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ISRAËL;
De israëli's zijn van plan nog zes nederzettingen in de
bezette arabische gebieden te vestigen, twee in de keuvels van öolan,
twee in het Jordaandal en twee in ket noorden van de Sinaï-woesti jn.
Be israëli's kebben reeds elf nederzettingen in ket Jordaandal, tenminste drie ten zuiden van Jerusalem en drie in de Sinaï -woestijn.
Laatstgenoemde nederzettingen staan los van de verdedigingswerken
bij Skarm Ask-Skaykk aan de Straat van Tiran.
Opmerkingen; De vestiging van nederzettingen in de bezette gebieden
wordt door de arabieren gezien als bewijs voor Israël s
eipansieplannen. Ook in Israël is dit eckter een fel
strijdpunt waar tegenstanders stellen dat de mogelijkkeden van de regering bij vredesbesprekingen kierdoor
beperkt worden. De minister van defensie Dayan S. s-. gelooft eckter niet in deze stelling en koudt, kennelijk
met succes, aan ket argument vast dat vrede nog lang niet
in ziekt is en Israël intussen aan zijn verdediging dient
te denken.

7.A.R. ;
Ondanks zijn gezondheid, die te wensen overlaat, keeft
president FAS SER de politieke en militaire touwtjes strak in kanden.
De belangrijkste persoon;, direct onder kern is in de eerste plaats
Ali SABRI, die bekend staat om zijn linksgerickte instelling. ALI SABRI
keeft een eigen geheime dienst, die alleen aan kern rapport uitbrengt.
Opmerkingen; NASSERS gezondkeid is op ket ogenblik niet al te sleokt,
kij slikt grote koeveelkeden pillen, koofdzakeli jk pijnstillende middelen, wanneer kij last keeft van pijn in een
van zijn benen. De laatste tijd spreekt NASSBR zijn redevoeringen zittend uit. De pijnstillende middelen maken hem
eckter vergeetachtig en geïrriteerd en doen hem soms de
draad van een gesprek verliezen.
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Economische samenwerking in de araMsche landen.
De VAE probeert in de economische opbouw in het Midden-Oosten weer een
leidende plaats op te bouwen. Hierbij zal echter kapitaal uit de rijke
olieproducerende landen een belangrijke rol moeten spelen. Zo zijn er
pogingen aangewend om kapitaal uit Kuwait aan te trekken voor investering in Egypte. In de loop van augustus is een delegatie uit Kuwait
bestaande uit regeringsvertegenwoordigers en zakenmensen in Egypte geweest teneinde de voorwaarden te bespreken die gesteld worden ter zekering van eventuele investeringen. Het is begrijpelijk dat de investeerders zekere garanties eisen tegen eventuele nationalisaties. Bovendien
wilman een deel van de winst kunnen overmaken naar Kuwait. Het is waarschijnlijk dat Egypte aan deze voorwaarden tegemoet zal komen omdat dringend behoefte bestaat aan kapitaal ten behoeve van de economische ontwikkeling. Kuwait heeft in de loop van juli reeds een overeenkomst afgesloten met Syrië welke investeringen in dat land zeker stelt en winstovermaking garandeert. Een lening van 8 miljoen dollar voor de constructie van een aantal silo' s in Syrië werd door het "Kuwait Development
Fund" verstrekt.
Als een van de eerste tekenen van samenwerking tussen Egypte en Kuwait
op economisch gebied kan gewezen worden op technische hulp die door
Egypte zal worden geboden bij de bouw en het in bedrijf stellen van een
cementfabriek met een capaciteit- van 300.000 ton per jaar. Ook op wetenschappelijk gebied probeert de VA1 enige successen te boeken. Ter bevordering van de wetenschappelijke ontwikkeling zullen een aantal regionale
universiteiten worden uitgebreid ten einde in staat te zijn een groter
aantal studenten op te nemen. Tegelijkertijd echter zullen de toelatingseisen voor universitair onderwijs worden verhoogd. Volgens de plannen
zou in het cursusjaar 1969-1970 het aantal studenten 29000 gaan bedragen.
Ter vergelijking bedroeg het aantal studenten in het cursusjaar 1968-' 69
19000. Voor de opbouw van het universitaire onderwijs zal steun verleend
worden door de Sowjet Unie bij het opzetten van 5 technische en wetenschappelijke instituten die verbonden zullen worden aan de verschillende
regionale universiteiten. Deze russische hulp past in het kader van een
overeenkomst met de Sowjet Unie tot economische hulpverlening welke in
1964 werd afgesloten en waarin de stichting van 15 technische instituten
in Egypte. De uitvoering van deze overeenkomst werd inhoud verleend door
de ondertekening van uitgewerkte overeenkomsten tijdens het bezoek van
AZIZ SIDQI aan Moskou in juli 19^9» ie minister van industrie en oorlogsproductie.
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CYPRCrS;
Het Nationale Front, dat voor aansluiting bij Griekenland
is, heeft onlangs getracht de directeur van de cyprische voorlichtingsdienst te vermoorden. Het front stelt thans ambtenaren van de eyprische
radio aan de kaak, omdat zij een onafhankelijk Cyprus voorstaan. De
reactie van President MAKAHIOS op deze taktiek is tot nu toe zeer gematigd geweest.
Opmerkingen; Vele aanhangers van President MAKAKIOS zijn verbolgen over
diens voorzichtige houding; zij wensen direct politie optreden tegen het Nationale Êront.

