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  جملس األمن    اجلمعية العامة

  السنة احلادية والسبعون    الدورة السبعون

      من جدول األعمال ٣٧البند 
            احلالة يف الشرق األوسط

موجهتـان إىل األمـني العـام     ٢٠١٦أيار/مـايو   ٢٣رسالتان متطابقتـان مؤرختـان       
ورئيس جملس األمن مـن القائمـة باألعمـال بالوكالـة للبعثـة الدائمـة للبنـان لـدى         

  األمم املتحدة
    

بنـــاء علـــى تعليمـــات مـــن حكـــوميت، أودعكـــم ربطـــاً مـــوجزاً إحصـــائياً باخلروقـــات    
ــرار   ــرائيلية لقــ ــن  اإلســ ــس األمــ ــهر   )٢٠٠٦( ١٧٠١جملــ ــالل شــ ــان/أبريل خــ  ٢٠١٦نيســ

  .املرفق)  (انظر

وثيقـة مـن وثـائق الـدورة السـبعني      باعتبارمها ممتنةً تعميم هذه الرسالة ومرفقها  وأرجو  
  .  من جدول األعمال، ومن وثائق جملس األمن ٣٧يف إطار البند  ،للجمعية العامة

  زيادةكارولني  (توقيع)
  باألعمال بالوكالةالقائمة 

   



A/70/905

S/2016/495

 

2/8 16-08867 

 

ــابقتني       ــالتني املتطـ ــق الرسـ ــؤرختنيمرفـ ــايو  ٢٣ املـ ــ ٢٠١٦أيار/مـ  إىل نيوجهتاملـ
األمني العام ورئيس جملس األمـن مـن القائمـة باألعمـال بالوكالـة للبعثـة الدائمـة        

  للبنان لدى األمم املتحدة
  

  ٢٠١٦نيسان/أبريل اخلروقات الربية خالل شهر     
  

  اخلرقنوع   التوقيت  التاريخ

نيسان/  ٦      
 أبريل

ثناء مرور دورية تابعة للعدو اإلسرائيلي مؤلفة من أو ،BP28مقابل بلدة بليدا بالقرب من النقطة  ٠٨:٥٥
آليات، أقدم عناصرها على رمي قنبلة دخانية مقابل النقطة املذكورة سقطت داخل  أربع

 األراضي احملتلة

نيسان/  ٩
 أبريل

٢٣:٢٠ 
٢٣:٣٠ 

 شبعا احملتلة، أطلق العدو اإلسرائيلي قنبلتني مضيئتني فوق موقع الرادار التابع لهداخل مزارع 

نيسان/  ١٠
 أبريل

٢٣:١٥ 
٢٣:٢٥ 

 نفجارات داخل مزارع شبعا احملتلةا ثالثةمسع صوت 

نيسان/  ١٦
 أبريل

من داخل األراضي احملتلة، جوار مركز العدو اإلسرائيلي مقابل بلدة راميا، حضرت مركبتان  ٠٢:٤٢
حيث عمد من بداخلهما إىل تسليط األضواء الكاشفة باجتاه  “هامفي”معاديتان من نوع جيب 
 دقائقسبع مترا وملدة  ٢٠األراضي اللبنانية ملسافة 

نيسان/  ١٧
 أبريل

 يف تابع للعدو اإلسرائيلي من مركزه “هامفي”ثناء انتقال جيب أتلة، ومن داخل األراضي احمل ٠٢:٢٥

عمد من بداخلهما إىل تسليط ضوء كاشف  ،ىل مركزه يف مشال ثكنة زرعيتإبركة ريشا 

 دقيقة ١٢وملدة  امتر ٢٠باجتاه األراضي اللبنانية ملسافة 

نيسان/  ٢٣
 أبريل

مزودة بكامريات للمراقبة من داخل بلدة  “هامر”حضرت آلية تابعة للعدو اإلسرائيلي نوع  ١٥:١٠

الغجر احملتلة إىل دمشة مقابل مركز تلة الوزاين التابع للجيش اللبناين وقامت بتوجيه الكامريا 

 باجتاه األراضي اللبنانية.

