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Syriëiront. ' .

De Syrische luchtmacht heeft zich op meer noord-oostelijk
gelegen vliegbases teruggetrokken nadat herhaalde Israëlische
aanvallen het opereren vanaf vliegvelden dichter bij het strijd-
toneel te zeer bemoeilijkte. De verplaatsing van de Syrische
FISHBEDs resulteerde in een lagere vliegaktiviteit.

Sinaï front. •

Egypte heeft aan de oostelijke .oever SA-6 g/1 geleide wapens
in stelling gebracht. In het totaal beschikt Egypte over 10 batta-
lions, die ieder uit drie batterijen a 4 lanceerinrichtingen bestaan.
Het totaal aantal lanceerinrichtingen .komt op 120 ledere lanceerin-
richting draagt drie raketten, (de geschetste organisatie behoeft niet
overeenstemmen niet die van .de Russen) . . .

Ook beschikken de troepen in voorste'lijn over Russische SA-7
infrarood raketten.

De Egyptische Isk hebben op 17 okt slechts in beperkte mate j
steun verleend. Tengevolge.van. eigen vuur werden 14 FïSHBSDs van l
.Egypte neergehaald. . . •

•

Logistiek, . . . .

De Russische luchtbrug' blijft aktief benut. Sr bestaan nu 3
. vluchtroutes tw : . • "

1. Sovjet Unie -Egypte over Hongarije en Joegoslavië.

2. Sovjet Unie -Syrië over Hongarije en Cyprus.

3. Sovjet Unie -Irak over Iran met een doorverbinding naar
noord-syrische vliegvelden. . .

Op 17 okt zouden in~het.totaal 103 vluchten naar het Midden- .
oosten hebben plaats gevonden. De meeste vluchten vonden plaats met
AN-12 (CUB) enkele met AN-22 (COCK). Sr zijn aanwijzingen aat voor-,
raden v/orden aangesproken in de fcr.ward. area met name- in.de DDR er-
in de CSSR. . .' '

Overige Landen. . . . • • • . ' •
»

"TSerder gemelde aanwi j zingen omtrent paraatsheidmaatregeleri . 1 .
in.de DDH en Hoemenië zijn Tzorgvuïdië bewaakt. Er zijn géén.ni&uwe l
indicaties ontvangen. Het vliegverkeer in de forward area is nor-
maal.; . ' • • ' ' ' - • -

. Saoudi Arabië heeff'HAVvK raketten in stelling gebracht bij
J.Akaba, vermoedelijk uit voorzorg voor Israëlische luchtaanvallen.•

. Conclusie. , - - . . . . ' . • ' ' ' . •
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Vanuit luchtmachtstandpunt is de situatie rustig te noemen, •
met geringe aktiviteit aan beide zijden bij Golan en Israëlische
grondsteun in de Sinaï om Egyptische uitvallen te neutraliseren.

Verbindingen. .

cfe—1000-'lokalc tij4—&4-g-a.ji)3 Libanese verbindingen via telefoon/1
telegraaf kabels met het westen_verbroken. Er wordt gewerkt aan her- •*
stel. liÏS*-.
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