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أخبار وأسرار لبنانية
برام�ج لمكافحة اإلرهاب: يتحدث وزير الدفاع الياس المر عن 
برنامج بريطاني تتدرب عليه تباعا كل األلوية واألفواج في 
الجيش حول كيفية وضع حاجز غير مكشوف من العمليات 
اإلرهابية وانتش����ار الدبابات في الش����وارع وإقامة حواجز 
التفتيش والتعاطي مع المواطنين، مع برنامج بريطاني آخر 
في التدريب على طائرات بجناح ثابت. كما سيعلن الجيش 
قريبا عن »مغاوير الجبل« المكرسة لحماية تالل لبنان ويتم 

تدريب هذه العناصر من قبل الفرنسيين.
باراك: نقلت صحيفة »هآرتس« عن وزير الدفاع االسرائيلي 
ايهود باراك قوله لألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون )خالل 
لقائهما أمس في نيويورك( ان »حزب اهلل جيش تس��لحه ايران 
وسورية، ويملك اكثر من 40 الف صاروخ موجه نحو المدنيين 
اإلسرائيليين، وهذه اسلحة إرهاب«. واضاف »في الوقت ذاته، 
فإن حزب اهلل جزء من الحكومة اللبنانية، وهذا أمر«. غير منطقي. 

نحن نطالب لبنان بتطبيق القرار 1701«.
تس�اقط شبكات التجسس: في إطار سقوط شبكات التجسس 
اإلسرائيلية تباعا قال مصدر أمني أمس ان اجليش اللبناني 
اعتقل ستة أشخاص آخرين لالشتباه في تورطهم في أنشطة 
جتسس لصالح اسرائيل.وفي املعلومات انه وبعد عمليات 
رصد ومراقبة، أقدمت مخابرات اجليش على توقيف شبكة 
في اجلن����وب تضم املتقاعدين في قوى األمن الداخلي حمد 
س. ومحمود و. وش����بكة أخرى في الشمال وتضم جودت 

خ. املصنف ب� »املهم جدا« وسمعان س..
الحريري إلى قطر غدا: يعتزم احلريري  القيام غدا بزيارة رسمية 
إل��ى قطر تس��تمر يومني.وورد في بيان رس��مي ان احلريري 
سيلتقي خالل هذه الزيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثان��ي ورئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية الش��يخ حمد بن 
جاسم بن جبر آل ثاني وعددا من كبار املسؤولني القطريني.وذكر 
البيان ان احلريري س��يبحث مع املسؤولني القطريني في »آخر 
املستجدات اإلقليمية والدولية وسبل تعزيز العالقات الثنائية بني 

البلدين«.

ابتعاد سورية عن إيران شرط أم هدف أميركي للحوار مع األسد؟

سليمان بحث في موسكو سبل تسليح وتدريب الجيش اللبناني
موسكو � أ.ش.أ: أكد الرئيس 
اللبناني ميش����ال س����ليمان أن 
مباحثاته مع نظيره الروس����ي 
دميتري مدڤيديڤ في موس����كو 
تناولت كل أوجه التعاون العسكري 
بني البلدين ابتداء من إعداد الكوادر 
وانتهاء بتزويد اجليش اللبناني 
باألسلحة احلديثة. وأشاد سليمان 
� في حدي����ث لصحيفة »فرمييا 

نوفوستيه« الروسية � مبا قامت 
به روسيا من إعادة بناء الطرق 
واجلسور التي دمرتها إسرائيل 
خ����الل حربها على لبن����ان عام 

.2006
وقال الرئيس اللبناني إن قرار 
موسكو منح بالده عشر مقاتالت 
من طراز »ميغ � 29« رفع معنويات 
جي����ش بالده.وأضاف أن العالم 

كان ينفذ قرارا غير معلن بحظر 
بيع األسلحة للبنان، لكن روسيا 
بقرارها هذا خرقت هذا احلظر.
وتابع قائال »لبنان بلد مسالم ال 
يفكر في مهاجمة أحد، لكن ينبغي 
له أن يقدر على الدفاع عن النفس 
ويستطيع أن يتصدى لألعداء، 
خاصة إسرائيل«.وذكر أن هناك 
خطة مدتها خمسة أعوام لتحديث 

أسلحة اجليش اللبناني، مشيرا 
إلى أن التعاون مع روسيا سيعزز 
جهوزيته القتالية إلى حد كبير. 
وفيما يتعلق بتسوية املشكالت 
التي تواجه منطقة الشرق األوسط، 
أكد الرئيس اللبناني ضرورة أال 
يتم حل مشكالت الشرق األوسط 
على حساب لبنان وال على حساب 

حقوق الالجئني الفلسطينيني.

