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חיל״הים מצרי: בעיתו! נראה ה1 כר

הבאה במערבה תערב
* מגליון לקוחה שלמעלה תמונה ך

 מלפני אל־מוצאוור, המצרי השבועון | (
 צוללת של חרטומה את מראה היא כשבוע.
 מגשר־ שצולם כפי סובייטית, גרעינית
 הכותרת קצינים. שני עומדים עליו הפיקוד,
בים־ד,תיכון הרוסי ״הצי אומרת: הגדולה

 הבינלאומית באיסטרטגיה חמור שינוי —
 בעולם.״ ובמאזן־הכוחות
 השבועון: מוסיף לתמונה בדברי־ההסבר

 מצד שלהם, ליחידות־הצי עדיפות ״מתן
 שינוי על מעידה ברית־המועצות, מנהיגי

עימות על חשבו פעם האסטרטגית. בתפיסתם
בקאהיו הווסים
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י£1!1יי8 £י י

המו בפתח סובייטיים, צבאיים יועצים של קבוצה
מצ כשחם קאהיר, של הגדול הארכיאולוגי זיאון

המלחמה. לאחר למצרים שבאו הסובייטיים, המומחים 3200 עם נמנים הם ומצלמים. טלמים

והניחושים, השמועות אף על מעניין: פרט
 בנמלים ימיים בסיסים הרוסים קיבלו לא

 הקימו שם בלב־ים, מתדלקים הם ערביים.
 אספקה להם המספקים שטים, בסיסים מספר
 הנמלים ודלק. חלקי־חילוף תחמושת, סריה,

 הזדמנות רק למלחים מספקים הערביים
קצרות. לחופשות־חיף

★ ★ ★
1?קשור
בוייאט-נאם

מי? נגו נחיתה: תרגיל
הספינה מירכתי נוחתים הקרבי, ציודם

סוב נחתים
 על ייטיים,

שמקום בתימרון לחוף, שר

 זו, תמונה שפירסמו מצריים, עיתונים לפירסום. נמסר לא עריכתו
 חידוש־מל־ של במיקרה ישראל נגד יתערבו אלה נחתים כי רמזו,
פורט. לא — להם יעזרו חילות ואילו הכוח גודל יהיה מה חמה.

 מן תחילה שנדהמו רכים, ■נשראלים
 צה״ל, לעמדות הסובייטי הצי של הקירבה 1

 להם, נידמה העדין. למצב בינתיים התרגלו
 זה סובייטי צי האטומית, הפצצה כמו כי

הל להפעלה לא בלבד, הפחדה לצורך הוא
למעשה. כה

 שאלות מספר במקומה. אינה האדישות אך
 מטרידות כולן והן — תשובה דורשות

למשל: והרות־סכנה,
 הזה? הצי את הרוסים מתגברים מה לשם

 פאסיביות, הגנתיות בעמדות רק יישאר האם
מתי? — כן ואם לתוקף? יהפוך שמא או

 קשורה, הללו השאלות לכל התשובה
וייאט־נאם. מאוד: רחוקה בזירה רבה, במידה

 החלו כבר כי הודיעו, והסובייטים *
שלהם. הראשונה נושאת־המטוסים בבניית

 מוכנים הם כיום ארצות־הברית; עם כללי
 המשמעות זוהי קטנות. מקומיות למלחמות

 הים של למימיו הסובייטי הצי חדירת של
התיכון.״

 בים• צפוייה קטנה מקומית מלחמה איזו
 מלחמה אחת: היא התשובה כיום התיכון?

ומצריים. ישראל בין
עובדה★ ★ ★

אסטראטגית
ר ך* ה כ ת  כי ספק, הרוסים השאירו לא ע
 צה״ל של נוספת התקדמות ירשו לא הם ^

 המבקר הסובייטי, הצי מצריים. שטח לתוך
 לביטחונה ערובה הוא בפורט־סעיד, דרך־קבע

 עד תעלת־סואץ. של המערבית הגדה של
 סובייטים חיילים זה ברגע אין שידוע, כמה
 יק שם מצויים התעלה. לאורך הקדמי, בקו

המצרי. לצבא העוזרים ויועצים, מדריכים

 הכריזה כך — צורך יהיה אם אבל
 הזרוע של נציגיה גם יישלחו — מוסקבה
 ברית־המועצות: של ביותר החדשה הצבאית

 לפני פורסם זה חיל של קיומו חיל־הנחתים.
 במיפגן השתתפו כשאנשיו בלבד, חצי־שנה

 האם האדומה. בכיכר האחרון יום־המהפכה
 האוניות סיפון על נחתים נימצאים כבר

 איש אין זאת — בים־התיכון? הסובייטיות
הסובייטי. הפיקוד מלבד — יודע

 ידועים זאת, לעומת אחרים, פרטים
 הפכה מלחמת־ששת־הימים תום מאז היטב.

 אז עד שהיתר, — הסובייטי הצי נוכחות
 איסטראטגית לעובדה — בלבד הפגנתית
המל היחידות מספר ראשונה. ממדרגה
 מספר בערך, זהו, .50ל־ עתה מגיע חמתיות
 בים־ השישי האמריקאי הצי של היחידות
 נושאת־ לסובייטים אין כי אם התיכון,
בנושאת־ד,מטו להתחרות היכולה ,מטוסים,

סראטוגה. האמריקאית: סים


