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عون ينعى مبادرة الـ »س - س«: الفشل لبناني وليس سوريًا أو سعوديًا 
وساركوزي ألوباما: سورية الوحيدة القادرة على إيقاف فتنة لبنانية

سياسة االنخراط مع سورية لتشجيعها على املزيد من اخلطوات االيجابية 
إن في لبنان أم على صعيد عملية الس����ام، معتب����را ان تعيني الرئيس 
األميركي س����فيرا في دمشق خطوة مش����جعة ويفترض اتخاذ املزيد من 

اخلطوات املماثلة.
وقالت جهات ديبلوماس����ية لبنانية متابع����ة ان اجلانب األميركي لم 
يتجاوب مع األفكار الفرنس����ية، وهي أقل س����قفا من األفكار السعودية 
والسورية، قاطعا بذلك الطريق على أي ضمانة دولية محتملة للمسعى 
العرب����ي وأضافت املعلوم����ات ان األميركيني متس����كوا باحملكمة الدولية 
وبصدور الق����رار االتهامي في موعده، وأن تترك����ز اجلهود على احتواء 

آثاره وتداعياته احملتملة.
وأفادت معلومات ديبلوماس����ية أولية بأن الرئيس ساركوزي حض 
الرئيس أوباما على تكثيف اجلهود ملنع االنفجار في لبنان ولدفع عملية 

السام في الشرق االوسط.
وبح����ث معه دور س����ورية في املس����اعدة على الس����احتني العراقية 

والفلسطينية.
وحس����ب هذه املعلومات فإن ساركوزي أراد ان يفهم حقيقة األسباب 
لعدم حماس واشنطن للمسعى السوري � السعودي حلل املشكلة اللبنانية، 
وش����رح ألوباما ان سقوط مس����عى ال�  »س � س« في لبنان ال بديل عنه، 
فاجليش األميركي غارق في العراق والساحة الفلسطينية منقسمة، واذا 
انفج����ر الوضع في لبنان فإن ق����وات اليونيفيل مهددة في اجلنوب، وان 

فرنسا ال تتحمل تعرض قواتها في اجلنوب للخطر.
ثم ان انفجار األوضاع في لبنان س����يكون بس����بب الق����رار االتهامي 
ومحارب����ة أميركا ل� »س � س«، وهذا يعني أن����ه ال أحد قادرا على وقف 
االنفجار والفتنة، خصوصا ان أميركا تستعد لانسحاب من أفغانستان 
وألن القوات األميركية منشغلة في العراق واجلهة الوحيدة القادرة على 
ايقاف حرب وفتنة داخلية لبنانية هي سورية، وفرنسا ال تريد من سورية 

ان يدخل جيشها مجددا الى لبنان.
وبعد احملادثات الفرنس����ية � األميركية عقد خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز مبقر إقامته في نيويورك مس����اء أمس االول 
اجتماعا مع الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي بحثا خاله املستجدات 

على الساحتني اإلقليمية والدولية.
وذك����رت وكالة )واس( أمس أن س����اركوزي اطمأن على صحة خادم 
احلرمني »إثر العملية اجلراحية التي أجريت له ومغادرته للمستش����فى، 

متمنيا له دوام الصحة والعافية«.
م����ن جانبه، ش����كر العاهل الس����عودي س����اركوزي »على مش����اعره 

الطيبة«.
وأضافت الوكالة أن الزعيمني »بحثا خال اللقاء مجمل املس����تجدات 
على الساحتني اإلقليمية والدولية، إضافة إلى آفاق التعاون بني البلدين 
وس����بل دعمها وتعزيزها في جميع املج����االت مبا يخدم مصالح البلدين 

والشعبني الصديقني والعالم أجمع«. 

