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البابا تواضروس يختار بيجول السرياني أول أسقف للخليج
قال مصدر مطل��ع ان الباب��ا تواضروس بابا 
اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية استقر 
على تعيني القمص الراهب بيجول الس��رياني 
الكاهن بكنيسة العذراء بالكويت أسقفا للخليج 
بعد تزكية شعب الكنيسة بالكويت له. وأوضح 
املصدر في تصريحات ل�»اليوم السابع«، رفض 
فيها اإلفصاح عن اسمه، أن البابا اختار القمص 
بيجول بعدما قرر فصل إيبراشيتي اخلليج عن 
القدس والكرسي األورشليمي التي قرر ترسيم 
القمص إيليا أفامينا أسقفا عليها مثلما صرح 

األنبا أرميا رئيس املركز الثقافي القبطي.
وأشار املصدر، إلى أن البابا سوف يختار للقمص 
بيجول اس��ما يرسم به أسقفا دون أن يحسم 

اإلبقاء على اسمه »األنبا بيجول« أم ال، مؤكدا أن القمص بيجول 
يصبح بعد ذلك أول اس��قف للخليج بعد فصل اإليبراشية عن 
الكرسي األورشليمي والقدس التي كان يتولى مسؤوليتها األنبا 
إبراه��ام مطران القدس الراحل الذي توفي في نوفمبر املاضي.  

من جانبه، أكد فادي يوسف منسق ائتالف أقباط 
مصر املقرب من الكنيسة، صحة اخلبر، موضحا 
أن البي��ان الذي صدر عن املتحدث الرس��مي 
للكنيس��ة أمس وأكد فيه أن��ه املصدر الوحيد 
لألخب��ار ال ينفي صحة ترس��يم القمص إيليا 
أفامينا مطرانا للقدس، إمنا يؤكد على أن القس 
بولس حليم املتحدث الرسمي باسم الكنيسة هو 
صاحب احلق الوحيد في اإلدالء بالتصريحات 
والقرارات الص��ادرة عن املقر الباباوي. وكان 
البابا تواضروس قد أرسل خطابا رسميا لآلباء 
األس��اقفة أعضاء املجمع املقدس يدعوهم فيه 
حلضور رسامة مطران القدس اجلديد في 28 
فبراير بالكنيسة املرقسية بكلوت بك، دون أن 
يحدد اس��م املطران، كما هنأ األنبا أرميا رئيس املركز الثقافي 
القبط��ي القمص ايليا افامينا في صفحته على ال� »فيس��بوك« 
مبناسبة رسامته على الكرسي األورشليمي فما كان من املتحدث 

الرسمي للكنيسة إال أن أكد إنه املصدر الوحيد لألخبار.

)أنور الكندري(   »talks فريق جلنة »دال

»دال talks«  يحفز الشباب 
نحو الطاقات اإليجابية

كريم طارق 

أشارت رئيسة جلنة »دال talks« ونائب رئيس جمعية القانون 
الدول����ي بكلية احلقوق جامعة الكويت الطالبة فتوح الصانع إلى 
أن مؤمتر »دال talks« هو »مؤمتر حواري يهدف إلى حتفيز والهام 
املجتمع وشريحة الشباب نحو الطاقات اإليجابية التي تدفعهم إلى 
التغيير، وذلك من خالل تسليط الضوء على بعض الشخصيات 
العربية والكويتية امللهمة ذات التأثير اإليجابي في مختلف املجاالت 
الثقافية واملهنية واالجتماعية والرياضية«.  جاء ذلك في تصريح 
صحافي على هامش فعاليات املؤمتر الذي تنظمه جمعية القانون 
الدول����ي بكلية احلقوق في جامعة الكويت ممثلة في جلنة »دال«، 

وذلك أول من أمس في فندق الريجنسي.
من جانبه، أكد املسؤول اإلعالمي للمؤمتر يوسف العنجري أن 
»فكرة املؤمتر تتركز على املراحل والصعاب والتحديات املختلفة 
التي مير بها املتحدثون في حياتهم، والتي تشكل حافزا كبيرا حلياة 
اآلخرين وتدفعهم إلى التفاؤل، وبذل املزيد من اجلهد للوصول إلى 
أهدافهم«، متمنيا أن »يحقق املؤمتر احلواري األهداف املرجوة منه 
وه����ي إدخال األمل في نفوس احلضور ودفعهم إلى حتقيق املزيد 
من اإلجنازات«. ومن جهته، قال سفير الطفولة القطري غامن مفتاح 
باعتباره أحد الشخصيات امللهمة إن »اإلصرار والعزمية أحد عوامل 
جناح اإلنسان في حياته«، الفتا إلى أن »إعاقته لن حتول في يوم 

من األيام بينه وبني إجنازاته وأهدافه املختلفة في احلياة«. 
كما تطرق مفتاح إلى مختلف الرياضات واإلجنازات التي حصل 
عليها على الرغم من إعاقته، باإلضافة إلى مشروعاته املختلفة التي 
يقوم بها مثل مشروع »غريسة وبردي« لصناعة اآليس كرمي، مشيرا 
إلى أن طموحه جعل ذلك االسم احدى أعرق العالمات التجارية ذات 
الشهرة العاملية، مؤكدا أن »ذلك احللم لن يتحقق إال باإلرادة والعزمية 

ومدى قدرة اإلنسان على مواجهة وحتمل الصعاب«.
وعبر الطفل القطري عن سعادته البالغة بزيارته للكويت، مشيدا 

باجلهود التي تبذلها جمعية القانون الدولي الكويتية.
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