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Sovjet Luchtbrug naar Middenoosten.»
1,
Sinds de Sovjet Unie haar voornemen bekend maakte tot bevoorrading
van Egypte en Syrië hebben 32 Aa-12 (CUE) vluchten naar CAIRO plaats gehad
en sijn 5 AïT-22 (COCK) zware transportvliegtuigen naar CAIRO gevlogen. Terugkerende A1I-12 (CUB) vliegtuigen werden vastgesteld in HONGARIJE.
PHANTQM vliegers,
2,
De regering van de VS heeft in een officieel communiqué verklaard
niet te zijn betrokken in de aktie om PHA1TTOM vliegers naar ISRAËL te zenden»
Aanwezigheid iniddelzvmre bommenwerpers in IRAK,
3,
De eerder geroeide middelzware bommenwerpers zijn volgens een betrouwbare bron van het type TÏÏ-16 (BADGER) in plaats van TU-22 BLINDER»
Syrische front,
4,
OM 0645 plaatselijke tijd hebben de ISRAËLISCHE Isk een luchtaanval
uitgevoerd op het inte.rnatior.ale vliegveld van DAMASKUS, hierbij werd niet
op tegenstand gestuit van jagers of g/1 geleide wapens,
5,
De aanvallen van de ISRAËLISCHE gsk worden door de ISRAËLISCHE Isk
doorlopend ondersteund. De ISRAELi's ondervinden daarbij hinder van SYRISCHE
SA- 6 en SA7 raketten,
S.inai' front»
6,
Om OSOO A plaatselijke tijd begon EGYPTE met een offenr-ief vaivnrlt
c. e bi-r.^ehoofden bij het SUEZ kanaal. De EGYPTISCHE gsk werden daarbij door
MIG en MIRAGE vliegtuigen gesteund. De Ivd van de EGYPTISCHE gsk wordt, deels
door vliegtuiger. R?I de -Is aóor^A-6 raketten verzorgd, lJe*S$^'^a'*1&-¥'z±in.
aan de westzijde van het kanaal gebleven. Volgens laatste berichten vinden
hevige luchtgevechten plaats. De inzet van MIRAGE vliegtuigen aan EGYPTISCHE
zijde wordt docr de EGYPTISCHE regering ontkend,
Concilie ie .
7«
Uit de berichten kan worden geconcludeerd dat de Isk aan beide zijden
in grote getale deelnemen» Indien de Amerikaanse schattingen van de verliezen
aan beide zijden op waarheid berusten - dit komt op 1/3 van de operationele
vliegtuigen neer - dan moet gesteld worden dat er een behoefte ontstaat ar.n
nieuwe aanvoer. De factor vliegtuigbemanningen gaat,, eveneens een belangrijke
rol spelen0
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