ان الرئيس ميشال سليمان، وبحسب املصادر، رد على املعارضة بالتأكيد 
على ان هذا املوضوع لن يكون قراره مبفرده وعليه اجراء بعض االتصاالت 
قبل الرد على الطرح . وعلمت »االنباء« ان سليمان اتصل برئيس احلكومة 
سعد احلريري املتواجد في نيويورك على الفور وابلغه بآخر املستجدات 

دون معرفة تفاصيل االتصال.
وبانتظار ان تتضح نتائج القمة األميركية � الفرنسية، يرى مراقبون 
ديبلوماس����يون ان اجتماعات نيويورك اكتس����بت أهمية كبيرة باعتبار 
انها تدل على تسارع االمور واحتمال صدور القرار االتهامي عن احملكمة 
اخلاصة بلبنان في املدى املنظور، علما ان املواقف االميركية قللت كثيرا 
من أهمية كلمة التسوية وحصرتها في الرغبة السورية ورغبة حزب اهلل 
في حصولها ما يجعل ما يجري على اخلط السعودي � السوري محصورا 
في اطار داخلي معني من اجل حصر تداعيات القرار االتهامي الذي سيصدر 
عن احملكمة الدولية، بحيث ال يتخطى اطار العمل على استيعاب تداعيات 

القرار االتهامي وليس نقض احملكمة أو اطاحة القرار االتهامي.
في هذه االثناء تطرقت القمة األميركية الفرنسية الى الوضع اللبناني 
والعاقات مع سوريا، وأشارت مصادر فرنسية الى ان موضوع احملكمة 
الدولي����ة لم يأخذ حيزا واس����عا م����ن النقاش بني اجلانب����ني باعتبار ان 
باريس وواش����نطن متفقتان على ان احملكمة يجب ان تواصل مس����ارها 

دون تدخل.
وذكرت املصادر قبل القمة ان ساركوزي يأمل في إقناع أوباما بزيادة 

إال ان رئيس الوزراء الذي لعبت باده دورا مهما في حل األزمة احلادة 
في لبنان عام 2008، قال ان »هذا لن يثنينا عن مطالبة اجلهات التي ميكن 

ان تساعد بالوصول الى حل لهذا املوضوع«.
وشدد الشيخ حمد على أهمية اس����تقرار لبنان وقال ان باده مهتمة 

»بأال يعتقد أي طرف انه يستطيع ان يحكم لبنان وحده«.
ودعا رئيس الوزراء القطري الى »حل اي قضية باحلوار البناء« كما اكد 
انه »يجب أيضا أال تتعطل احلكومة او يتعطل عملها الن هذا يؤخر لبنان 

ولبنان بلد حيوي يحتاج ان ينمو ويحتاج الى مجلس وزراء فعال«.
ورأى الشيخ حمد ان احلكومة اللبنانية يجب ان »تعمل حسب اتفاق 

الدوحة«.
ولم يكد ينهي العماد ميش����ال عون مؤمت����ره الصحافي حتى انتهى 
اجتماع املعارضة في بعبدا الذي جمع رئيس اجلمهورية ميشال سليمان 
مع رئيس »تيار املردة« النائب س����ليمان فرجنية ووزير الطاقة واملياه 
جبران باسيل والنائب علي حسن خليل واملعاون السياسي لألمني العام 
ل� »حزب اهلل« السيد حس����ن نصراهلل احلاج حسني خليل، وقد غادروا 

من دون اإلدالء بأي تصريح.
 وفيما ترددت معلومات عن توجه املعارضة الى بعبدا لتقدمي االستقالة، 
قالت معلومات اخرى متس����ربة من اللقاء بأن وفد املعارضة قد نقل إلى 
الرئيس سليمان مطلبها عقد جلسة ملجلس الوزراء للتداول باحللول املمكنة 
لألزمة الراهنة، وباالخص بت بند شهود الزور، توافقا أو بالتصويت. اال 

بيروت ـ عمر حبنجر والوكاالت
فيما  اليزال االنتظار سيد املوقف في لبنان، برز امس نعي رئيس تكتل 
التغيير واالصاح النائب ميش����ال عون للمبادرة السورية- السعودية 
معتبرا »أن املبادرة الس����عودية � الس����ورية انتهت ب����دون نتيجة«، الن 
»الفريق اللبناني الذي كان يتم التفاوض معه وهو فريق رئيس احلكومة 
سعد احلريري لم يتجاوب مع هذه املساعي ووصلنا الى طريق مسدود 
على مس����توى املبادرة«، مشيرا الى اننا »ال نس����لم بالطريق املسدود«، 
الفتا الى ان »هناك اتصاال بني السعودية والرئيس السوري بشار األسد 
وبعدها أبلغنا أن هذا املوضوع انتهى الى ال نتيجة«، رافضا اتهامه بانه 
نعى مبادرة ال� »س � س«، مش����ددا على انه »سنحاول الوصول الى حل 

