي تدعو الى اعالء قيم التســامح والعطاء ونشــر 

اخلير واحملبة بني الناس.
وأضافــت: «ونحن نتحدث عن قيم التســامح، ال ميكننا أن نغفل 
االشــارة الى ما جتســده الكويت الشقيقة من منوذج فريد للتعايش 
واحلريات الدينية، ولذا لم يكن غريبا أن حتتضن الكويت أول كنيسة 
قبطية خارج مصر عام ١٩٦١، كما كان تقديرا مســتحقا من العالم أن 
يلقب صاحب الســمو األمير الشــيخ صباح األحمد بلقب قائد العمل 

اإلنساني».
ولفتت مراد إلى أنه يواكب احتفال هذا العام، حتقيق مصر إلجنازات 
على كافة األصعدة حتت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، استكماال 
ملسيرة التنمية بخطى واثقة نحو مستقبل واعد، بعد أن حقق برنامج 
اإلصالح االقتصادي الذي أطلقته مصر منذ نحو ثالث سنوات، جناحا 
كبيرا انعكس في حتســن مؤشرات األداء االقتصادي بشكل ملحوظ 

خالل عام ٢٠١٩، باعتباره بداية مرحلة «جنى الثمار».
وتابعت أن وتيرة املشروعات القومية الكبرى، استمرت للنهوض 
مبصر في كافة املجاالت، خاصة مشــروعات تطوير البنية التحتية، 
وقطاعات البترول والغاز والسياحة، مع إيالء اهتمام خاص بإصالح 
منظومتي التعليم، والصحة، وقطاع الرعاية االجتماعية؛ حيث يأتي 

بناء االنسان املصري على رأس أولويات الدولة.
وأضافت مراد: «يطيب لي بهذه املناسبة، أن أعبر عن اعتزازنا 
بأبنــاء اجلاليــة املصرية علــى أرض الكويت الشــقيقة، لدورهم 
املتميــز في حتقيق التنمية بالكويت فــي مختلف املجاالت، وكذا 
نشيد باحلس الوطني العالي الذي يتمتعون به وارتباطهم بقضايا 
وهموم الوطن، والذي ينعكس في إقبالهم الكثيف على املشــاركة 
الفاعلة في مختلف االســتحقاقات االنتخابية، وآخرها االستفتاء 
علــى تعديل الدســتور املصري، ليصبحوا بذلــك أعلى اجلاليات 

املصرية في اخلارج تصويتا».
وأشادت نائب سفير مصر لدى الكويت في الوقت ذاته، بالدور املهم 
الذي تلعبه الكنيسة املصرية في الكويت، باعتبارها شريكا اساسيا 

في كل جهد يبذل من أجل مصلحة الوطن ورفعة شأنه.
وختمت مراد كلمتها بالتعبير عن عظيم الشكر والتقدير للكويت، 
أميــرا وحكومة وشــعبا، ملا تقدمه من اهتمام ورعايــة دائمني ألبناء 
اجلالية املصرية، مبا يعكس متانة العالقات األخوية التي تربط بني 

شعبي وحكومتي البلدين الشقيقني.
حضور مشرف

من جانبه، وجه راعي الكنيســة األرثوذكســية القبطية املصرية 
بالكويت القمص بيجول األنبا بيشــوي، الشــكر إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد قائد اإلنسانية على رعايته السامية لكل 
املقيمــني على أرض الكويت الغالية. كما شــكر الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي حلرصه الدائم علــى تهنئة األقباط في اخلارج مبناســبة 
األعياد الدينية، ومشاركة أقباط الداخل فرحة تلك االحتفاالت، ليزيد 

بهجة أعيادهم بهجة بحضوره املشرف.
وأضاف القمص بيجول األنبا بيشوي قائال: «نعتز ونفخر بحجم 
االجنازات العمالقة التي حتققت في عهد الرئيس السيسي، الذي يعد 
بحق عاشقا ملصر وترابها»، مشددا في الوقت نفسه على أن الرئيس 

