
היא החולצהבסרחב
ה די סעו

מתחדשת המלחמה
 המצרית הלאומית האסיפה במסדרונות

ל האחרון, הרביעי ביום בדריכות, חיכו
 עבד־ המרשאל סגן־הנשיא, של הופעתו
 נרשם סדר־היום על עאמר. אל־חכים

 כי ונקבע תימן, על דו״ח אחד: נושא
 כפי סגורות. בדלתיים תתקיים הישיבה
 עאמר, מסר אל־אהראם, מכן לאחר שפירסם

 עד נהרגו תימן במלחמת כי היתר, בין
 חיילים. 1502ו־ מצריים, קצינים 105 כה

 הסוף, זה אין כי מדבריו ברור היה
 החורף חו,דשי של ההפוגה אחרי וכי

ה במלוא להתחדש זו מלחמה עומדת
 הסבם לידי להגיע הנסיון ״גס תנופה.

הודיע. נכשל,״ סעודיה עם
 הכשלון. מידת הובררה יומיים כעבור
 אל־אהראם עורך פתח השבועי במאמרו

 המלך על מרחצת בהתקפה הייכל חסניין
 שטופחה הידידות, אוירת הסעודי. פייצל
ל העילה הופרה. ועידות־פיסגה, בשתי

 ארצות־הברית כי סעודיה בקשת התקפה:
 מטוסים. ובעיקר — חדיש נשק לה תספק

אמריקאי, נשק לקבל לסרב חייבת ״סעודיה

 נשק לתת לארצות־הברית לאפשר לא כדי
 כתב כוחוית,״ איזון של באמתלה לישראל

הייכל.
 מחוכמת ברשת סעודיה נלכדה לדעתו,

 עבד־אל־ שגמאל אחרי האמריקאים. של
 משלוחי את להפסיק בון את אילץ נאצר
 לסעודיה וושינגטון הציעה לישראל, הנשק

 באה וכאשר — נשק ממנה שתבקש
 לשלוח היתר האמריקאים בה ראו הבקשה,

לישראל. נשק
 לא אולם כנשק. ישתמשו היכן
 ה־ עיסקת־הנשק של הישראלית הבחינה

 ואת הייכל, את הדאיגה אמריקאית־סעודית
 חשבו הם מצרים. נשיא הטוב ידידו

 תימן. למלחמת בהקשר זה נשק על
 אינו מקבלת שסעודיה ״הנשק הייכל: כתב

 ישתמשו היכן יודע אינו ואיש אצלה, נקלט
בו.״

 אל־אהראס עורך ידע זאת, כתב כאשר
 ל- תקיפה בדרישה פנתה שוושינגטון

 הקרבות יתחדשו אמנם אם כי קאהיר,
 פגיעה מכל להימנע המצרים חייבים בתימן,

 את הרגיזה האמריקאית הפנייה בסעודיה.
ה את למסור ובמקום עבד־אל־נאצר,

 המהימן בטאונו פתח המבוקשת הבטחה
סעודיה. על בהתקפה ביותר

 לעיסקת־ זעמו את הגביל לא הייכל
 מלא חשבון עורך החל אלא הנשק,

 מפני בבזגדנות האשימו פייצל, המלך עם
 כדי הנפט על אחיזתו את ניצל שלא

ב לאיים לפחות או באמריקה, לפגוע
 לישראל. נשק תספק אמריקה אם פגיעה,

ה בהתחדש כי ספק, הותיר לא הוא
 הישי מלחמתו גם ,תתחדש בתימן, מלחמה

 בתקווה סעודיה, נגד עבד־אל־נאצר של נד,
שלה. הנפט על ידו את להניח

ריגול
■3המרח הריגול חודש
ב רשתות־ריגול גילוי על ההודעות מרוב
ה החודש ניראה ובקאהיר, בחיפה דמשק,