لبناني � لبناني«.
ورأى عون بعد اجتماع »التكتل« االس����بوعي في الرابية، أنه »يبقى 
علين����ا واجب املبادرة الى مبادرة اخرى، وموقفن����ا دائما ايجابي، ولكن 
يبدو أن الفريق اآلخر كان يعمل لكسب الوقت«، الفتا الى انه »يتم البحث 
عن مخرج جديد مع الرئيس ميش����ال سليمان والنتيجة التي نصل اليها 

سنعلنها«.
وأش����ار عون الى ان����ه »لدينا وفد في قصر بعب����دا ميثل رئيس تيار 
»املردة« سليمان فرجنية، ووزير الطاقة واملياه جبران باسيل وعضو كتلة 
»التنمية والتحرير« النائب علي حسن خليل واملعاون السياسي لامني 
العام حلزب اهلل احلاج حسني خليل يتحاورن مع سليمان عن اقتراحات 

معينة نأمل أن تأخذ طريقها وتكون مخرجا إضافيا لألزمة.
ودع����ا العماد عون احلكومة لاجتماع والتقرير معا، مش����يرا الى ان 
»هناك أفكارا سيتم طرحها في قلب اجتماع حكومي«، مؤكدا أن »املبادرة 

التي نطرحها ليست للتداول اإلعامي«.
واضاف: »أنا ال أتكلم عن نهاية مبادرة »س-س« برغبة ش����خصية 
بل حصل تبليغ رس����مي ملسؤولني، التزمت الصمت سابقا حتى ال أكون 
مشجعا على الفشل وكنت أمتنى أن يحصل حل ولكن ليس كل ما يتمناه 

املرء يدركه.. جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن«.
وأرجع عون فشل مبادرة ال� »س � س« الى اللبنانيني انفسهم وليس 
للس����عودية او س����ورية، مضيفا: »نحن نتحمل كامل املسؤولية ولذلك 
كنت دائما أقول فلنذهب الى احلل اللبناني ونترك اخلارج، أيدنا املبادرة 
السورية-السعودية ألننا ال نستطيع أن نكون ضد مسعى خير يساعد 
ولكن أصحاب املسعى نبهونا بأن نتحمل مسؤولياتنا كلبنانيني ليحصل 

حل«.
من جانبه، اكد رئيس الوزراء ووزير اخلارجية القطري الشيخ حمد 
بن جاس����م آل ثان����ي أمس ان »آخر االخبار« عن مس����اعي حل األزمة في 

لبنان »غير مشجعة«.
وقال الشيخ حمد في مؤمتر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء التركي 
رجب طيب اردوغان الذي يزور الدوحة »نحن نعرف ان هناك مس����اعي 

كثيرة تبذل« و»آخر األخبار اآلن غير مشجعة«.

رئيس الوزراء القطري: آخر األخبار »غير مشجعة«.. ويجب أن تعمل الحكومة اللبنانية حسب اتفاق الدوحة

)رويترز( خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز مستقبال الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في مقر اقامته في نيويورك  الرئيس األميركي باراك أوباما يستمع إلى الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي في املكتب البيضاوي بالبيت األبيض مساء امس االول      )ا.ف.پ(

الرئيس ميشال سليمان مجتمعا مع وفد املعارضة الذي ضم رئيس تيار املردة النائب سليمان فرجنية ووزير الطاقة واملياه جبران باسيل والنائب علي حسن خليل 
مستشار الرئيس نبيه بري وحسني خليل مستشار األمني العام حلزب اهلل

)محمود الطويل(

أخبار وأسرار لبنانية

  سليمان دعا األسد لتشجيع احلريري: وجد رئيس 
اجلمهورية ميشال سليمان في موقف الرئيس 
سعد احلريري )لصحيفة »احلياة«( خطوة 
بناءة، وأجرى السبت املاضي غداة حديث رئيس 
احلكومة اتصاال هاتفيا بالرئيس الس����وري، 
دعاه فيه إلى تش����جيع رئيس احلكومة على 
خطوات مماثلة، ومساعدته على سبيل بلورة 
التعاطي اإليجابي لفرقاء الداخل مع التسوية 
السعودية � السورية، وأطلع سليمان األسد 
على نتائج اجتماعه باحلريري يوم اجلمعة 
املاضي، بعد إدالء األخير بحديثه وقبل توجهه 

