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ה שנינו ובמשקל. בגודל בטיב, אנו ושוים ק נ  די! ״

 רעננותו את לו ומחזירים העור את מטפחים שנינו
 העור נקבוביות את מרחיבים שנינו הטבעית.

תקינה. נשימה לו ומאפשרים
 משקע שום משאירים ולא יסודי באופן מנקים שנינו

נויטראלי, אל-סבון שאנו כיוון ובאמבט, בכיור
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 לורוד הקטן: ההבדל קיים זאת בכל
 ואילו מירבל צרפתי בושם ריח — שבנינו
נהדר. לבנדר בושם — לירוק

 בע״נז נורית חב׳ המפיצים
בננ״מ ״נקה״ ביח״ר תוצרת
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 ״דיאגודי לספרות בית-הספר בסלון לקוחות קבלת

 בערב 7—3 בצהרים, 1—9 השעות בין יום-יום,
בלילה. 9.30 עד פתוח הסלון ד,׳. ,,ג א׳, בימים
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כמרחב
מרחביים יחסי□

ב ד אוו־ד■ ק
 השבוע הסורי? חיל־האוויר של כוחו מה

מ לכך תשובה לחפש צורך כל היה לא
כמוסים. מודיעין מקורות

 עבד־אל־ גמאל בדברי בא הראשון הגילוי
 אירגון בוועידת הסנסציוני בנאומו נאצר,

שבו לפני בקאהיר, הפלסטיני השיחרור
 ביצי- להתייחם אין מדוע להסביר כדי עיים.

 עם מיידית למלחמה סוריה לדרישות נות
 ממצרים סוריה ביקשה כיצד סיפר ישראל,

ההטייה. מיפעל להגנת מטוסי־קרב להק
 ה־ את להעניק מוכן היה מצרים נשיא
הע הוא אבל המבוקשת. האווירית מיטרייה

 על־ידי להתקבל היה יכול שלא תנאי מיד
 לרשות תעמיד דמשק כי תבע, הוא הסורים:

עצמאי, אווירי בסיס המצרי האוויר חיל

 לכן . ביותר; חמורה האשמה זו היתד,
 אחת מנה למצרים להשיב הסורים מיהרו

 עצמו, שם־גנאי .באותו בהשתמשם 1אפיים,׳ י
 בין הבדל ״אין דמשק: הטיחה .״בורגיבה״.

 אומר התוניסי עבד־אל־נאצר. לבין בורגיבה
ב וזה בישראל. ללחום שאי-אפשר בגלוי
מצרים.״ נשיא עכשיו שאומר מד. דיוק

סזדאן
שק טון 16 נ

ה המאהדי של נינו ומזוקן, גבוה גבר
חר עתונאי את שבועיים לפני בינם אגדי,
 צדיק טען חדשה,״ הפיכה ״מכינים טום.

 את ממפלגתי למנוע ״כדי ),26( אל־מאהדי
 הבוחרים.״ על־ידי לה שהוענק השלטון

ה העולם מן סודאן נותקה שבוע כעבור
המיב־ שרותיי נסגרו, שדות־התע,פה חיצוני.

״21 ״מיג ולהק סוריים טייפים
באוויר קללות — טייסים במקום

סורי. לפיקוד נתון יהיה לא אשר
ה הירייה זו היתד. בארגזים. מטוסים

 שבוע, כעבור ממושך. אווירי בקרב ראשונה
 מצרית—הסורית מלחמת־ההאשמות כאשר
 הקאהירי אל־אהראם פירסם לשיא, הגיעה
חריף. מאמר

 בין הנחשבים מטוסי־קרב יש ״לסוריה
ביני ״בולטים כתב. בעולם,״ ביותר היעילים

יכו תועלת איזה אבל .21 מיג מטוסי הם
 טייסים אין עוד כל להביא, אלד, מטוסים לים

 הודחו שאלד, מאחר — להטיסם המסוגלים
 הבעת?״ אנשי שאינם מכיוון ונאסרו,
 על חתמה ״סוריה אל־אהראם: עוד גילה

 30 בעזרת נוספים, מטוסים לקניית חוזים
 הערבית מהקופה לה שהוקצבו לי״ש מיליון

 הצבאי התקציב לחיזוק שנוסדה המשותפת,
 יועילו מד, אבל ולבנון. סוריה ירדן, של

 טייסים?״ בלי האלה, ההדשים המטוסים
 הערבי בעם בוגדת מצרים דמשק: תשובת

 חיל־ סודות את מגלה שהיא מאחר כולו,
 רדיו קריין שאל לישראל. הסורי האוויר
המצ המרגלים דוחפים מי ״לטובת דמשק:

