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ا�صم اأندريه ما�ص على �صارع قرب «الي�صوعية» � � � � الرامية

بهية �حلريري :ر�سالته يكملها �ملوؤمنون بالعي�ض �مل�سرتك
�صيدا � � � «امل�صتقبل»

اأح�� �ي� ��ت ج ��ام� �ع ��ة ال �ق��دي ����ص
ي� ��و� � �ص� ��ف وم � ��رك � ��ز ال � ��درو� � ��ص
اجل ��ام� �ع� �ي ��ة ال� �ت���اب���ع ل� �ه ��ا يف
لبنان اجل�ن��وب��ي ذك ��رى م��رور
ث��الث��ن �صنة ع�ل��ى ا�صت�صهاد
امل��دي��ر ال���ص��اب��ق للمركز االأب
اأن ��دري ��ه م��ا���ص ال �ي �� �ص��وع��ي يف
اأيلول  ،1987بلقاء يف باحة
امل��رك��ز يف ال��رام �ي��ة (��ص�ي��دا)
وتخلله االإعالن عن اإطالق ا�صم
االأب اأندريه ما�ص على ال�صارع
امل� � �ح � ��اذي مل �ب �ن��ى اجل��ام �ع��ة
يف ال �ب �ل��دة ب �ن��اء ل �ق��رار � �ص��ادر
ع ��ن جم�ل����ص ب �ل��دي��ة ال��رام �ي��ة.
وح�صر ممثل رئي�ص جمل�ص
ال � � �ن� � ��واب ن� �ب� �ي ��ه ب � � ��ري اأح � �م� ��د
م��و��ص��ى ،مم�ث��ل ال��رئ�ي����ص ف �وؤاد
ال���ص�ن�ي��ورة ط���ارق بعا�صريي
] �حلريري وحد�د ودكا�ش و�شعد و�شيد�ين خالل �إز�حة �ل�شتارة عن �للوحة
وال� �ن ��ائ� �ب ��ان ب �ه �ي��ة احل ��ري ��ري
وق ��ال رئ�ي����ص اجل��ام�ع��ة �صليم دك��ا���ص الي�صوعي:
ومي�صال مو�صى ومفتي �صيدا
اللفتة التي تقوم بها بلدية ال��رام�ي��ة ب�اإط��الق ا�صم
واأق���ص�ي�ت�ه��ا ال���ص�ي��خ �صليم ��ص��و��ص��ان وم �ط��ران��ا �صيدا
االأب ان��دري��ه م��ا���ص ع�ل��ى � �ص��ارع ت�صهد ع�ل��ى حياته
للروم الكاثوليك ايلي حداد وللموارنة مارون العمار.
التي بذلها من اأجل هذه املدينة وتخرنا اأن حياته
واع� �ت ��رت م ��دي ��رة امل ��رك ��ز دي �ن��ا � �ص �ي��داين اأن االأب
مل تذهب �صدى .ونحن نريد اأن نرى يف هذه اللفتة
م��ا���ص ت�ع�ه��د اأن ين�صر امل�ح�ب��ة واالأم � ��ل وال �� �ص��الم يف
دع ��وة الأن ت��وا� �ص��ل اجل��ام �ع��ة ر��ص��ال�ت�ه��ا ه�ن��ا ب��ال��ذات
ه��ذه املنطقة ع��ر ح � ّث��ه ط��الب امل��رك��ز امل�صيحين
ك���ص�ه��ادة ع�ل��ى ال�ع�ي����ص امل �� �ص��رك واالمي � ��ان بقيمنا
وامل �� �ص �ل �م��ن ع �ل��ى ال �ع �ي ����ص وال��ع��م��ل م� �ع� � ًا م ��ن أاج ��ل
اللبنانية.
م�صتقبل لبنان.
بعد ذل��ك ق��دم دك��ا���ص مب�صاركة ��ص�ي��داين دروع�� ًا
وك ��ان ��ت ك �ل �م��ات ل �ك��ل م ��ن رئ �ي ����ص إاق��ل��ي��م ال �� �ص��رق
تكرميية با�صم اجلامعة اىل كل من النائب احلريري
الب��اء الي�صوعين االأب داين يون�ص با�صم
االأو� �ص��ط ل� آ
ورئي�ص بلدية الرامية ج��ورج �صعد وممثل رئي�ص
ا آالب���اء الي�صوعين وامل��دي��ر ال�صابق ل�ف��رع اجلامعة
ب�ل��دي��ة ��ص�ي��دا ع���ص��و امل�ج�ل����ص ال �ب �ل��دي ن���زار احل��الق
يف اجل �ن��وب م�صطفى اأ� �ص �ع��د واالأب ج��وزي��ف ن�صار
تقدير ًا لدعمهم مبادرة ت�صمية ال�صارع.
الي�صوعي ووليد �صالح اأحد خريجي جامعة القدي�ص
واأم� ��ام ال�ن���ص��ب ال �ت��ذك��اري و� �ص �ج��رة ال��زي �ت��ون التي
يو�صف ،ورئي�ص بلدية الرامية جورج �صعد.
زرع� �ه ��ا االأب م��ا���ص ب �ي��دي��ه يف ب��اح��ة اجل��ام �ع��ة يف

(ر�أفت نعيم)

الرامية رفع املطران ح��داد �صالة لراحة نف�ص االأب
ما�ص .تال ذلك ترنيمة للطالبة ماري كلري اندراو�ص.
ثم جرت اإزاحة ال�صتارة عن اللوحة التي حتمل ا�صم
االأب انديه ما�ص.
وب��ارك��ت ال�ن��ائ��ب احل��ري��ري ه��ذه امل �ب��ادرة معترة
اأن ال ��ذي ال ي�ت��ذك��ر ال��ذي��ن ا��ص�ت���ص�ه��دوا ل�ك��ي تعي�ص
النا�ص ب�صالم يكون بعيد ًا عن اخلط ال�صليم .وقالت:
ر�صالة االأب ما�ص تكملها الي�صوعية وكل املوؤمنن
ب��دور لبنان العي�ص امل�صرك وقبول االآخ��ر والعي�ص
ب���ص��الم الأج�ي��ال�ن��ا ال�ت��ي ن��راه��ا ت�ت�ق��دم وت �ط��ور .ر�صالة
لبنان ر��ص��ال��ة العلم وامل�ع��رف��ة وه��ذه الوظيفة التي
تليق ب��ه واإن �صاء اهلل ن�صتطيع اأن ن�صع يدنا بيد
ال هذا البلد النموذج
بع�صنا البع�ص ليكون لبنان فع ً
والر�صالة كما االإر�صاد الر�صويل �صنف هذا البلد بكل
تنوعه وبكل غناه باإن�صانه.