نيسان/  ٢٥
 أبريل

مقابل بلدة العديسة، حضرت إىل املكان  TP36داخل األراضي الفلسطينية احملتلة، عند النقطة  ١٣:٢٠

ومركبتان من نوع جيب  “هامر”دورية تابعة للعدو اإلسرائيلي قوامها مركبة من نوع جيب 

عنصراً، حيث كان حبوزم خرائط وقاموا بتصوير األراضي اللبنانية  ١٥ترجل منها  “دفندر”

ملم باجتاه األراضي  ١٢,٧بتوجيه رشاش عيار  “هامر”جيب  ت املركبة من نوعكما قام

 غادرت اآلليات والعناصر باجتاه الداخل احملتل ١٣,٥٠عند الساعة . واللبنانية

نيسان/  ٢٦
 أبريل

من داخل األراضي الفلسطينية احملتلة، موقع الرويسة املعادي مقابل بلدة ميس اجلبل، أقدم العدو  ١٠:٠٠

بكامريا للمراقبة وموجهة حنو األراضي اإلسرائيلي على تركيز آلية نوع راكون ستالكر جمهزة 

 باجتاه الداخل احملتل ١٠,٢٠الساعة نيسان/أبريل  ٢٨اللبنانية. غادرت بتاريخ 
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  اخلرقنوع   التوقيت  التاريخ

نيسان/  ٢٧      
 أبريل

 سرائيلياإلثالثة وعشرين عنصراً من جيش العدو  ٢٣مقابل بلدة ميس اجلبل، أقدم حوايل  ٠٩:٠٠

) حيث قاموا بتفتيش املكان ٦٤-وبرفقتهم كلب على اجتياز السياج التقين مقابل النقطة (ب

) حلوايل ٦٤-زرق عند النقطة (ب) مث خرقوا اخلط األ٦٥- بني النقطة املذكورة والنقطة (ب ما

وعند  .راضي احملتلةعشرة أمتار وملدة مخس دقائق حبماية دبابة نوع مريكافا متمركزة داخل األ

ما بني السياج  ا) سقطت٦٤- مقابل النقطة (ب تنيدخاني تنيقاموا بإلقاء قنبل ١٠,١١الساعة 

 )٦٤- غادروا مقابل النقطة (ب ١٥,١١عند الساعة وزرق. التقين واخلط األ

/ التابعة للوحدة اهلندية العاملة OP2حملة الشحل، مقابل نقطة املراقبة / -  يف خراج بلدة شبعا ١٣:٤٥ 

اإلسرائيلي على  أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو ،قوات األمم املتحدة املؤقتة يف لبنانضمن 

 حماولة خطف الراعي ماهر محدان دون التمكن من ذلك كونه فر مع قطيعه باجتاه بلدة شبعا
    

  ٢٠١٦اخلروقات البحرية خالل شهر نيسان 

  نوع اخلرق  التوقيت  التاريخ

نيسان/  ٦      
 أبريل

مقابل رأس الناقورة، خرق زورق حريب تابع للعدو اإلسرائيلي خط احلدود البحرية اجلنوبية احملدد  ١٢:٠٨
دقيقة  ٢٢، ملدة ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر  ١تاريخ  ٦٤٣٣/٢٠١١مبوجب املرسوم رقم 

 غادر بعدها باجتاه املياه اإلقليمية الفلسطينية احملتلةو. رمت ٥٠٠وملسافة حوايل 

مقابل رأس الناقورة، خرق زورق حريب تابع للعدو اإلسرائيلي خط احلدود البحرية اجلنوبية احملدد  ١٢:١٠
غادر بعدها ومتر.  ٥٠٠دقيقة وملسافة حوايل  ٢٠، ملدة ٦٤٣٣/٢٠١١مبوجب املرسوم رقم 

