
בביירות ערביה וידידה בהן אדי
הגבוהה החברה נשות גיוס

כ אותה, גירשו הסורית השגרירות שומרי
ש כדי השגריר, עם לשוחח ביקשה אשר
 שניים בכלאו. בעלה את לבקר לה יתיר

 על שנטלו צרפת, של הפרקליטים מגדולי
 אף ריקם. הושבו הישראלי, הגנת את עצמם

 שבית־ מאחר אותו, לפגוש להם הותר לא
 למרגל שאין קבע, המיוחד הצבאי הדין
משפטית. להגנה זכות באשמה הודה אשר

 גזר־דין ימים שבוע לפני פורסם כאשר
 דה־ כמו אישים מצד פניות רבו המודת,

ו ממשלות מפלגות, ושל והאפיפיור, גול
 תוציא לבל דמשק, אל בינלאומיות אגודות

 אף ישראל להורג. הישראלי המרגל את
 מרגלים שלושה ׳לסוריה להחזיר הציעה

 להורג. יוצא לא שכהן ובלבד שפוטים,
 אמין הגנראל אישר זה שני ביום לשווא.

ספו שעות וכעבור גזר־הדין, את אל־חאפז
ל ,40 כהן, שאול בן אליהו הוצא רות

הורג.
 משהו לעשות מוכרחה היתד, דמשק כי

 חמורה משמעות שלבשה בפרשה קיצוני,
סוריה. לגבי קיצונית
 כהן, אליהו בחזית. ׳מודרך סיור

 שנים ארבע במשך חי אלכסנדריה, יליד
 כאמל בשם ביירות יליד כערבי בדמשק,

 בזהות מצוייד לשם הגיע הוא תאבת. אמין
 חשובים ערבים של ובהמלצותיהם מושלמת,

 בן הוא כי עליו, העידו כולם הם מאוד.
 השתקעה אשר ערביים, מהגרים למשפחת

בארגנטינה.
 ערבי, כלאומני עצמו את הציג בדמשק
 ליטול כדי אבותיו, למולדת לשוב שהחליט

מכ לאומית. לתחייה הגדול במאבק חלק
 ודיפלומטים מעתונאים עימו שהביא תבים

 בתיהם את לפניו פתחו בארגנטינה ערביים
 החשובות הסוריות המשפחות מן כמה של

 לרשותו שעמד הרב ההון ואילו ביותר.
 והוא הסורית, החברה שערי את לפניו פתח
וה המפורסמים מאנשי־החברה לאחד הפד

ביותר. מבוקשים
 בשם צעיר קצין היה ביותר הטוב חברו

 הסורי הרמטכ״ל של בנו זהר־אל־דין, מעזי
ל בא הצעיר הקצין היה כאשר לשעבר.

 ידידו אצל מתאכסן היה לחופשה, דמשק
 לסיור הידיד את לקח פעמים שלוש תאבת.
 לו הסביר בדרך ישראל. עם הגבול לאורך
היש על לעג הכוחות, מערך את בגאווה
 ביצורים הקמת על יודעים אינם אשר ראלים

 מדרום־מזרח באל־חמה, שלו במסה סודיים.
 והסביר האזור, מפות את לו הראה לכינרת,

הצבאי. המערך את לו
 הנהלת כחבר עמדה לכבוש הצליח הוא

 נשלח אף יותר ומאוחר בדמשק, הבעת סניף
ב מיוחדת מגבית לערוך זו מפלגה מטעם

ארגנטינה.
 הוטל הערבית, הגולה עם קשריו בגלל

 הצרפתית, בשפה קבועה תוכנית לשדר עליו
 בארצות הערבים אל דמשק רדיו כיוון אותה
ל כדי אלה בשידורים השתמש הוא אלה.

לישראל. ידיעות העביר
 המשפט בעת התגלו האלה הפרטים כל

 המרגלים ״גדול כי שהתגלה, כשם בדמשק.
 של תימרון בשעת אפילו נכח הישראליים״
בחזית. חיל־ד,שריון

ב לא שמשהו לחשוש התחילו הסורים
תות פגעו שבתקרית־גבול אחרי רק סדר,
 ומרוכזות קשות פגיעות ישראליים חנים

 לא לכן שקודם חדשים, ביצורים במערך
 החל כאשר קיומם. על הישראלים ידעו
 סודיות, פוליטיות ידיעות משדר ישראל קול

 ההחלטות שנתקבלו אחרי ספורות שעות
 היא הדליפה כי ברור היה הבעת, בצמרת
מאוד. גבוה ממקור
 את גילו הסורים, לדברי נתפס? איך