إلى نيويورك.
  بري استفسر من حزب اهلل ودمشق عن »االلتزامات«: 
أج��رى الرئيس نبيه بري اتصاالت بقيادة حزب 
اهلل ودمش��ق مستفس��را عم��ا إذا كانت هناك 
التزامات م��ن أي نوع، قد قدمت من قبلهما الى 
احلريري ول��م يتم الوفاء بها لس��بب او آلخر، 
فج��اءه اجلواب مزيجا من النفي واالس��تغراب، 
إذ أك��د ل��ه املعنيون في احلزب وس��ورية انهم 
يجهلون بالفعل ما الذي يقصده رئيس احلكومة 
بكالمه عن خطوات وأجوبة ينتظرها من غيره.

  لقاء احلريري - خادم احلرمني: ذكرت معلومات 
ان اللق����اء بني العاهل الس����عودي والرئيس 
احلريري فج����ر أمس »في مق����ر اقامة امللك 
عبداهلل بفندق البازا في نيويورك« اقتصر 
على رئيس احلكومة م����ن اجلانب اللبناني 

واستمر مدة طويلة.
ووصفت مصادر مقربة من األكثرية اللقاء 
بأنه كان جيدا جدا، في حني اعتبرت مصادر 
مقرب����ة من املعارضة ان لغ����ة احلريري بعد 
س����اعات قليلة على اللقاء أظهرت ان األمور 
تتخذ منحى س����لبيا، بدليل الاءات الكثيرة 
حول احملكمة وغيرها،  وان البيان املقتضب 
الصادر عن مكتب رئيس احلكومة زاد األمور 

غموضا.
  إسقاط احملكمة بالوسائل السياسية: ملاذا أوقفت 
املعارض��ة لغة التحذير بعدما بلغ��ت التهديدات 
املباش��رة حدودا عالية عبر عنه��ا كبار أقطابها 
كاألمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل؟

مصادر سياس��ية مقربة من املعارضة جتيب 

ب��أن الهدف هو اتاحة املجال للحليف الس��وري 
وكالة ع��ن املعارض��ة وايران لتحقي��ق الهدف 
األساس��ي، أي اس��قاط احملكم��ة وتداعياته��ا 
بالوسائل السياسية الناجعة التي توفر التكاليف 
على اجلمي��ع، أي اقناع الس��عوديني بضرورة 
اقناع حلفائهم اللبنانيني بعدم املضي في طريق 

احملكمة.
  مشاورات في دمشق: ذكرت معلومات ان دمشق 
قد تستدعي عددا من قيادات املعارضة للتشاور 
مع الرئيس بشار االسد في هذه املرحلة بعدما 
كان أجرى سلسلة لقاءات مع عدد من أركانها 

ظلت بعيدة عن األضواء.
  حتضيـرات للتكيـف مـع التسـوية: يجري قادة 
املعارضة مش��اورات ولقاءات بهدف التحضير 
ملرحل��ة التكيف مع التس��وية، وذكرت مصادر 
مطلع��ة ان هذه اللق��اءات حتصل خصوصا بني 
قياديني من حزب اهلل وآخرين من التيار الوطني 

احلر.
  مم يخشى حزب اهلل؟: على الرغم من ان حزب 
اهلل صرح بأنه لن يس����لم أحدا إذا كان هناك 
مطلوبون من بني عناصره، إال أن تناولهم في 
أي قرار اتهامي سيقدم عملية دعائية عكسية 

للحزب.
فعلى املستوى العربي، حيث يتمسك احلزب 
بأنه ميثل التحرير من االحتال اإلسرائيلي، 
وميثل املقاومة الباسلة لهذا االحتال، هناك 
خوف على صورته عربي����ا نتيجة أي اتهام 

لعناصره.
أما على املستوى الدولي، واألوروبي حتديدا، 
فإن احلزب يخشى ان يحدث أي اتهام لعناصر 
داخل����ه، يؤدي إلى ادراج اس����مه على الئحة 
اإلرهاب، وال أحد يعرف كيف تتطور األمور 

بعد ذلك.
ويعتبر احلزب ان عدم التس����ليم سيضع 
حدودا للتحقيق واحملاكمة، لكن على الرغم من 
ذلك ليس هناك من يعرف كيف يسير املوضوع 
وأين يصل، ولذل����ك من بني الطروحات التي 
يريدها احلزب عدم تعاون لبنان مع احملكمة 
قطعي����ا والتنكر لها، م����ع العلم انه يدرك ان 

الغاءها دوليا غير ممكن.