السيسي يعد فخرا ملصر.
ودعــا القمــص بيجول فــي عظته الى ان يصبح االنســان مصدر 
سعادة وسرور لآلخرين فليس هناك ما يحزننا وهذه الدنيا ال تساوي 
شيئا وليس لها اي قيمة غير ما يقدمه فيها االنسان من خير وفرحة 

وسعادة لنفسه ولآلخرين. 
وتابع قائال: «فإذا راجع االنسان نفسه سيتساءل ملاذا كنت اتصارع 
من اجل هذا األمر، فاألشياء التي نعتقد أنها كبيرة اليوم حينما نكبر 
في الروح او الفكر فســتبدو لنا تلك األشياء التي جرينا وراءها منذ 

زمن انها ضئيلة جدا».
وختم بالقول: «فلماذا ال نســخر حياتنا ملا يســعدنا ويســعد 
اآلخرين وندخل الســرور في حياة الكل لكي تصبح حياتنا ذات 

قيمة وفائدة عظيمة».

الكنيسة املصرية في البالد احتفلت بعيد امليالد املجيد وسط حضور حاشد

القمص بيجول األنبا بيشوي خالل القداس 

من احلاضرات في القداس 

املستشــارة نادين مراد والسفير هشام عســران والعميد ا.ح يحيى الصمدي واملستشار تامر ابونعمة واملستشار عمر عبدالعزيز وعدد من 
اركان السفارة والقنصلية واجلالية         (محمد هنداوي)

جمع من احلضور 

 البابا تواضروس: اإلنسانية تتحقق بأن يعيش اإلنسان احلب و يقدمه
هنأ قداســة البابا تواضروس الثاني بابا 
املرقســية  الكرازة  اإلســكندرية بطريرك 
القبطية  الكنائس  الكويت وجميع  مسيحيي 
األرثوذكسية واألقباط عبر العالم بعيد ميالد 

السيد املسيح.
وقال في رسالة مســجلة تلقت كنيسة 
القديس مارمرقس نســخة منها: «في عيد 
امليالد املجيد الذي نحتفل به في كل عام نتذكر 

قصصا كثيرة من مشاهد امليالد».
وتابع قائال «ان املجوس حينما قدموا من 
الشرق وقدموا ثالث هدايا وهذه الهدايا الثالث 
تعبر عن حياة اإلنسان إن أيام عمره هي أيام 

ذهب ومر ولبان».
 وأضاف «ولكن في ميالد السيد املسيح 
وأحداث امليالد، يقدم لنا اهللا ثالث عطايا وهذه 
العطايا نراها في مشاهد امليالد املجيد. وهذه 
العطايا متثل كونها هدايا يقدمها اهللا لإلنسان 
كيما يستعيد لإلنسان إنسانيته، فاإلنسانية 
التي يرتبط بها وجود البشــر أمر غال جدا. 
وفي كل عيد ميالد نتذكر هذه األمور الثالثة 

التي سنتحدث عنها إليكم».

وتابع: «األمر األول أن اإلنسانية تتحقق 
بأن يعيش اإلنســان احلب. فعندما ميارس 
هذا احلب ويعيشه ويقدمه، يكون هذا احلب 
وسيلة تتحقق بها إنسانيته. أريد أن أذكر لكم 
املشــهد الذي نحبه وهو الرعاة الذين كانوا 
يسهرون في البادية وكانوا يعيشون في حياة 
بسيطة رقيقة احلال. لكنهم كانوا يعيشون 
هذا احلب، حب القطعان وحب البشــر حتى 
إن اهللا استأمنهم أن يكونوا أول من استقبل 
خبر امليــالد ويظهر املالك ويهنئهم: «ها أنا 
أبشركم بفرح عظيم يكون جلميع الشعب، 
هؤالء الرعاة عاشوا باحلب وقدموه، وعندما 
رأوا رسالة املالك أسرعوا إلى بيت حلم حيث 
املزود وفرحوا بالصبــي املولود في املذود 
وعبروا عن محبتهم الشــديدة بهذه الزيارة 
وكان هذا درسا لنا في اإلحساس باحلب وأن 