 ד,ש.ב. וממושך. מדוקדק מעקב אחרי כהן
ב משדר מישהו כי למסקנה, הגיע שלהם

 את איתרו לאט־לאס לתל־אביב. קביעות
הת בבוקר שמונה ובשעה השידור, מקום
 הווילות ברובע תאבת, של _לדירתו פרצו

 השידור. בשעת אותו ותפסו אל־רומאנה,
ניברשת. בתוך מוחבא היה המכשיר
 נתגלה המשדר כי אומרת, אחרת גירסה

 קיבל הסורי שהצבא לאחר במיקוד״ לגמרי
 ניסו־ לצורך ורגישה. חדשה ראדאר מערכת

 דמשק באזור הצבאית המפקדה הוציאה ייה,
 בוקר. באותו השידורים את האוסרת הוראה

 מיש־ את שידר ההוראה, על ידע שלא כהן,
נתפס. ואז כרגיל, היומי, דרו

נכו אמנם אלה גירסות אם לדעת קשה
 לפיה מצרית, גירסה קיימת כנגדן כי נות.

 לצמרת לחדור כך כדי עד תאבת הצליח
 סיור שבעת סוריה, של והצבאית הפוליטית

 עלי הגנראל המשותף, הערבי הפיקוד ראש
 נילווה הסורי, הגבול לאורך עאמר׳ עלי

 הפמלייה מן כחלק הישראלי המרגל אליו
 הגנראל, צולם הזדמנות באותה הרשמית.

 אנשי הערבית. בעתונות פורסמו והתמונות
ה איש־החברה את זיהו המצריים הביון

 כאלי עאמר, הגנראל אל שנצמד דמשקאי,
 1956ב־ ישב אשר אלכסנדריה, יליד כהן,

 סיני. מיבצע בעקבות מצרי, במחנה־מעצר
 נתפס המצרים, התפארו לעירנותם, הודות
הישראלי. המרגל
 בבטחונה פגע כהן אלי ברור: אחד דבר

 שכאב מה צנחנים. מחטיבת יותר סוריה של
ל סיפק הוא סוריה: למנהיגי יותר עוד

 לקעקע יכלו שבעזרתו עצום, נשק מצריים
 אותו תיארו לא הם כי אל־בעת. יסודות את
 הגבוהות לספירות לחדור שהצליח כאיש רק
 שלכד כאיש גם אלא והמפלגה, הצבא של
 את בנצלו — ברשתו סוריה גדולי את

ומותרות. נשים ליין, חולשתם
 נשים 17 היו העצורים 500 שבין העובדה

 — נשות־חברה יפות, מזכירות דיילות, —
 היה כהן אלי כי לטענות, הוכחה שימשה
 באורגיות שלו. בדירת־הפאר אורגיות מארגן
 קצינים צילם לבנוניים, עתונים סיפרו אלה,

 בעזרת אינטימיות. בפוזות בכירים ומדינאים
 האינפורמציה את מהם סחט אלה צילומים

ה העולם ושל סוריה של הסודית-ביותר
ערבי.

נאדיר, האמינה בתל־אביב, בדירתה ואילו
 באירופה. כםוכן־נוםע עובד בעלה כי כהן
וממ לחופשת־בית, בא היה בחצי־שנה פעם
 ילדיו ועל עליה מטורפת ואהבה מתנות טיר

 מראש, אותם לפצות רצה כאילו הפעוטים.
ה באחד תבוא כי ידע שהוא האבידה על

ימים.

 פסגות על נפלא קיט ארוכים קיץ לימי
 פנסיון מקסימים. אגמים שפת ועל הרים
 טיולים לשבוע. $ 30.00מ-* החל מלא

ימים. 5ל- $ 35.00מ־י החל ענוגים
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של המקסימים הקיט נווי

אוססויה

הטיסה לכרטיס בנוסף •

 לידידך פנה
הנסיעות סוכן

£$£1811א
621573/4 טל: ,94 אלנבי רח׳ תל־אביב,
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 עוזי״ צעירי
עבורכם־ מארגן

סיורים
 צרפת אנגליה, לוקסנבורג, הולנד, שויצריה, לאיטליה,

על״ ״אל במטוס ההמראות תאריבי
30.8 עד 1.8מ־ )2 9.8 עד 11.7מ־ )1

הצעירים לחוג במיוחד ומאורגנים ערוכים הטיולים
1 רק ומחירם 7 7 ל״י 0
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1 מיוחד במחיר 4 2 ל״י 0
צרפת הולנד, שויצריה, איטליה,
13.7.65 עד 20.6.65מ־
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