 לתוך אפם את כפאטריוטים, המתחזים ריים,
 הסורי?״ חיל־האוויר של חדרי־המיבצעים

 הצחיקה השאלה סורגיסה. כמו כולם
 לחשוף, עוד אפשר סודות ״איזה קאהיר. את

שאלה. כהן?״ אלי שערוריית גילוי אחרי
ב נוסף: סוד המצרים גילו שכך, מכיוון

 13ב־ דן, תל ליד החמורה התקרית שעת
הישר האוויר חיל הנחית כאשר בנובמבר,

ה המוצבים על קשה אווירית מהלומה אלי
מ יותר להזניק הסורים יכלו לא סוריים,
 האפקטיבי הכוח זד, היה מטוסים. ארבעה
 דמשק בין שעמד המצרים, לדברי היחידי,

 אותה שהיו הישראליים המטוסים 30 לבין
סוריה. של האווירי במרחב שעד,
קאהיר, של טענתה את לחזק בא זה כל

 על רק נישען הסורי יצר־ההרפתקנות כי
 במלחמה הסתבכות וכי ריקה, התרברבות

 אך הקרובות, בשנים או עתה ישראל, עם
 מצטרפת ״בזאת ישראל. של לתועלתה תהיה
 כל שאין הצהיר אשר לבורגיבה, סוריה

 ישראל. נגד מכרעת מלחמה לנהל אפשרות
 מעשר, זד, דורשים, סוריה ששליטי מה כי

ב אמונה חוסר מתוך בלתי־מחושב, יאוש
הנכון.״ במועד מערכה ולבצע לתכנן יכולת

ל הורה הסודאני הפנים שר שותקו. רקה
״בצו למדינה שהוחדר נשק מיצבור החרים

הממשלה.״ להפלת נועד כי המעידה רה
 את וחידשה סודאן ממשלת חזרה כאשר
 18 נתפסו כי הסתבר העולם, עם הקשרים

 ורימונים תת־מקלעים בעיקר — נשק טון
 מטוסי־תדבלד. בשני לסודאן הובאו אשר —

 הסורי, השגריר הצטדק זה, נשק סוריים.
 את המקבלים האריתראים, ללוחמים נועד

בחבש. ללחום כדי מסודאן נשקם
 בו ביום הדרום. על לסמיד אפשר

ביני — אישים 15 גם נעצרו הנשק, נתפס
הפו שייכותם אחד. וגנראל שרים שני הם

 הרבה: להסביר יכלה העצורים של ליטית
 או למפלגות כולם כמעט השתייכו הם כי

 ואגודות מפלגות אותן .שמאליות. לאגודות
 הקיצוני, הימין על־ידי בבחירות שד,ובסו
אל־מאהדי. צדיק עומד שבראשו

 שואף אינו כי הצהיר, עצמו אל־מאהדי
 לשלום מעדיף הוא הממשלה. ראש להיות

 לא כי הצהיר, גם הוא הקלעים. מאחורי
 ואגודות ״קומוניסטים של שיתופם ירשה

שה מכיוון החדשה. בממשלה מקצועיות״
 היו המקצועיות האגודות וראשי קומוניסטים

הצב הדיקטטורה בהפלת מאוד חשוב גורם
 בחורף עבוד, איבראהים הגנראל של אית

 להכריז אל־מאהדי לצדיק היה קל שעבר,
חדשה. הפיכה לבצע עומדים הם כי מראש

בל מקומות 11ב־ זכו אשר הקומוניסטים, ־
ש להצהיר מיהרו החדש, בית־ד,נבחרים בד
 או שנתפס, הנשק עם קשר כל להם אין
ה ואילו בדמשק. השמאלני המישטר עם

 רציני כוח המהווים המקצועיים, איגודים
 את האשימו לה, הסמוכים ובאחרים בבירה

ב ״הוכחנו ובפרובוקציה. בביום הממשלה
רוד ממשלה להפיל מסוגלים שאנו עבר

ש ״ייתכן מדובריהם, אחד הצהיר נית׳״
 לא אבל החדשה, הממשלה 'נגד נפעל

עדיין.״ זאת עשינו
 יהיה אפשר השמאל, זאת יעשה לא אם

 של הדרומיים המחוזות, שלושת על לסמוך
 גלוייה, מלחמה כבר מתנהלת שם •1אסוד
 לבין עצמאות, הדורשים הדרום אנשי בין

לשל עלייתה עם דובר־ד,ערבית. הצפון צבא
המלחמה. תחריף אל־אומה, מפלגת של טון

1449 הזה ,העולם