بيروت: تقول مصادر اميركية ديبلوماسية ان رغبة واشنطن
في ابتعاد دمشق عن طهران أمر تعلم به سورية حتى 
إن لم توجد تصريحات أميركية متزايدة عنه، والتي كان 
آخره����ا تصريحات لوزيرة اخلارجي����ة هيالري كلينتون 
قبل يوم من زيارة الرئيس االيراني محمود احمدي جناد 
لسورية والتي اس����تمرت الى وقت امس االول، وتضيف 
املصادر ذاته����ا أن األميركيني يراقبون عوامل عدة لقياس 
رغبة السوريني في إبداء حسن نية، وعلى رأس ذلك عدد 
املقاتلني األجانب املتوجهني إلى العراق، واألس����لحة املتدفقة إلى حزب 
اهلل من س����ورية بدعم إيراني، وهذه مؤش����رات تنظر إليها واشنطن 
املعرفة التوجهات السورية في املرحلة املقبلة ولقياس نتائج احلوار 
واالنفتاح عليها، وتضيف: »السبب وراء التواصل مع سورية هو معرفة 
إذا كان مثل هذا التواصل الديبلوماس����ي ميكن أن يؤدي إلى تغييرات 
في السياسة لتدفع هذه األهداف إلى األمام«، وتعمل واشنطن على أن 
تظهر للسوريني نقاط تالق في األفكار واملصالح بني سورية والواليات 
املتحدة، مختلفة عن تلك التي جتمع دمش����ق وطهران، فسورية تقول 
إنها ملتزمة بالس����الم الش����امل، وهذه ليس����ت وجهة النظر اإليرانية، 
وسورية تقول ايضا إنها ملتزمة باستقرار العراق، وحكومة متثل كل 
العراقيني، لكن ليست هذه أجندة احلكومة اإليرانية«، مضيفة »أعتقد 

أنه أمر قد ميكن التس����اؤل حوله، شعورنا هو أنه ميكن لسورية لعب 
دور إيجابي جدا في املنطقة، ورأينا أن احلكومة اإليرانية اآلن ال تلعب 

دورا إيجابيا في املنطقة«.
كما تشير معلومات ديبلوماسية الى ان واشنطن التي عينت سفيرها 
لدى س����ورية روبرت فورد، وسيتسلم مهامه رسميا في غضون ثالثة 
أش����هر، تنتظر من دمش����ق تعاونا جوهريا، وبالقدر الذي تسجل فيه 
جتاوبا سوريا في تلبية املطالب، تتقدم العالقات األميركية - السورية 
لتصب����ح عالقات طبيعي����ة، لذلك، فإن زيارة وكي����ل وزارة اخلارجية 
االميركية وليم بيرنز هدفت إلى معرفة مدى وجود اس����تعدادات لدى 

دمشق للتجاوب في بعض املطالب.
ان الواليات املتحدة رغبت في إبالغ سورية بان هناك معادلة تتبع 
معها وهي العطاء املتبادل واملتوازي، فبالقدر الذي تعطي فيه دمشق، 
تعطيها واش����نطن، واذا كانت دمش����ق تريد خفض الضغوط عليها، 
فاملطل����وب منها التجاوب في ملفات عدة ف����ي املنطقة أبرزها اللبناني 
والعراقي والفلسطيني، وبالتالي تنتظر واشنطن من سورية أن تقدم 

قريبا خطوة جوهرية في ملف من هذه امللفات بطريقة من الطرق.
لقد طلبت واش����نطن إلى دمشق التحرك بقوة، واملساهمة في دور 
إيجابي في املنطقة وأن تتفاعل مع السياسة األميركية، ومع ما تسعى 
واشنطن إلى حتقيقه، وهذا الطلب يحمل إشارة ضمنية اليران في رغبة 