»إعادة بناء الثقة« بين الحريري واألسد
مدخل إجباري إلى »التسوية«

»األممية« االجتماعات  أس��فرت 
التي ش��هدتها نيوي��ورك وكان 
محورها األزمة في لبنان، عن نتيجتني:
- األول��ى: ان املواكب��ة الدولي��ة 
االقليمي��ة للوضع في لبنان حتولت 
الى مرحلة ما بعد القرار الظني، وان 
اجلهود تتركز على احتواء تداعيات 
هذا القرار بعد صدوره، وان هذا هو 
»جوهر وهدف« املس��اعي السورية 
� الس��عودية التي تلقى دعما دوليا في اطار هذا 

الهدف، أي تثبيت االستقرار في لبنان.
- الثاني��ة: ان الرئي��س احلري��ري يعود الى 
لبنان »محمال« بدعم دولي هو األقوى واألوضح 

منذ وصوله الى رئاسة احلكومة.
وهذا الدعم من شأنه ان يجعل لعبة التفاوض 
ت��دور في ظروف أكثر تكاف��ؤا وان يعزز موقع 
احلريري ويوسع هامش املوقف واملناورة لديه. 
وأولى عالمات ه��ذا الوضع اجلديد االنتقال من 
الدفاع الى الهجوم ومن تقدمي تنازالت الى »فرض 
ش��روط«، حيث يكمل احلري��ري بعد عودته ما 
كان ب��دأه تلميحا قبل ذهابه ال��ى نيويورك من 

سعي الى 3 أولويات هي:
- سحب مذكرات التوقيف السورية كسيف 

مصلت فوق رأس فريقه.
- طي فكرة احالة موضوع شهود الزور الى 

املجلس العدلي.
- استئناف جلسات مجلس الوزراء والتوقف 

عن أخذ احلكومة والبلد رهينة.
ي��رى احلريري ان هذه خط��وات واجراءات 
مطلوبة من الفريق اآلخر قبل الولوج الى مرحلة 

التسوية وترميم الثقة املتصدعة.
وف��ي الواقع ينطلق احلريري من حقيقة انه 
فعل ما علي��ه عندما أدلى بحديثه الش��هير الى 
»الشرق األوس��ط« معلنا تبرئة سورية سياسيا 
م��ن دم وال��ده ومدليا باعتراف سياس��ي حول 
وجود ش��هود ال��زور ودورهم الس��لبي، وكان 
ينتظر مالقاته في منتصف الطريق وما يشجعه 

على التق��دم أكثر اال انه فوج��ئ بعكس ما كان 
ينتظره: مذكرات التوقيف، واشهار ورقة شهود 
الزور لتعطيل احملكمة الدولية، وتعطيل مجلس 
ال��وزراء. وبالتالي فإن م��ا يطلبه احلريري وما 
ينتظره م��ن الطرف اآلخر هو التراجع عن هذه 
اخلطوات الس��لبية والعودة الى وضع طبيعي ال 

يكون فيه ضغط وابتزاز وإكراه..
ولكن الص��ورة مختلفة متام��ا عند الطرف 
اآلخر وخصوصا عند دمش��ق التي »س��ربت« 
ردا عل��ى ما يقوله احلريري.. وهذه هي األجواء 

واملواقف:
- احلري��ري لم ينفذ ما الت��زم به وما يجب 
عليه فعله. فاعترافه بوجود شهود الزور وادانته 
لهم لم يكن كافيا وكان يجب ان يقرن بخطوات 

عملية حملاسبتهم وحتديد من يقف وراءهم.
- اخلطوة األولى في اجتاه التسوية مطلوبة 
من احلري��ري الذي عليه ان يب��ادر الى خطوة 
ش��جاعة في موضوع احملكم��ة الدولية والقرار 
الظن��ي تس��تبق ص��دور القرار وتك��ون نقطة 
االنطالق ف��ي عملية حتصني الوض��ع اللبناني 

