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_Soyji et' Lucht brug. naar Middenoosten. •- '
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1.
De laichtbrugaktiviteit is sinds zondag geïntensiveerd. De aanvallen van de ISRAËLISCHE Isk noopten Sovjet AïïTOïTOV vliegtuigen af te
draaien bij hun SYRISCEE bestemmingen en elders te landen» Bij de aanval op ALEPPO werden twee Russische Aïf-1 2. vliegtuigen vernield. Ook
JOEGOSLAVISCHE transportvliegtuigen zijn in de 1-uchtbrmg werkaaan, -eet
name medische artikelen en bloed zouden tot de lading behoren. 'Uit be^trouwbare bron werd vernomen dat de • ISRAËLISCHE aanvallen op SYRISCHE
cliestations en raffinaderijen resulteren in. 'een gebrek aan vliegtuigbrandstof en smeermiddelen. Mogelijk wordt aan de behoefte aan smeer- '
middelen voor vliegtuigen voldaan door Sovjet leveranties via de lucht" brug. •
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Zowel.de SYRISCHE Isk als de ISRAËLISCHE Isk concentreerden hun
aktiviteit op dteun aan de grondtroepen in de GOLA.N hoogte., De SYRISCHE '
Isk souden daarbij gesteund vorden doorlR^AKSE 511-7 (FITTER) vliegtuigen
De 'ISRAËLISCHE- Isk hebben voorts vi^ar'-il'T-ti - op toevoerwegen naar D.?.MAS~
KUS uitgevoerd om SYRISCIIE/JORDAAN3E versterkingen te belemmeren naar het
.frontgebied 1e komen en logist-ieke aanvoer te hinderen. ZfJialc b o v o r. gemaid-Jwasen Hie denochtend ook SYRISCHE vliegvelden- hst doel van .ISRAËLISCHE
aanvallen, er-erzijds teneinde de SYRISCHE Isk hun thuisbasec te ontnemen
arulersijds OEI de logistieke .steun van de SOVJET UNIE te breidelen,-

3.
De strijd in de SI1TAT w.o'edt nog steeds revèg voo^t. De ISRARLISCIÏ
Isk hebeen in dit gebied eveneens grondsteun geleverd. De Ivd van ds
EGYPTISCHE troepen wordt in dit gebied versosga door SA-6 ra'ketbattari jen
die de .ISRAËLISCHE' Isk in hun werk hinderen. '.'
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4.
De oorlog, begint nu voor de strijdende partijen ook in het logis--tiêk<? vlak probl^nan op te leveren. Big' de SYRISCHE strijdkrachten is -gebrak aan olici-prod-Jktt-n. De EGYPTISCHE SA- raketbatteri jen hebben in de'
af j-nlopen -da,_:o:i een bizond-er hoog verbruik gehad tarvijl de aanvoer ver—
tra?.3-:l s n in kleine hoeveelheden plaats vond. De bevoorradingEprobleuien
lijken het dringen»4; voor de I£RA3LI's ; als illustratie de vliegers va.i
S Isk vrerd opgedragen zuinig ie zijn ü'.c

ïïetrouv/oare- 'brorner spreken, van eeri v-oorbereiding aan EGYPTISCHE
i - . e van Luchtlandingstroepen. EGYPTE, beschikt ever 42 CRATEs (iL-l/i)
voüt-.sc'n capaciteit -van 300 j-an t c -J; 24 CUS (Aï-I-1 2) 'ir.e t s^:i totale capaciteit var: ea 300 n;an en voor i-zet op kortere afstand 14^ HIP (MI-ó}*mot
24 Kan 'p-r heli e)i 14- HOOK (l'ï-6) met -ca 60 man per helioopter.'
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. • Voor v/at .betref t de Isk is de strijd in een kritieke fase; gekoraeii. •T/-<era. reeds -gisteren gesteld dat de verliezen bij de strijdende .partijen, awaar zijn,- thans begint ook hét logistieke aspect een grotere rol
te snelei.. Voer de. uitslag; van de strijd is "bepalend hoe de toevo.er ge--