لالستمرار في السعي إلى تقريب دمشق من اإلدارة األميركية، وينطلق 
من النظرة الواقعية للدور الس����وري ف����ي املنطقة، وزيارة بيرنز بهذا 
املعنى تالقي أهداف جولة وزيرة اخلارجية األميركية هيالري كلينتون 
في اخلليج أخيرا، وان كان األسلوب غير مباشر، وتدرك واشنطن ان 
دمش����ق التي متكن األوروبيون من حتميلها رسائل دولية إلى طهران 
حول املوقف من ملفها النووي، غير قادرة على ان متلي على األخيرة 
ماذا يج����ب أن تفعل، أو أن تطلب منها أي مطل����ب في املجال الدولي، 
وفي الوقت نفسه ال ميكن لدمشق التخلي عن حتالفها مع طهران لكيال 
تخسر الورقة األهم في يدها، لذلك يأتي الدور األميركي الذي ينتظر من 
دمشق خطوة ما، في حني ان زيارة جناد لسورية هدفها شد التحالف 

بني البلدين وتعزيزه، في ظل تبادل التهديدات مع إسرائيل.
وكان وزير اخلارجية السوري وليد املعلم قال في رد على ما يقال 
ان حتسني العالقات مع اميركا سيكون على حساب العالقات السورية 
� االيرانية ان »س����ورية تقي����م عالقات م����ع كل دول العالم مبا يخدم 
مصالح شعبها وال تقبل شروطا من أحد تقيد عالقاتها اخلارجية، كما 
ان سورية ال تفرض شروطا على اآلخرين لتقييد عالقاتهم مع أطراف 
تعتبرها خصما«، وأقر املعلم بأن العالقات بني دمش����ق وواشنطن ال 
تتطور بس����رعة، ولكن »الطرفني وضعا أسسها على سكة التطوير«، 

مشددا على ان سورية ستقوم مبا عليها لتحقيق ذلك.
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القضاء التركي يفرج عن 3 قادة عسكريين كبار ويحتجز ضباطًا في قضية التآمر إلسقاط الحكومة اإلسالمية

أردوغان يحذر الجيش: ال أحد فوق القانون
أنق���رة � أ.ف.پ: حذر رئيس 
الترك���ي رجب طيب  ال���وزراء 
اردوغ���ان امس جي���ش بالده 
املعروف بانه حامي العلمانية في 
أنقرة بالقول »ال احد فوق القانون« 
في حني احتجز 11 عسكريا وقائيا 
ضمن اطار التحقيق في شبهات 
بتدبير مؤامرة ضد احلكومة ذات 

النهج اإلسالمي عام 2003.
 وقال اردوغان خالل اجتماع 
حلزب العدالة والتنمية )املنبثق 
من التيار االسالمي( الذي يتزعمه 
ان »م���ا يحصل اليوم هو عودة 
انه تقدم  الى طبيعتها..  االمور 
نحرزه بصفتن���ا دميوقراطية 
الى  متط���ورة«، ولم يتط���رق 

املؤامرة املشبوهة.
 واض���اف ان »الذين يعدون 
مخططات في اخلفاء لسحق ارادة 
الشعب، عليهم ان يدركوا انهم 
سيواجهون العدالة ابتداء من اآلن. 
ال احد فوق القانون. وال يستطيع 
احد ان يستفيد من االفالت من 

العقاب«.
 ورد رئي���س ال���وزراء على 
انتقادات املعارض���ة التي تفيد 
بأن ح���زب العدالة والتنمية قد 
ازداد تس���لطا ويح���اول ضرب 
صدقي���ة اجليش ال���ذي يعتبر 
ضمانة العلمانية في تركيا، قائال 
»نعم، هذه العملية مؤملة، لكنها 
في مصلحة ش���عبنا الذي يبلغ 

عدده 72 مليون نسمة«.

 واضاف »يجب اال تس���اور 
الشكوك واملخاوف ايا كان«. وقال 
الذي تسلكه تركيا  ان »االجتاه 
واضح.. وتركيا حترز تقدما نحو 
االنضمام الى االحتاد االوروبي«. 
وكان���ت محكمة تركية قد امرت 
11 مشبوها جديدا في  باحتجاز 
اطار الشبهات بتدبير مؤامرة ضد 
احلكومة االسالمية احملافظة عام 
2003، فارتفع اجمالي االشخاص 
املتورطني في هذه القضية الى 31، 
كما ذكرت وكالة انباء االناضول 

امس.
 وذكرت الوكالة ان تس���عة 
ضب���اط قي���د اخلدم���ة بينهم 
اميرال وعسكريني  اثنان برتبة 
متقاعدين بينهم جنرال، هم في 
عداد االشخاص ال� 11 الذين وضعوا 
قيد احلجز بعد استجوابهم من 

قب���ل املدع���ني، ومت االفراج عن 
كولونيل السباب طبية.