 ההודעות המרחבי. הריגול כחודש אחרון
 ד.וצ־ על נמסר בדמשק. פורסמו הראשונות

 מסרו אשר סורים, שני של להורג אתם
 של קליעים תריסר אמן־יקאי דיפלומט לידי

חדיש. סובייטי תותח

 מעצר על ישראל משטרת הודיעה כאשר
שיי באשמת בחיפה, ערביים צעירים חמישה

 במדינה), (ראה סורית לרשת־ריגול כות
 זאת עשתה ״ישראל להכריז: דמשק מיהרה

 נקמה שביקשו האמריקאים, הוראת פי על
 סוכניהם.״ שני תליית על

מר נושא שימשה השלישית רשת־הריגול
 עבד־אל־נאצר גמאל שהעניק בראיון כזי

 חשובה, מספיק לו נראתה היא גרמני. לעתון
 העצורים כי הדיבור. את עליה להאריך כדי
ו המערבית, גרמניה אזרחי גרמנים, היו

 באילו הרושם את למנוע ביקש מצרים נשיא
 לבון. קאהיר בין הסיכסוך בגלל נעצרו

הכ ישראל,״ עם קשריהם בגלל נעצרו ״הם
 גרמניה.״ עם קשריהם בגלל ״לא ריז,

 עקבו המצריים הביון שרותי כי הסתבר,
 הגרמנית. הרשת של פעולתה אחרי מזמן

 וולפגאנג הרשת, ראש כי למשל, ידעו, הם
מדענים לכמה חבילות־תופת שלח ),44( לוץ

 שרותים דובר שסיפר כפי במצרים. גרמניים
 היתד, ״הסיסמה בקאהיר: לעתונאים אלה

 על־ זו סיסמה ששודרה פעם כל נעלים.
 הזמן הגיע כי לוץ ידע הישראלים, ידי

 הטכנאים נגד נוספת פעולת־חבלה לבצע
הגרמנים.״
ה לדברי חדר־האמבטיה. סודות

 גויים והוא בעבר, נאצי לוץ הלה מצרים,
 כדי הישראלים על־ידי שנים חמש לפני

 מצוייר לקאהיר הגיע הוא במצרים. לפעול
כמומ עצמו את הציג עצומים, בסכומי־כסף

 רכש הוא ערביים. סוסי-מירוץ לגידול חה
 שהוצגה גרמניה אשד, עם התגורר בה וילד״

ה לחברה במהרה לחדור הצליח כאשתו,
הטכ בין חופשית הסתובב המצרית, גבוהה

ב וטילים מטוסים הבונים הגרמנים נאים
מצרים.

ל — לאירופה נוסע היה בשנה פעמיים
 בהור־ ולהצטייד להתאמן כדי המצרים, דברי
ה גילו חודשים מספר לפני חדשות. ראות

 תחת לפעול לו הניחו פעילותו, את מצרים
 נוסף זוג עם קשריו נתגלו אשר עד פיקוח,

 הלאה, לו מניחים שהיו ייתכן גרמנים. של
 עומד הרשת מאנשי אחד כי להם, נודע לולא

 לעצור ההוראה ניתנה אז מצרים. את לעזוב
החשודים. כל את

 לביתו, המצרים הקצינים נכנסו כאשר
מש במיוחד שלו. מחדר־האמבטיה התפעלו

 סבון של ערימה ליבם תשומת את כה
 חומר־נפץ גילתה קצרה ובדיקה יארדליי,

 שבעזרתם המאזניים, ואילו הסבון. בתוך
 קבועה, שקילה על־ידי מישקלו על שמר

מבשיר־שידור. של כמקום־מחבוא התגלו

ם מצריי
3 3 1 המזרח 3

 אום של זימרתה את מבין שאינו ״מי
 הערבים,* נפש את לעולם יבין לא קולתום,

 תיב־ לכן ערבית. עממית אימרה קובעת
)6 בעמוד (המשך

ואום־ל,ולתום עבד־אל־והאב
בשרניות לחיים ולבן — מעניק אללה

1 0 1 0 1 1
והאיכות הסיגנון

גגו בל המלהיבה החולצה

 קצר, זמן היד
 מקצועית בהדרכה

מעולת

ע ן־רבשו שתלם מקצו מ

1 קח־ס־ם 3 3ועד 3
הקורס פת־חת

1.4.65
כנו ־א,די<גקת "226066 קל. דיזגגוף) וז

״דיאנה״, לספרות בית־הספר בסלון לקוחות קבלת
 בערב ד—3 בצהרים, 1—9 השעות בין יום־יום,

בלילה. 9.30 עד פתוח הסלון ה/ ד, א/ בימים
1*35 הזה העולם




