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9_oktober. _ • • . • • .

a. Si_nai_. ' • •

De Isr. luchtaanvallen tegen de Egypt. bruggehoofden over het -Suez-kanaal,

alsmede tegen Egypt vliegvelden tussen het kanaal en de Nij l werden voort-

gezet. Aangezien Egypte in de afgelopen jaren haar vliegvelden ih ruime mate

voorzien heeft van vliegtuigshelters zijn de vliegtuigen op de grond moeilijk,

te treffen en zal het Isr. een grote inspanning kosten de Egypt Isk uit te

schakelen. B. m,v. een cornraa,ndo-operatie niet behulp van helicopters heeft

Isr, getracht Egypt g/w opstellingen langs het Suez-kanaal te vernietigen.

De grote vltg verliepen komen vnl, op naam van de SA-3 en S-A-6 batterijen

die langs de westelijke oever, van het Suez-kanaal staan opgesteld.' Volgens

Isr., bronnen zou Egypt. getracht hsbben TEL.AVIV te bombarderen. • Op 9 cktober

waren de activiteiten van de Egypt. Isk zeer gering. Ira,a,kse en Algerijnse

eenheden namen aan de strijd deel.

b. Svrische front.

Aanvallen ter ondersteuning van de grondtroepen bij GOlAN werden voortgezet.

Bij de aanval op Damascus zouden 6 Isr, Phantons zijn neergeschoten*- Ook in
,, , ., , - . .. /.. . _, . . , _ . . , . _, .r. (^j&>''> ^
au; gsoaea eisen o.e g/1-g.v.'s van Jtussisoh makelij hun tol, Isr. aanval' op

een radarstation in Libanon.

10 oktober. .

Opnieuv; j.sr.- luchtaanvallen op Egypt vliegvelden en een ra.d.ar station a r-n do

kust. ' '

Iraakse vlt«:n vallen Isr. doelen- aan. Isr,. vlt-gn doen aanvallen, op de havens
O-lt

en LATAKIA'TASTUS. Bij aanvallen op Isr. stellingen zouden 17 Syrischs

FISHBED's zijn neergeschoten. . .

fi,g£\*._'?'^r_.u >^__P? vraag kan gesteld worden hoelang de Isr. Isk (personeel e;j

materieel) in staat, zijn de huidïge krachtsinspanning vol te houden.

De verliezen aan vltgn zijn hoog dwz 70-80 vltgn (gesproken wordt

over 20-25 procent, van het bestand), voornamelijk als gevolg van de

luchtdoelrakétten die langs het Suez—kanaal en in Syrië staan opge-

steld. Israël heeft zelf het verlies vs,n 52 vltgn in de eerste

2 dagen toegegeven. Volgens Isr. bro.n zou de Syrische- Ivd ecnte.r

nu -voor 80>t> 'zijn uitgeschakeld.
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