 وس���يتم توضيح االتهامات 
املوجهة للمش���تبه فيهم عندما 
ينته���ي املدعون من التحقيقات 

متهيدا لتوجيه التهم لهم.
 وافادت وكالة االناضول امس 
االول بأنه مت االفراج عن القائدين 
البحرية  الس���ابقني لس���الحي 
والطيران في تركيا اوزدن اورنيك 
وابراهيم فيرتينا بناء على امر 

من النيابة بعد استجوابهما.
 واضافت وسائل االعالم التركية 
انه افرج بعد ذلك ايضا عن مسؤول 
عسكري س����ابق كان مساعد قائد 

جيش املشاة ارغني سايغون.
 ومت االعالن عن هذه االفراجات 
عقب اجتماع ط���ارئ هام عقده 
املسؤولون املدنيون والعسكريون 
الذين تعهدوا بتس���وية االزمة 
الناجمة عن اعتقال عس���كريني 
يشتبه في تورطهم في مؤامرة 
2003 ضد احلكومة االس���المية 
القوانني  اط���ار  احملافظ���ة، في 

والدستور.
وفي وقت الحق أمس افادت 
قناة »ان تي في« االخبارية بأنه 
مت توقيف 18 ضابطا آخرين في 
القضية بينه���م ضابط متقاعد 
والبقية في عداد اخلدمة حاليا، 
واشارت صحيفة »حرييت« إلى 
ان عمليات االعتقال االخيرة متت 

في 13 مدينة تركية.

رجب طيب اردوغان

)أ.ف.پ( الرئيس السوري د.بشار االسد والرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد وأمني عام حزب اهلل  السيد حسن نصراهلل على مأدبة العشاء في دمشق مساء امس األول   

صحافي يسأل الرئيس اإليراني
عن صالته وراء إمام سني!

التهديدات اإلسرائيلية على »مأدبة عشاء«  األسد ونجاد ونصراهلل في دمشق
الرئيس اإليراني التقى في العاصمة السورية ممثلي 10 فصائل فلسطينية بينهم مشعل

دبي � العربية.ن����ت: رد الرئيس االيراني محمود 
احمدي نجاد على سؤال صحافي حول صالته وراء 
امام س����ني خالل زيارته لدمشق امس االول بالقول: 
»إننا ننظر إلى الوحدة اإلسالمية واألخوة اإلسالمية 
والمصير المشترك بالدرجة األولى، بعيدا عن فكرة 

الطائفية التي تذكرها«. والصحافي الذي طرح السؤال 
هو من قناة »العالم« االيرانية. وكان نجاد قد شارك 
في االحتفاالت بالمولد النبوي خالل زيارته لسورية 
ووقع مع نظيره الس����وري بشار االسد وثيقة إللغاء 

تأشيرات الدخول بين بلديهما.

 دمشق � أ.ف.پ: ناقش الرئيسان السوري بشار 
االسد وااليراني محمود أحمدي جناد وامني عام حزب 
اهلل السيد حس����ن نصراهلل التهديدات االسرائيلية 
املتكررة ضد لبنان وس����ورية في دمشق امس االول، 
بحسب ما ذكرت وكالة االنباء السورية )سانا( وقناة 

املنار الناطقة بلسان حزب اهلل. 
 واوضحت الوكالة ان اللقاء جاء خالل مأدبة عشاء 
اقامها االسد على شرف جناد مبناسبة زيارته الى دمشق. 
وحضر املادبة ايضا بحسب »سانا« أعضاء الوفدين 
الرس����ميني الس����ورى وااليرانى وعدد من املسؤولني 
الس����وريني والوفد املرافق للسيد نصراهلل. اما قناة 
املنار فقد اكدت ان نصراهلل التقى جناد وتطرق معه 
الى »اخر التطورات في املنطقة والتهديدات الصهيونية 
املتكررة ضد لبنان وسورية«. وكان االسد وجناد اكدا 
على متانة العالق����ات الثنائية التي توجت بالتوقيع 
على اتفاق يقضي بالغاء تاشيرة الدخول الى البلدين، 