 باجتاه املياه اإلقليمية الفلسطينية احملتلة

مقابل رأس الناقورة، خرق زورق حريب تابع للعدو اإلسرائيلي خط احلدود البحرية اجلنوبية احملدد  ١٢:٥٠
غادر بعدها ومتراً.  ٥٥٥دقيقة وملسافة حوايل  ٢٠، ملدة ٦٤٣٣/٢٠١١مبوجب املرسوم رقم 

 باجتاه املياه اإلقليمية الفلسطينية احملتلة

ابع للعدو اإلسرائيلي خط احلدود البحرية اجلنوبية احملدد مقابل رأس الناقورة، خرق زورق حريب ت ١٢:٥٠
متراً.  ٥٥٥، ملدة ساعة ومخس عشرة دقيقة وملسافة حوايل ٦٤٣٣/٢٠١١مبوجب املرسوم رقم 

 غادر بعدها باجتاه املياه اإلقليمية الفلسطينية احملتلة.و

نيسان/  ١٠
 أبريل

مقابل رأس الناقورة، خرق زورق حريب تابع للعدو اإلسرائيلي خط احلدود البحرية اجلنوبية احملدد  ١٧:٥٤
غادر بعدها ومتراً.  ١٢٩، ملدة دقيقتني، وملسافة حوايل ٦٤٣٣/٢٠١١مبوجب املرسوم رقم 

 باجتاه املياه اإلقليمية الفلسطينية احملتلة
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  نوع اخلرق  التوقيت  التاريخ

نيسان/  ١٢      
 أبريل

خرق زورق حريب تابع للعدو اإلسرائيلي خط احلدود البحرية اجلنوبية احملدد مقابل رأس الناقورة،  ١٨:٤٥
غادر بعدها ومتراً.  ١٨٥دقيقة واحدة وملسافة حوايل  ، ملدة٦٤٣٣/٢٠١١مبوجب املرسوم رقم 

 باجتاه املياه اإلقليمية الفلسطينية احملتلة

نيسان/  ١٥
 أبريل

ع للعدو اإلسرائيلي خط احلدود البحرية اجلنوبية احملدد مقابل رأس الناقورة، خرق زورق حريب تاب ٠٣:٥٣
غادر بعدها ومتراً.  ٣١٤دقائق، وملسافة حوايل  ١٠، ملدة ٦٤٣٣/٢٠١١مبوجب املرسوم رقم 

 باجتاه املياه اإلقليمية الفلسطينية احملتلة

البحرية اجلنوبية احملدد مقابل رأس الناقورة، خرق زورق حريب تابع للعدو اإلسرائيلي خط احلدود  ١٩:٠٤
غادر بعدها ومتراً.  ٣٧٠وملسافة حوايل  ،، ملدة أربع دقائق٦٤٣٣/٢٠١١مبوجب املرسوم رقم 

 باجتاه املياه اإلقليمية الفلسطينية احملتلة.

نيسان/  ١٦
 أبريل

مقابل رأس الناقورة، خرق زورق حريب تابع للعدو اإلسرائيلي خط احلدود البحرية اجلنوبية احملدد  ١٩:١٣
غادر بعدها وأمتار.  ٢٠٣، ملدة دقيقتني، وملسافة حوايل ٦٤٣٣/٢٠١١مبوجب املرسوم رقم 

  باجتاه املياه اإلقليمية الفلسطينية احملتلة

نيسان/  ١٧
 أبريل

مقابل رأس الناقورة، خرق زورق حريب تابع للعدو اإلسرائيلي خط احلدود البحرية اجلنوبية احملدد  ٠٣:٣٣
غادر بعدها ومتراً.  ٢٨٠، ملدة مخس دقائق، وملسافة حوايل ٦٤٣٣/٢٠١١مبوجب املرسوم رقم 

 باجتاه املياه اإلقليمية الفلسطينية احملتلة

نيسان/  ٢٠
 أبريل

، خرق زورق حريب تابع للعدو اإلسرائيلي خط احلدود البحرية اجلنوبية احملدد مقابل رأس الناقورة ١٧:٤٧
متراً داخل املياه  ١٥٠، ملدة دقيقتني، وملسافة حوايل ٦٤٣٣/٢٠١١مبوجب املرسوم رقم 

 غادر بعدها باجتاه املياه اإلقليمية الفلسطينية احملتلة.واإلقليمية اللبنانية. 

