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Syrië, Berichten maken melding van een luchtbrug tussen de Sovjet-Unie
en het vliegveld Aleppo, waaraan 25 AN-12 CUB's zouden deelnemen. De
vliegtuigen souden munitie en g/w's uit.de Sovjet-Unie afleveren.

In .de loop van 10 oktober arriveerde IRAAKS materieel, waaronder vlieg-
tuigen en SA-2 batterijen. Iraaks-e vliegtuigen nemen reeds enkels
dagen aan de strijd deel.

Volgens Israël zouden op het vliegveld Damascus SU-7 en Sü-20 jager-
bommenwerpers zijn gestationeerd. De type aanduiding SU-20 is bij de
NAVO inlichtingendiensten niet bekend. Mogelijk betreft het een nieuwe
versie van de SU-7 FITTER, de FITTER B, een vliegtuig dat van vleugels,
met variabele peilstelling is voorzien, doch tot nu toe alleen in het
?erre Oosten is waargenomen.

l
Israelisohe vliegtuigen vielen het hoofdkwartier van de Syrische marine
olie installaties en vliegvelden aan. Voorts werd steun verleend aan
de grondtroepen op de heuvels van GOLAN.

Israël deed op 10 oktober luchtaanvallen op de vliegvelden
ABU HAMMAD', AL MAZALAH en QUWEISNA ten noord/noordoosten van. KAISO.
De aanval op de radaropstelling BALTÏM (110 km ten W van Port S AID)
zou succesvol zijn geweest.

De Israëlische Isk zette haar aanvallen op de Egyptische troepen tsr
weerzijde van het Suezkanaal voort. De aanvallen concentreerde zich
op het gebied tussen de Bitteraeren en Port Said, in welk gebied
Egypte haar voornaamste .strijdmacht heeft samengetrokken.

Volgens Israël zouden 5 g/1 gw batterijen' zijn vernietigd. In de nacht-
van 9 op T O oktober hebben de Egyptenaren opnieuw zwaar materieel en
SA-6 raketten over het kanaal gebracht. Hoewel Egypte haar -luchtmacht
schijnt te sparen heeft een Egyptische bron verklaard dat binnenkort
haar bommenwerpers tegen Israël zullen worden ingezet.

De Libische MIRAGES die .reeds enige tijd in Egypte zijn gestationoei'd
zouden op 10 oktober voor het eerst bij de Ivd zijn ingeaet. Deze
vliegtuigen worden dan vermoedelijk bemand door Egyptenaren, aangezien
Quadaf.fi heeft verklaard niet aan de strijd te willen deelnemen, die
volgens hem alleen maar het Egyptisch/Syrisch belang moet dienen.

Over de deelname van Noord Koreaanse piloten, die sinds enige tijd in
Egypte zijn, 'bestaan nog geen aanwijzingen,

Tussen- 4 en 6 oktober souden in de haven van Alexandric 55 FISHBEDs
en ean aantal SA-6 batterijen uit -de Sovjet-Unie zijn aangekomen.
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De Arabische strijdkrachten worden nog steeds versterkt doordat andere
landen (ïrak, Soedan, Marokko, Koeweit) land- en/of luchtstrijd-
krachten beschikbaar stellen, alsmede door Russische wapenleveranties.
Egypte spaart haar luchtmacht.

Israëlische luchtacties in Sinai zijn voornamelijk gericht .op het
uitschakelen van de g/1 gw-opstellingen die bescherming bieden aan de
Egypt.bruggehoofden en op de Egyptische vliegvelden»
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