معبرين بذلك عن رفضهم للدعوة التي وجهتها وزيرة 
اخلارجية االميركية هيالري كلينتون الى دمشق لكي 
»تبدأ باالبتعاد في عالقتها عن ايران التي تتسبب في 
اضطرابات للمنطقة وللواليات املتحدة«. كما طالبت 
كلينتون دمش����ق ب� »مزيد من التعاون حول العراق، 
ووقف التدخالت في لبنان ونقل او تس����ليم س����الح 
الى حزب اهلل، واس����تئناف احملادثات االسرائيلية - 

السورية«. 
وقبل مادبة العش����اء، التقى جناد مبمثلي عشرة 
فصائل فلسطينية بينهم رئيس املكتب السياسي في 
حركة حماس خالد مشعل. وبحسب مسؤول اجلبهة 
الش����عبية لتحرير فلسطني ماهر الطاهر الذي شارك 
في اللقاء فان جناد اكد خالل لقائه بقادة الفصائل ان 
»املقاومة هي اخليار الناجح لتحرير االرض« وجدد 
»وقوف ايران بكل قوة الى جانب الشعب الفلسطيني 

لتحرير ارضه«.

ميزان القوى ال يميل ألول مرة بالكامل نحو العسكريين
عادت العالقة في تركيا بني املؤسس��تني 
السياس��ية والعسكرية الى مس��ار التوتر 
والتصادم، وتسارعت التطورات بني حكومة 
حزب العدال��ة والتنمية املنبث��ق عن التيار 
االسالمي وجيش الدولة املعروف بأنه حامي 
النظ��ام العلماني في البالد فقد ألغى رئيس 
األركان الترك��ي اجلنرال ايلكير باش��بوغ 
زيارته املق��ررة الى مصر لثالث��ة أيام. اما 
الرئيس عبداهلل غول ورئيس احلكومة رجب طيب أردوغان 
فاجتمعا مع رئي��س األركان ملعاجلة الوضع. واملعارضة 
التركية تطالب بانتخابات مبك��رة من أجل اخراج البالد 
م��ن األزمة، م��اذا يجري؟ أمرت محكمة في اس��طنبول 
بتوقيف 11 ضابطا عسكريا وتوجيه االتهام إليهم بالتآمر 
لالنقالب في 2003 على احلكومة التركية املنبثقة عن التيار 
االسالمي، في قضية أججت الصراع بني احلزب احلاكم 

واملؤسسة العسكرية.
خطوة القضاء التركي الشجاعة قابلها اجليش بإعالن 
حالة طوارئ داخلية. جمع رئيس األركان كبار الضباط في 
أنقرة ومحافظات تركيا في اجتماع، يذكر باجتماعات رئاسة 
األركان عشية قرارات 18 فبراير 1997 التي مهدت لالطاحة 

برئيس احلكومة حينها االسالمي جنم الدين أربكان.
ردت قيادة اركان اجليش على االعتقاالت مشيرة في 
بيان الى اجتماع استثنائي ضم آل الضباط من رتبة جنرال 
واميرال لتقومي الوضع الذي وصفته بأنه »خطير«، ورأى 
محللون عسكريون في هذا االجتماع االستثنائي وسيلة 

لكي تبدي رئاس��ة االركان دعمها املعنوي لضباطها دون 
الرغبة في التدخل في االجراءات القضائية. وأكد رئيس 
االركان ايلكر باش��بوغ مؤخرا احت��رام اجليش للدولة، 
مشددا على ان عهد االنقالبات العسكرية ولى في تركيا 