يعيش اإلنسان في هذا احلب على الدوام».
وأوضح: «العطية الثانية نراها في زيارة 
املجوس. املجوس غرباء قدموا من الشــرق 
وأتوا خصيصا. كانوا علماء وكانوا يبحثون 
في النجوم. وعندما وجدوا النجم املميز في 

السماء، عرفوا أنه إعالن عن ميالد رب احلقيقة، 
هؤالء متتعوا باخلير مبعنى أن هؤالء املجوس 
كانوا جاديــن وفي إصرار بالغ عرفوا مكان 
ميالد املسيح بإرشــاد النجم وقدموا خيرا 
فجاءوا من الشرق ووصلوا إلى املزود، وقبلها 

تقابلوا مع امللك وقدموا هداياهم».
وأضاف: «وكان هذا أمرا أنهم يريدون أن 
يتمتعوا باخلير ويعملوا خيرا. لقد صنعوا خيرا 
عندما أتوا وعندما زاروا الصبي وعندما قدموا 
هداياهم الذهب واللبان واملر. ولكن في نفس هذا 
املشهد، مشهد ان يعمل اإلنسان خيرا، نتذكر 
أهل بيت حلم وأهل املزود الذين اســتضافوا 
هذه املرأة الفقيرة، أمنا العذراء مرمي والقديس 
يوســف النجار وكانت حبلى وتريد ان تضع 
ابنها ولم يكن هناك مكان في أورشليم املدينة 
الكبيرة وال مــكان في القرية الصغيرة إال في 

هذا املزود فهؤالء صنعوا خيرا».
وقال: «ولذلك العطية الثانية أن نتعلم كيف 
نصنع خيرا على الدوام. هذه العطية الثانية 
التي نقدمها هي أن تصنع خيرا». كما نقول 

عن اهللا «فلنشكر صانع اخليرات».

الثالثة التي نشعر بها  وأضاف: «العطية 
هى تذوق اجلمال. ميالد السيد املسيح مشهد 
جميل.. وعلمنا أن نتذوق اجلمال وأن نقدر كل 
شيء جميل، فالطبيعة جميلة، وما نأكله من 
ثمار األرض جميل. وما نعاينه في الفلك نهارا 
وليال هو جميل وما نعيشه في فصول السنة 
امتدادا من الشــتاء إلى الربيع وإلى الصيف 
وإلى اخلريف أيام جميلة وأيام حياة اإلنسان 
بصفة عامة هي أيام جميلة وعطية من اهللا».

وتابع: «هذه هي الثالث عطايا عش احلب 
ومتتع باخليــر وتذوق اجلمال، هذه العطايا 
الثــالث هي التي نعاينها فــي قصة امليالد، 
مشــيرا الى ان امليالد بداية جديدة وفرحة 
جديدة ورســالة جديدة لكل إنسان يبدأ بها 

عاما جديدا ميجد فيه اهللا».
واختتم البابا تواضروس رســالته: «انا 
أهنئتكم جميعا بهذه األيام السعيدة. وأهنئكم 
بامليالد املجيد. وأقدم كل محبة وكل حتية لكل 
أحبائنا في كل مكان في العالم. وأرسل لكم 
هذه الرســالة من أرض مصر ومن الكنيسة 

القبطية األرثوذكسية». 

في كلمة مسجلة مبناسبة عيد امليالد املجيد وجهها ألقباط مصر في الكويت والعالم 

الفريق محمود الدوسري والعميد خالد الكندري 
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ملشاهدة الڤيديو
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ألول مرة في الكويت


