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Sovjet Luchtbrug naar Middenoosten..

1. De luchtbrug naar het Middenoosten blijft de Egyptische en Syrische
strijdkrachten bevoorraden. Veertien AN-12 (CUB) en één AN-22 (COCK) vlo-
gen naar Egypte -Caïro -. Vierentwintig AN-12 (CUB).en één AN-22 (COCK)
vlogen naar Syrië. Het laadvermogen van de AN-12 is, afhankelijk van af-
stand, 4 tot 6 ton. De AN-22 kan 80.000 kg vervoeren.

2. Als tussenlandingsbases worden vliegvelden in Joegoslavië en Hon-_
garije gebruikt. Op heden zijn ook' VTA vluchten gemeld van.de Sovjet Unie
uit naar Praag/kbëly die vermoedelijk verband houden met de lucht'brxig naar
het Middenoosten. . .
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ten zich tot Cpmbat Air Patrols boven hun vliegvelden. Gezien het feit dat
op 15 oktober Sovjet transportvliegtuigen moesten afdraaien als gevolg van
Israëlische luchtaanvallen en het "belang vaja de bevoorrading zal deze wijze
van optreden nog wel voortduren. Volgens betrouwbare bronnen zouden de SA--
6 batterijen in Syrië zijn uitgeschakeld. Dit zou' tevens de verklaring zijn
voor de Corabat Air Patrols van de Syrische Isk. De Syrische verliezen worden
op 100 - 120 vliegtuigen- gesteld. De zware verliezen en de vermoeidheid van
de vliegers zouden van nadelige invloed zijn op het optreden van de Syrische
Isk. • ' . - - •• ' '
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4. De Israëlische Isk voerden aanvallen uit op voorwaarts gelegen vlieg
velden in de Kanaalzone, met name op Iboe Soewir, Fayid en Inchass. I).; Egyp-
tische Isk. beperkten zich tot het leveren van grondsteun. In de nacht is in
..de noordelijke sector een heliborne assault uitgevoerd.

5. Uit berichten van verschillende bronnen 'blijkt dat de Isra.eliscne
Isk de grootste verliezen leden tengevolge van de g/1 geleide wapensystemen.

. Vooral de SA-6 bleek zeer effectief. Een Israëlische 'woordvoerder zei "they
. -de SA-6 - have been fired in unbe4;ievable numbers'.'

6. De Egyptische Isk zou versterking ontvangen van Saoedï-Arabiè". Óók de.
Algerijnse luchtsacht zou steun leveren. De Saosdische luchtmacht beschikt
over F- 8 6 en Lightnings. De Algerijnen hebben STJ-7 -(FITTER) en 'MIG -21 (FÏSH-
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« 7. Er .zijn aanwijzingen dat Syrië en Jordanië problemen hebben in de
voedselvoorziening. Syrië ziet zich geconfronteerd met 25,000 displaeed
.persons en een gebrek -aan .voedsel en medicamenten. Een aanbod van Libanon
tot voedselleveranties werd niett.emin afgeslagen. - ' . •
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8. De US is op grote schaal begonnen een luchtbrug in te
stellen via de Azoren. Er. zijn meldingen dat 50 PHANTOM straal-
jagers zouden worden ingevlogen.
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9. Nu de aanvoer van Amerikaans materiaal t.b.v. Israël op
grote schaal op gang is gekomen, is de positie van Israël, die zich
de laatste dagen minder rooskleurig liet aanzien, aanzienlijk ver-
beterd.