الداخلي.
- يخطئ احلريري ان هو تعاطى مع دمش��ق 
كط��رف وليس كراع للتس��وية وأعطى انطباعا 
بأن االزمة بينه وبني الرئيس االس��د )ما نشرته 
»احلياة« عن تس��وية حريرية � سورية برعاية 

سعودية أزعج دمشق(.
ه��ذا التوتر اخلفي بني احلريري وس��ورية 
الذي تس��رب الى العلن عل��ى هامش اجتماعات 
نيوي��ورك، يؤك��د ان العالقة ع��ادت الى نقطة 
الصفر وحتت��اج من جديد الى عملية اعادة بناء 
الثقة، خصوصا اذا كان احلريري يرى ان معادلة 
احملكمة مقاب��ل احلكومة »غير عادلة«، وان ثمن 
»احملكمة« أكبر من ذلك بكثير. واذا كانت دمشق 
تتحس��ب الحتمال قيام معادل��ة أخرى مدعومة 
دولي��ا ه��ي »احملكم��ة مقابل الس��الح«، ونزع 
الس��الح الفلس��طيني خارج املخيمات وضمان 

عدم استخدام حزب اهلل سالحه في الداخل.
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جنبالط ونورا يسعيان لشراء
طاوالت مقهى »القزاز« في الجميزة

بعد إعان إغاق مقهى اجلميزة أو مقهى »القزاز« األثري حسب
االسم الشائع قصد النائب وليد جنباط وزوجته نورا من دون 
اي مرافقة ومن دون موعد، قبل ايام، املقهى في اجلميزة وطلبا من 
املديرة اجنيل ابي حيدر شراء ثماني طاوالت قدمية رخامية السطح 
ومتتاز في الشكل عن عشرات الطاوالت االخرى، بأرجلها احلديدية 

ذات الرسوم الهندسية.
لكن ابي حيدر اعتذرت من جنباط وزوجته ألنها سبق ان باعت 
كل الطاوالت لش���خص آخر، لكنها توس���طت مع الشاري في اليوم 
التالي واحتفظت بطاولتني ستقدمهما هدية الى جنباط مع بطاقة 

اعتذار في االيام املقبلة.

أبادي زار محطة »تيلي لوميار«:
 250 ألف مسيحي يعيشون بأمان في إيران

بّشر بقرب وصول كهرباء »بوشهر« إلى لبنان

بيروت: اعرب السفير االيراني في لبنان غضنفر ركن ابادي
عن ارتياحه للمس���تقبل في لبنان، مؤكدا »ان باده تسعى دائما 
ملساعدة كل الدول الضعيفة السيما تلك التي تتعرض النتهاكات من 
اسرائيل وخاصة لبنان الذي نسعى ملساعدته في مختلف املجاالت، 
من خال زيارات املسؤولني املتبادلة بني البلدين، ومن خال العديد 
م���ن االتفاقيات التي مت توقيعها اخيرا ومن بينها اس���تعداد ايران 
اليصال الكهرباء قريبا في محطة »بوش���هر« بالطاقة النووية الى 
لبنان عبر ش���بكة كهرباء قائمة بني ايران والدول احمليطة وصوال 
الى لبنان عبر س���ورية، او تركيا، كما لم يس���تبعد أبادي املساعدة 
في اقامة معامل النتاج الطاقة في لبنان تعمل بطرق مختلفة ومنها 

بالطاقة النووية.
أبادي الذي كان يتح���دث بعد زيارته إلدارة محطة تيلي لوميار 
»استنكر ما يتعرض له املسيحيون العرب من اعتداءات من متطرفني 

واصوليني، غير مستبعد وقوف الصهيونية وراءهم«.
وقال: ان نحو 250 ألف مس���يحي يعيش���ون بأمان وس���ام في 
ايران، حيث يتمتعون بكامل حقوقهم املدنية واالنسانية والسياسية 
بالتس���اوي مع املسلمني، متمنيا لو ان باقي الدول االسامية حتذو 
حذوها في التعامل مع املس���يحيني الذين يعيشون باحترام وحرية 

في ايران اكثر من اي بلد آخر في الشرق االوسط.