التي تطمح لالنضمام الى االحتاد االوروبي.
متيز االجتماع بأهمية جلهة انه شمل كل اجلنراالت 
الكبار، ثم انه يأتي قبل أيام من الذكرى الس��نوية ل� 28 
فبراير 1997. ولقد وقع اجتماع اجلنراالت مبنزلة الصدمة 
في األوس��اط السياسية، وس��ارع نائب رئيس احلكومة 
جميل تشيتشيك للذهاب إلى رئاسة األركان لبحث املوقف، 
نظرا لوجود اردوغان في اسبانيا، وقت االجتماع. ورأى 
محللون عسكريون ان االجتماع االستثنائي لقيادة األركان 
هدف الى إظه��ار دعمها املعنوي للضب��اط دون الرغبة 
ف��ي التدخل في إجراءات القضاء. لكن بعضهم اعتبر ان 
عدم حترك اجليش ميكن ان يش��كل بداية النهاية لدوره 
السياسي في البالد، على اساس أن االعتقاالت ستشكل 
رادعا مهما وقويا ضد أي انقالب عسكري في املستقبل، 
علما ان املؤسس��ة العس��كرية نفذت اربعة انقالبات منذ 
1960، آخرها العام 1997، حني أجبرت حكومة اربكان ذات 

التوجهات اإلسالمية على االستقالة.
للمرة األولى تطول االعتقاالت رؤوسا عسكرية كبيرة، 
بعضها متقاعد والبعض اآلخر اليزال في اخلدمة. ويواجه 
اجليش التركي حامي املبادئ العلمانية في النظام، التحدي 
األكبر لس��لطته بسبب االتهامات املوجهة الى كبار قادته 
بالتآمر على احلكومة. وطالت القضية األخيرة ضباطا لطاملا 

كانوا في منأى عن أي مساءلة، مثل رئيسي أركان القوات 
البحري��ة واجلوية اللذين افرج عنهما بعد اس��تجوابهما 

من قبل النيابة.
ويصعب خارج تركيا فهم الدور السياسي الذي يضطلع 
به اجلي��ش، وحتديدا لدى االحتاد األوروبي الذي تطمح 
تركيا لالنضمام اليه. ففي تركيا ال ترتبط رئاسة األركان 
العسكرية بوزارة الدفاع، امنا برئيس الوزراء، واجليش 
التركي هو اجليش الوحيد بني الدول الغربية الذي احتفظ 
بصالحيات مهمة حتى العام 2003، عندما قلص البرملان 
الدور السياسي للعسكريني متاشيا مع املعايير األوروبية، 
غير انه مازال يش��ارك في حتديد السياسات اخلارجية 
من خالل مجلس األم��ن القومي، حتى ان كان دوره في 
هذا املجلس أقل مما كان عليه قبل 2003 وتشكل املبادئ 
الكمالية، نسبة الى مصطفى كمال أتاتورك )1881 � 1938( 

حجر األساس للعقيدة العسكرية في تركيا.
تعتبر »عملي��ة املطرقة« التي نف��ذت االثنني املاضي 
واحدة من أوس��ع عمليات االعتقال في صفوف اجليش 
التركي، وحتديا غير مسبوق لهيبة اجليش وسمعته. ومع 
أن القض��اء، أو بعض القضاة، ه��م الذين يقودون حملة 
االعتقاالت والتحقيقات، فإن مس��ار التطورات الداخلية 
في تركيا يلقي بظالل ثقيلة على املش��هد السياسي الذي 
تتراكم في سمائه غيوم سوداء كثيرة تنذر مبا هو أسوأ 
في صراع سياسي حاد لم تشهده تركيا من قبل، مع فارق 
أن ميزان القوة ال مييل كامال، كما كان في الس��ابق، إلى 

جانب املؤسسة العسكرية وحلفائها.

10 طائرات حربية إسرائيلية
تخرق األجواء اللبنانية خالل 15 ساعة

بيروت � يو.بي.آي: اتهم اجليش اللبناني امس اس����رائيل بالتمادي في
انتهاكها سيادة لبنان بشكل »استفزازي« بخرق طيرانها لالجواء اللبنانية.

وقال اجليش، في بيان، »يستمر العدو االسرائيلي بتماديه في انتهاك السياداة 
اللبنانية والقرار الدولي رقم 1701 )بشأن جنوب لبنان(، حيث خرق عدد من 
الطائرات احلربية االسرائىلية املعادية لالجواء اللبنانية بشكل استفزازي 
اعتبارا من صباح اخلميس املاضي ولغاية صباح اجلمعة )امس(«. ولفت 
البيان الى ان 10 طائرات حربية اس����رائيلية خرقت خالل 15 ساعة االجواء 

اللبنانية على دفعات.
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