
 دولة الكويت 
  الخامس والعشرون من فبراير  -اليوم الوطني 

تقع دولة الكويت في شمال شرق الجزيرة العربية،  وتحدها السعودية من الجنوب والعراق من الشمال. لقد  
م مما قاد إلى  ١٩٤٠ازدهرت كونها مركز تجاري منذ أيام ألكسندر العظيم.  وتم اكتشاف البترول في سنة  

  نمو وتطور الدولة. 
 

م بعد إنتهاء الوصاية  ١٩٦١كويت استقاللها في عام م. نالت ال١٧٥٦تحكم عائلة الصباح الكويت منذ عام 

م. تحتفل الكويت بيومها الوطني في الخامس والعشرون من فبراير، ١٨٩٩البريطانية التي بدأت في عام 

 .يوم جلوس األمير عبدّللاه السالم الصباح الذي كان صاحب السلطة في وقت االستقالل
 

م. الغزو الذي دام لمدة سبعة أشهر ١٩٩٠لكويت في صيف  تحت قيادة صدام حسين غزت دولة العراق، ا

 إنتهى بعد التدخل العسكري  لقوات التحالف تحت قيادة الواليات المتحدة األمريكية.  
 

 الكويت   : العاصمة 
 وراثي دستوري   : نظام الحكم 

 ٪ أجانب ٣٩٪ عرب،  ٦١ :المجموعات العرقية

  
 )www.worldometers.info( مليون  ٦.٤  :التعداد السكان 

  ٪ديانات اخرى ٣٪ هندوس، ٢٪ مسيحيون، ٨٪ مسلمون، ٨٧   :الديانات
  

المسلمين ممنوعين من إن يشاركوا أيمانهم. برغم من أن حرية المعتقد حق دستوري، لكن غير 
 وهناك العديد من القوانين التي تقيد حرية المعتقد و تحظر الردة أو اإللحاد.

  

    
       

 

 

وهب البرمان كامل   ٢٠٠٥الكويت هي أول دولة عربية يكون لها برلمان منتخب. في عام 

 الحرية السياسية للمرأة. 
 

خاء أقتصادي و تجذب عدد كبير من العمالة األجنبية. و  هذه الدولة الغنية بالنفط تتمتع بر
 .تتفاخر بأنها تتمتع بأحد أعلى مستويات المعيشة في العالم

 

الكويت دولة إسالمية رسمياً، إال أنه هناك المئات من الكويتين من أصول   ن أمن بالرغم 
الصعب التميز إذا كانوا  مسيحية، وهم يتوارون عن األضواء تجنباً لألضطهاد المحتمل. و من 

 مسيحين أسماً أو مؤمنين حقيقين. 
 

 
 

 ِطلبات الصالة : 
o https://prayercast.com/kuwait.html 
o https://prayforap.com/kuwait.html 
o http://www.apinfo.eu 

   

صلي لكي تصل رسالة الخالص للكثير من الناس في الكويت، سوًء للسكان   •
 خالل قنوات التواصل المتنوعة. المحيلين أو العمال األجانب و المغتربين من 

صلي لكي تمنح حكومة الكويت حرية أكبر للمسيحين؛ خاصة للمسيحين أصالً و لمن أقبلوا على األيمان بيسوع   •
 المسيح لكي يجتمعوا و يصلوا و يشاركوا إيمانهم بحرية. 

 رية. صلي من أجل خالص الكويتيين الذين يدرسون في الدول التي تتم فيها كرازة األنجيل بح •
 صلي للمؤمنين األجانب العاملين في الكويت لكي يشاركوا الحقيقة من دون خوف.  •
صلي للمؤمنين الكويتيين من خلفية مسيحية و خلفية إسالمية أن يثاروا و يصمدوا في إيمانهم المسيحي ويستمروا    •

 في شركتهم مع المؤمنين االخرين. 
 

 

 هِذِه اْلَحِظيَرِة، َلبُدَّ أَْن أَْجَمعََها إِلَيَّ أَْيضاً، َوتُْصِغَي ِلَصْوتِي؛ "َوِلي ِخَراٌف أُْخَرى ََل تَْنتَِمي إِلَى 
 فَيَُكوَن ُهنَاَك قَِطيٌع َواِحٌد َوَراعٍ َواِحٌد."

 ١٦: ١٠يوحنا 
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