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Syrië-front ..

De voorste eenheden van het Israe-ldsche leger

bevinden zich ongeveer 25 km. van Damascus. Nog steeds

bieden de Syrische strijdkrachten georganiseerde tegenstand

in een gebied ongeveer 20 km. oost van de oude bestands-

lijn (SASSAA - SANMAIN - CHEIKH MESKINE).

1 De Jordaanse troepen ter sterkte van een pantser-

brigade zouden in de omgeving van DERAA voor steunver-

lening in de zuidelijke sector worden ingezet. Er zijn

nog geen meldingen over gevechtsaanraking tussen de

Jordaanse en de Israëlische troepen.

Naar de Israëliërs aannemen behoeft geen rekening

te worden gehouden met een grotere Jordaanse deelname.

Zij vermoeden dat de Jordaanse brigade het minimum is

waartoe HOESSEIN zich verplicht voelde, doch tevens

het maximum is waartoe hij bereid zou zijn.

'In dit verband is het opmerkelijk dat langs de

Israelisch-Jordaanse grens geen bijzondere activiteiten

worden gemeld.

Bij de hedenochtend uitgevoerde luchtaanval van de

Israëlische luchtmacht op het internationale vliegveld

van Damascus werd niet op tegenstand gestuit van jagers

of g/1 raketten. De Israeli's ondervonden bij de uitvoering

van luchtsteun nauwelijks tegenstand van Syrische jagers.

De Syrische g/1 raketverdediging blijft echter effectief.
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Sinaï-front

Langs het front aan het SUEZKANAAL is hedenmorgen

de strijd weer ontbrand tengevolge van een Egyptisch

offensief optreden. Vermoed wordt dat de Egyptische

strijdkrachten na het uitbreiden van hun locale lucht-

verdediging met mobiele luchtafweereenheden op de ooste-

lijke oever, nu trachtten hun bruggehoofden verder te

vergroten. Er zijn aanwijzingen dat de MITLA-pas en het

gebied BIR GAFGAFA de volgende te bereiken doelen zouden

kunnen zijn.

Bij het offensief werden de Egyptische grondstrijd-

krachten gesteund door MIGs en MIRAGE-vliegtuigen.

Blijkbaar is de eerder gemelde beperkte inzet _yan

Egyptische luchtstrijdkrachten thans opgeheven. De

luchtverdediging wordt deels door vliegtuigen en deels

door mobiele grond/luchtgeleide wapens (kennelijk weer

inzetbaar) uitgevoerd.

Israël heeft de Egyptische aanval bevestigd, maar

zegt deze tot staan te hebben gebracht. Troepenrotatie

in het zuidelijk bruggehoofd geeft aan de Egyptische

eenheden een grotere offensieve kracht en zou kunnen

duiden op verdere pogingen dit bruggehoofd uit te breiden.

Onze appreciatie is, dat niet duidelijk is of de

Egyptische aanval inderdaad gericht is op het bezetten

van de MITLA-pas (ongeveer 15 km. oost van het bruggehoofd

bij SUEZ) maar dat dit zeer goed mogelijk is. Indien de

Egyptenaren hierin zouden slagen zou het Zuidelijk brugge-

hoofd door de Israelï niet meer.uit Oostelijke richting

kunnen worden aangevallen.

BIR GAFGAFA als doel vanuit het bruggehoofd ISMAILIA

(75 km. naar het oosten) is voorlopig,gezien het Egyptisch

optreden tot dusverre, weinig waarschijnlijk.
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Marine .
\

De grootste concentratie van Sówjet oppervlakte-

schepen bevindt zich nog steeds rond Kreta, waar eveneens

de eenheden van de Amerikaanse 6e vloot aanwezig zijn.

Twee grotere Sówjet schepen (fregatten) hebben zich

inmiddels gevoegd bij diegene welke reeds aanwezig waren

beoosten Cyprus.

Bij het Russische Middellandse Zeekader is een meer

dan normale aandacht geconstateerd voor het totale lucht-

en oppervlakte beeld, hetgeen zou kunnen duiden - bij

het ontbreken van andere aanwijzingen - op niet meer

dan verhoogde waakzaamheid.

Logistiek

De levering door de lucht van oorlogsmaterieel door

de Sowjet-Unie aan Egypte en Syrië gaat door. Er zijn

betrouwbare gegevens voorhanden omtrent openlijke

levering van oorlogsmateriaal aan Israël door de

Verenigde Staten of andere landen.

Olie

Mede in verband met een toenemend aantal berichten

van Arabische zijde omtrent Amerikaanse deelneming aan

de >- gevechtshandelingen, wordt de uitvoering van de

dreiging met een spoedige, althans tegen de V.S. gerichte,

olieboycot, steeds meer reëel. Aangetekend zij dat wij

uit inlichtingenkanalen niet beschikken over aanvullende

gegevens terzake.

Overige landen Op dit moment zijn geen concrete gegevens
Algemeen voorhanden.

Over de drie Russische luchtlandingsdivisies

waarvan gisteren melding werd gemaakt zijn geen nadere

gegevens bekend. Ook in de 6-daagse oorlog van 1967 is

sprake geweest van het gereedstellen van deze divisies.

-4-



Conclusies

Uit betrouwbare bron is ons bekend dat de Israeli's

er nog steeds op uit zijn een grotèVÉgyptische kracht,

vooral aan tanks, in de Sinaï toe te laten, teneinde deze

vervolgens aldaar te vernietigen. Hoewel de Israëlische

strijdkrachten zeker in staat zijn plaatselijk succes te

behalen aan het Sinaï-frint, betwijfelen wij of zij

thans nog de offensieve kracht kunnen ontwikkelen om

dit plan uit te voeren.

Er is onvoldoende inzicht in de situatie aan het

Syrische front om verwachtingen uit te spreken

over een al of niet spoedige afloop van de strijd aldaar.