الفلسطينية احملتلة، أقدم العدو اإلسرائيلي من مركزه مقابل رأس الناقورة على من داخل األراضي  ٢٢:٠٠
 ثانية ٣٠توجيه كاشف ضوئي باجتاه املياه اإلقليمية اللبنانية ملدة 

نيسان/  ٢٤
 أبريل

٢١:٢٠ 
٢١:٢٥ 

 من داخل األراضي الفلسطينية احملتلة، أقدم العدو اإلسرائيلي من مركزه مقابل رأس الناقورة على
ثانية والثانية ملدة  ٣٠توجيه كاشف ضوئي باجتاه املياه اإلقليمية اللبنانية على مرحلتني األوىل ملدة 

 دقيقة.

نيسان/  ٢٥
 أبريل

مقابل رأس الناقورة، خرق زورق حريب تابع للعدو اإلسرائيلي خط احلدود البحرية اجلنوبية احملدد  ١٨:١٢
متراً داخل املياه  ٢٧٧، ملدة ثالث دقائق، وملسافة حوايل ٦٤٣٣/٢٠١١مبوجب املرسوم رقم 

 غادر بعدها باجتاه املياه اإلقليمية الفلسطينية احملتلةواإلقليمية اللبنانية. 

٢٠:٠٥ 
٢١:١٧ 

من داخل األراضي الفلسطينية احملتلة، أقدم العدو اإلسرائيلي من مركزه مقابل رأس الناقورة على 
توجيه كاشف ضوئي باجتاه املياه اإلقليمية اللبنانية على أربع مراحل األوىل ملدة دقيقة والثانية ملدة 

 ثالث دقائق والثالثة ملدة دقيقة ونصف والرابعة ملدة دقيقة
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  نوع اخلرق  التوقيت  التاريخ

مقابل رأس الناقورة، خرق زورق حريب تابع للعدو اإلسرائيلي خط احلدود البحرية اجلنوبية احملدد  ٢٠:١٤      
لقى أأمتار و ٤٠٨وملسافة حوايل  ،، ملدة مخس دقائق٦٤٣٣/٢٠١١مبوجب املرسوم رقم 

نية غادر بعدها باجتاه املياه اإلقليمية الفلسطيوجسمني متفجرين داخل املياه اإلقليمية اللبنانية. 
 احملتلة

نيسان/  ٢٦
 أبريل

مقابل رأس الناقورة، خرق زورق حريب تابع للعدو اإلسرائيلي خط احلدود البحرية اجلنوبية احملدد  ١٨:١٩
غادر ومتراً.  ١٧٤، ملدة دقيقة واحدة، وملسافة حوايل ٦٤٣٣/٢٠١١مبوجب املرسوم رقم 

 بعدها باجتاه املياه اإلقليمية الفلسطينية احملتلة.

نيسان/  ٢٧
 أبريل

مقابل رأس الناقورة، خرق زورق حريب تابع للعدو اإلسرائيلي خط احلدود البحرية اجلنوبية احملدد  ١٩:١٨
غادر بعدها ومتراً.  ٢٤٠، ملدة سبع دقائق، وملسافة حوايل ٦٤٣٣/٢٠١١مبوجب املرسوم رقم 

 باجتاه املياه اإلقليمية الفلسطينية احملتلة

نيسان/  ٢٨
 أبريل

مقابل رأس الناقورة، خرق زورق حريب تابع للعدو اإلسرائيلي خط احلدود البحرية اجلنوبية احملدد  ١٨:١٥
غادر بعدها ومتراً.  ٢٦٠ملدة ثالث دقائق وملسافة حوايل  ،٦٤٣٣/٢٠١١مبوجب املرسوم رقم 

