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Een Israëlische militaire commentator meldde dat Syrische vlieg
2 Iraakse vliegtuigen die laag over een Syrisch convooi vlogen
neergeschoten. Dit zou het gevolg zijn van de gebrekkige communiaan het front. Van gisteren is veel luchtactiviteit te melden.
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Libische MIRAGES zouden gevlogen worden door Egyptische be"i
manningen. Het is bekend dat Egyptische piloten reeds sinds 2 jaar een !
opleiding op MIRAGES in Frankrijk krijgen.

Israëlische 'vliegtuigen hebben gisteren aanvallen uitgevoerd op i
J vliegbases,- radarinstallaties en troepen, die aan het Suezkanaal front l
. ' wilden uitbreken. Ook de Egyptische luchtmacht is actief geweest, in het '
bijsonder in de interceptie rol.
•
Volgens Sadat zou Egypte de beschikking hebben over raketten
(naam: ZAPIR, Egyptian made, range ±380 km, warhead 400 kg) die in staat
zijn Israël over zijn gehele gebied te treffen. In hoeverre het besturingssysteem van de raket, dat oorspronkelijk veel moeilijkheden opleverde,
thans verbeterd is, is dzz, niet bekend.
.
Een sinds de middag Xan 16 oktober ingezette Israëlische ïask
Porce tegen ds W-oever van h4t Suezkanaal, wordt sterk door vliegtuigen.
ondersteund. Het doel is waarschijnlijk vernietiging SAM opstellingen.
/ Een eerder uitgevoerde Israëlische aanval tegen de kustradarstat^ons Oost van AlezaJidrië doet veronderstellen dat een vanuit zee
uitgevoerde raid op Egyptisch territoir, ten doel heeft een gat te slaan
ija de Egyptische luchtverdediging, m.h.o. op. komende acties.
Vooruit geschoven Egyptische troepen zouden voorzien zijn van
aanzienlijke aantallen SA-7 raketten (tegen laagvliegende vliegtuigen,
infrarood) .
.
.
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Een aantal Soviet en Tsjechische technici zijn teruggekeerd, naar
om bijstand te verlenen bij onderhoud en gebruik van SA-raketten.
De thans door Amerika aan Israël gelevex-de vliegtuigen moeten
onttrokken worden aan Amerikaanse g'evechtseenhederi, aangezien niet uit
voorraad leverbaar. Sb,a3ft< zouden 24 PHAKTOM straaljagers geleverd zijn.
Bovendien zouden nog 80 vliegtuigen gereed gehouden v/orden,
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Van 10 t/m 16 oktober hebben ruim 475 bevoorradings vluchten
(dat is ±4000 ton) plgjats gevonden vanuit Rusland naar Syrië en Egypte.
440 vluchten geschie-dde met AN-12 (CUB) en 37 met Aïï-22 (COCK). Het
grootste gedelte v^n de vluchten vindt over Budapest plaats. Tot de
lading zouden SA/7 raketten behoren, bestemd voor Syrië.
Via Belgrado zouden 70 Russische gevechtsvliegtuigen vrorden aangevoerd, waarvan 40 voor Syrië en 30 voor Egypte.
Er zijn berichten ontvangen dat de Russen in hun airlift gebruik
maken van hun nieuwe transportvliegtuig, de CANDID, waarvan aangenomen
werd, dat dit vliegtuig niet voor 1974 in gebruik zou komen.
Hoewel het mogelijk is, dat de Russen SCUD missiles naar Syrië
hebben ge-airlift, is er geen definitief bewijs voor.'
Air reinforcements voor de Arabische landen zijn tot op 16 okt."
als volgt:
'
aan Syrië

aan Egypte

: 25 Hunters
32 Fitters
16 Pishbeds
: 24
35
;13
15

aan Jordanië:

) van Irak

Pishbeds
Pishbeds
Mirages
Hunters

van
van
van
van

30 Lightnings

Algerije
USSR
Libië
Irak
'

van Saudi Arabië

Libië vervult een belangrijke rol in de Egyptische bevoorrading
en als bomvrij onderkomen voor militair materieel.
•

Vliegveld Benghazi wordt gebruik als overlaadplaats van.
goederen vanuit Rusland en andere steunverlenende landen in Egyptische
vliegtuigen. Aldaar staan nog steeds 12 Algerijnse
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-- Er zouden aanwijzingen sijn, dat Moskou naar een gezamenlijk
Russisch-Amerikaanse oplossing voor een "cease fire" in het Middenoosten zoekt, teneinde de huidige verhoudingen met de ÏÏS niet te vertroebelen.
Overige landen.
Er zijn aanwijzingen dat in enkele delen van de DDR paraatheidsmaatregelen v/orden getroffen. Ook zouden veiligheidstroepen in Roemenië
in verhoogde paraatheid zijn gebracht»
Soviet ambassade in Libanon heeft tegengesproken dat aan
Libanese politici verteld zou zijn dat Rusland Syrië zodanig nieuwe
wapenen zou leveren dat de Israeli's hiertegen niet opgewassen zouden
.zijn.
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Israëlische officieren hebben meegedeeld, dat geen van htin 'vliegtuigen is verloren gegaan in "aerial combat" maar als gevolg van de
Arabische raketverdediging.
Op 3» 6» 10 en 15 oktober zijn Soviet fotoverkennings satellieten gelaunched en inmiddels teruggehaald. Normaal blijft een Soviet
verkennings satelliet 13 dagen in de lucht.
CJD ns^Lus i e.
Vooralsnog lijkt het tevroeg om een conclusie te kunnen trekken
uit het opgang komen van de Amerikaanse hulp aan Israël, Alhoewel er
aanwijzingen zijn, dat Moskou voorstander is van een gezamenlijk RussischAmerikaanse oplossing voor het Midden Oosten, en.dus van'ontspanning
tussen Oost en V/est, moeten de berichten van een verhoogde paxaatheid
in sommige WP landen, indien ze .juist zijn, zorgvuldig worden bewaakt* -
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