INCIDENTEN en...
27 sep

28 sep

post 7-21 A

Vanuit DAYR AMIS worden om 13.00 uur twee geweerschoten
afgegeven noord van de post

post 7-11

Om 12.45 uur vertellen burgers dat er in de omgeving van
post 7-11 (YATAR) vier gewapende elementen zouden zijn
gesignaleerd. Ondanks uitgebreide zoekacties wordt niets
waargenomen.

post 7-20

(globaal op 4 KM west van YATAR gelegen) Om 17.30 uur
wordt op 300 m van deze post een schot uit een zware mitrailleur afgevuurd door de DFF vanaf de Jabal Basil.
Een YP 408 die van SHIHIN in noordelijke richting op weg is
naar post 7-6, wordt om 17.15 uur aangehouden door een tiental leden van de DFF. Zij beweren dat enkele DFF collegae door
UNIFIL zijn gevangen genomen.
Na ongeveer een uur onderhandelen zijn de DFF-mensen overtuigd
en gaan beide partijen huns weegs.
UNIFIL heeft over deze zaak een protest ingediend.

29 sep

post 7-20 E

( 3 KM zuid west van YATAR) Om 22.30 meldt deze post drie
geweerschoten van DFF in de richting van de post.

30 sep

post 7-13 BC Om 12.00 uur willen vijf DFF-personen met een jeep over de brug
van post 7-13 C in de richting van post 7-13 B.omgeving SRIBBIN.
Na een waarschuwingsschot van Dutch Batt keren zij onmiddellijk
terug in zuidelijke richting naar het gebied van majoor Haddad.

Op l en 2 october was er niets te melden.
Wel zijn in de afgelopen week meldingen binnengekomen over afgevuurde schoten zowel
door DFF als door gewapende elementen, waarvan niet bekend is waarop of waarheen werd
gevuurd.
Deze toestand heeft zich ook voorgedaan bij de andere bataljons; ook daar wat verspreide schoten over het gehele gebied.
Een uitzondering was de avond van 2 october.
Op die dag vond omstreeks 22.45 uur een vuurgevecht plaats tussen gewapende elementen
en militairen van het Senegalese bataljon.
Dit vuurgevecht heeft ongeveer vijf kwartier geduurd. De Senegalezen voerden een aantal
pantservoertuigen op die terugvuurden. Vanwege het feit dat er burgers tussen de vurende
partijen aanwezig waren is het vuur daarop gestaakt.
Een Senegalees werd bij dit incident gewond. Hij is naar NAQOURA overgebracht en aldaar
geopereerd. Zijn toestand is bevredigend.

enige achtergronden

Wederom een rustige week, maar met de rotaties achter de rug is het mogelijk, dat
niet iedereen meer het verschil beseft tussen rustig en niet rustig.
In grote lijnen wordt daarmee bedoeld, dat we van de enorme artillerieduels over
onze hoofden heen, met de nodige missers en afzwaaiers, af zijn.
Het belangrijkste incident van de afgelopen week was het luchtgevecht tussen Syrische
MIG'Å 21 en IsraÃ«lisch F-15's.Een transport van ons op weg naar Beiroet was daar
getuige van.
Ã‹ werden 4 MIG'S neergeschoten,waaruit we allereerst de conclusie mogen trekken dat
de F-15 verreweg superieur is aan de MIG 21.
SyriÃ is, zoals U waarschijnlijk weet, solidair met de PLO.
Voorts nemen de berichten hand over hand toe dat er meer Libanese legereenheden naar
het zuiden komen om het gezag van de Libanese regering uit te breiden, met name in de
TYRE-pocket en NABATIYAH, gebieden die nu nog door de PLO worden overheerst.
Onderhandelingen tussen PLO en Libanese regering zijn gaande.
Zoal op de voorpagina al is vermeld boekt de PLO steeds meerdiplomatieke successen,
terwijl IsraÃ« steeds meer in een politiek isolement dreigt te geraken.Door de economische problemen wordt IsraÃ« steeds meer afhankelijk van de Verenigde Staten. .-
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