 باجتاه املياه اإلقليمية الفلسطينية احملتلة

نيسان/  ٢٩
 أبريل

مقابل رأس الناقورة، خرق زورق حريب تابع للعدو اإلسرائيلي خط احلدود البحرية اجلنوبية احملدد  ١٨:١٧
غادر بعدها باجتاه ومتراً.  ١٨٠، ملدة دقيقتني وملسافة حوايل ٦٤٣٣/٢٠١١مبوجب املرسوم رقم 

 املياه اإلقليمية الفلسطينية احملتلة

نيسان/  ٣٠
 أبريل

رق زورق حريب تابع للعدو اإلسرائيلي خط احلدود البحرية اجلنوبية احملدد مقابل رأس الناقورة، خ ٠٢:٢٥
متراً. غادر بعدها باجتاه  ٢٢٢ حوايل، ملدة دقيقتني، وملسافة ٦٤٣٣/٢٠١١مبوجب املرسوم رقم 

 احملتلة املياه اإلقليمية الفلسطينية
    

  ٢٠١٦اخلروقات اجلوية خالل نيسان/أبريل 

  اخلرقنوع   التوقيت  التاريخ

نيسان/  ١      
 أبريل

ستطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق كفركال، حلقت فوق اجلنوب اخرقت األجواء اللبنانية طائرة  ٠٧:٠٥
 من فوق علما الشعب ١٥,٢٠غادرت الساعة ووبريوت وضواحيها. 

خرقت األجواء اللبنانية طائرتان حربيتان للعدو اإلسرائيلي من فوق كفركال، حلقتا فوق املناطق  ١٢:٣٠
 من فوق علما الشعب ١٤,٠٠غادرتا الساعة واللبنانية كافةً. 

ستطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق رميش، حلقت فوق اجلنوب. اخرقت األجواء اللبنانية طائرة  ١٦:٣٠
 من فوق رميش. ٠٧,١٥الساعة  ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٢غادرت بتاريخ و

نيسان/  ٢
 أبريل

ستطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق كفركال، حلقت فوق اخرقت األجواء اللبنانية طائرة  ٠٨:٢٠
 من فوق علما الشعب ١٢,٠٠غادرت الساعة واجلنوب. 
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ستطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق كفركال، حلقت فوق اخرقت األجواء اللبنانية طائرة  ١١:١٥      
 من فوق كفركال ٠٥,٠٠الساعة  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٣غادرت بتاريخ واجلنوب. 

نيسان/  ٤
 أبريل

خرقت األجواء اللبنانية طائرتان حربيتان للعدو اإلسرائيلي من فوق كفركال، حلقتا فوق املناطق  ١٠:٣٠
 من فوق علما الشعب ١٢,٢٠الساعة غادرتا واللبنانية كافةً. 

نيسان/  ٦
 أبريل

ستطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق كفركال، حلقت فوق اطائرات أربع خرقت األجواء اللبنانية  ١١:٠٠
 من فوق البحر غرب الناقورة ١٢,٥٥غادرت الساعة واملناطق اللبنانية كافةً. 

ستطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق علما الشعب، حلقت فوق اخرقت األجواء اللبنانية طائرة  ١٥:٢٠
 من فوق رميش ٢١,١٥غادرت الساعة واجلنوب والبقاع الغريب. 

نيسان/  ٧
 أبريل

خرقت األجواء اللبنانية طائرتان حربيتان للعدو اإلسرائيلي من فوق كفركال، حلقتا فوق املناطق  ١١:٠٠
 من فوق غرب الناقورة. ١٢,٤٥غادرتا الساعة واللبنانية كافةً. 

ستطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق الناقورة، حلقت فوق رياق اخرقت األجواء اللبنانية طائرة  ١٣:٥٠
 من فوق رميش ٢٣,٥٠غادرت الساعة ووبعلبك واهلرمل واجلنوب. 

نيسان/  ٨
 أبريل

ستطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق الناقورة، حلقت فوق الشوف اخرقت األجواء اللبنانية طائرة  ٠٦:٤٠
من فوق  ١٣,٣٠غادرت الساعة ووالبقاع الغريب واجلنوب وجبيل والبترون ورياق وبعلبك. 

 كفركال

نيسان/  ١١
 أبريل

خرقت األجواء اللبنانية طائرتان حربيتان للعدو اإلسرائيلي من فوق عيترون، حلقتا فوق املناطق  ١١:٠٠
 من فوق علما الشعب ١٢,٣٠غادرتا الساعة واللبنانية كافةً. 

ستطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق علما الشعب، حلقت فوق اخرقت األجواء اللبنانية طائرة  ١٢:٠٠
 من فوق رميش ١٩,٠٠ غادرت الساعةواجلنوب. 

نيسان/  ١٣
 أبريل

خرقت األجواء اللبنانية طائرتان حربيتان للعدو اإلسرائيلي من فوق عيترون، حلقتا فوق املناطق  ١٢:٢٠
 من فوق غرب الناقورة ١٤,٢٥غادرتا الساعة واللبنانية كافةً. 

خرقت األجواء اللبنانية طائرتان حربيتان للعدو اإلسرائيلي من فوق البحر غرب الناقورة، حلقتا  ٢١:٠٠
 من فوق البحر مقابل الناقورة ٢٢,٢٠غادرتا الساعة وفوق املناطق اللبنانية كافةً. 

فوق املناطق خرقت األجواء اللبنانية طائرتان حربيتان للعدو اإلسرائيلي من فوق الناقورة، حلقتا  ٢١:٠٥ 
 من فوق البحر مقابل الناقورة ٢٢,٢٠اللبنانية كافةً. وغادرتا الساعة 

نيسان/  ١٥
 أبريل

حلقت فوق العديسة ومركبا  ،خرقت األجواء اللبنانية طائرة لرش املبيدات للعدو اإلسرائيلي ١٤:٠٠
 باجتاه الداخل احملتل ١٤,٣٠وحوال. وغادرت الساعة 

نيسان/  ١٧
 أبريل

خرقت األجواء اللبنانية طائرتان حربيتان للعدو اإلسرائيلي من فوق عيترون، حلقتا فوق املناطق  ١٠:٢٠
 من فوق البحر غرب الناقورة. ١٢,٠٠اللبنانية كافةً. وغادرتا الساعة 
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نيسان/  ١٩      
 أبريل

وق خرقت األجواء اللبنانية طائرة استطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق علما الشعب، حلقت ف ١٢:٠٠
 من فوق كفركال. ١٨,٤٠اجلنوب. وغادرت الساعة 

ىل الغرب إخرقت األجواء اللبنانية طائرة للعدو اإلسرائيلي، حلقت فوق موقع البياض من الشرق  ١٣:٥٦
حيث خرقت اخلط األزرق عند جوار بليدا وقامت بالتحليق فوق حقول الزيتون يف بليدا. 

 BP29من فوق النقطة  ١٣,٥٧وغادرت الساعة 

نيسان/  ٢٠
 أبريل

خرقت األجواء اللبنانية طائرة استطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق الناقورة، حلقت فوق إقليم  ٠٩:٠٠
 من فوق كفركال ١٣,٣٥اخلروب واجلنوب. وغادرت الساعة 

اجلنوب خرقت األجواء اللبنانية طائرة استطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق الناقورة، حلقت فوق  ٢٢:٣٥
 من فوق علما الشعب ٠٥,٣٥الساعة  ٢١/٤/٢٠١٦والبقاع الغريب. وغادرت بتاريخ 