NIGERIA;

De voormalige president van Nigeria, AZIKIWE, een lbo, die

in ballingschap in Londen leeft, is naar de kant van de federale regering
overgelopen en is van plan naar Nigeria terug te keren. Bigeriaanse
leiders hopen dat hij de lbo's in Biafra achter zich zal kunnen krijgen.
Opmerkingen; AZIKI1E heeft geen enkele invloed op de leiders van het
afgescheiden Biafra en het is zeer onwaarschijnlijk dat zijn
daad een overlopen op grote schaal tot gevolg zal hebben.

VIETNAM;
De binnenlandse programma's die onlangs zijn afgekondigd
bevestigen opnieuw dat Noord-Vietnam de laatste maanden tracht orde op
zaken te stellen teneinde de langdurige strijd in Zuid-Vietnam te kunnen
voortzetten. De doorvoering van een aantal maatregelen op landbouwgebied
om het gezag van de collectiviteit weer te herstellen (zie samenvatting
van 14 t/m 20 augustus 1969) en de druk op de plaatselijke autoriteiten
om de lokale militaire eenheden te versterken, die vooral worden voorgestaan door het lid van het Politburo, TBUONG CHINH, en de minister van
defensie QIAP, geven sterk de indruk dat genoemden op het ogenblik een
zeer krachtige positie binnen het regiem innemen.
Opmerkingen; De visie* van CHINH en GIAP, die politiek één lijn trekken,
houdt in dat de oorlog in het zuiden effectiever gevoerd
kan worden door meer accent te leggen op guerillastrijd,
hetgeen zij al jaren voorstaan, en dat de partij meer aandacht moet schenken aan het veilig stellen en versterken
van haar positie in Noord Vietnam.
De kwaliteit van de lokale militaire eenheden heeft ernstig
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geleden door de geforceerde srecrutering ten behoeve van de
infiltratie in het zuiden.
De huidige taktiek "bij de toegenomen terroristische activiteit van de
Viet Gong op het platteland is het doden van willekeurige burgers door
het werpen van granaten in grote menigten. Volgene een onlangs gevangen
Viet Gong strijder zal deze taktiek ook in de hoofdstad Saigon toegepast
worden. Hiertoe zijn negen eenheden voor "speciale aktie" gevormd. Deze
eenheden bestaan uit groepen van drie man, die geoefend zijn in het gebruik
van explosieven, het plegen van moordaanslagen en het vernielen van bruggen.
Opmerkingen; Het lukraak doden van burgers duidt op een wijziging van
taktiek. Voorheen werden vooral regeringsambtenaren als
individu voor een aanslag uitgekozen.
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