نيسان/  ٢١
 أبريل

خرقت األجواء اللبنانية طائرة استطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق علما الشعب، حلقت فوق  ١١:٥٥
 من فوق الناقورة ٢٣,٥٥اجلنوب. وغادرت الساعة 

اللبنانية طائرة استطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق مزارع شبعا احملتلة، حلقت خرقت األجواء  ١٢:٠٠
 من فوق رميش ١٧,٠٥فوق رياق وبعلبك. وغادرت الساعة 

خرقت األجواء اللبنانية طائرة استطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق الناقورة، حلقت فوق الشوف  ٢٢:٢٠
 من فوق علما الشعب ٠١,٠٠الساعة  ٢٢/٤/٢٠١٦وإقليم اخلروب. وغادرت بتاريخ 

نيسان/  ٢٢
 أبريل

خرقت األجواء اللبنانية طائرة استطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق علما الشعب، حلقت فوق  ٠٦:١٥
 من فوق كفركال ١٨,٠٠رياق وبعلبك. وغادرت الساعة 

كفركال، حلقت فوق خرقت األجواء اللبنانية طائرة استطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق  ١٠:٠٠
 من فوق علما الشعب ١٨,٣٠اجلنوب. وغادرت الساعة 

نيسان/  ٢٣
 أبريل

خرقت األجواء اللبنانية طائرة استطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق كفركال، حلقت فوق رياق  ٠٦:٣٥
 من فوق كفركال ٢٠,٤٥وبعلبك. وغادرت الساعة 

نيسان/  ٢٤
 أبريل

طائرة استطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق الناقورة، حلقت فوق  خرقت األجواء اللبنانية ١٠:١٠
 من فوق الناقورة ١٧,١٠اجلنوب. وغادرت الساعة 

نيسان/  ٢٥
 أبريل

خرقت األجواء اللبنانية طائرة استطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق الناقورة، حلقت فوق بريوت  ٠٦:١٠
 فوق الناقورةمن  ١٩,٤٠ورياق وبعلبك واهلرمل. وغادرت الساعة 

خرقت األجواء اللبنانية طائرة استطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق رميش، حلقت فوق زحلة  ١٢:٣٠
 من فوق كفركال ١٤,١٠والبقاع الغريب. وغادرت الساعة 

خرقت األجواء اللبنانية طائرة استطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق يارون، حلقت فوق جبيل  ١٢:٣٥
 من فوق علما الشعب ١٤,٣٥واملنت. وغادرت الساعة وكسروان 
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نيسان/  ٢٦      
 أبريل

خرقت األجواء اللبنانية طائرة استطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق كفركال، حلقت فوق رياق  ٠٦:٢٠
 من فوق علما الشعب ٢١,٠٠وبعلبك واجلنوب. وغادرت الساعة 

للعدو اإلسرائيلي من فوق كفركال باجتاه الشمال خرقت األجواء اللبنانية طائرتان حربيتان  ١٢:٠٠
 من فوق رميش ١٢,١٥وصوالً حىت بريوت. وغادرتا الساعة 

نيسان/  ٢٨
 أبريل

خرقت األجواء اللبنانية طائرة استطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق مزارع شبعا احملتلة، حلقت  ٠٩:٠٥
 كفركال من فوق ١٥,٢٠فوق رياق وبعلبك والشمال. وغادرت الساعة 

خرقت األجواء اللبنانية طائرتان حربيتان للعدو اإلسرائيلي من فوق رميش. حلقتا فوق املناطق  ١١:٠٠
 من فوق البحر مقابل الناقورة ١٢,٥٥اللبنانية كافةً، وغادرتا الساعة 

نيسان/  ٢٩
 أبريل

مزارع شبعا احملتلة، حلقت خرقت األجواء اللبنانية طائرة استطالع للعدو اإلسرائيلي من فوق  ١٠:٢٥
 من فوق الناقورة ١٥,٠٥فوق البقاع الغريب واجلنوب. وغادرت الساعة 

  


