
הת הראשי הכביש לאורך מקומות בכמה
 חדיש, בבית־מידות הטלפון. עמודי מוטטו

 .קי־. התנפצו מכבר זה הסתיימה שבנייתו
נפ הבנץ בתוך המשוריינת. הזכוכית רות

 הן גם וגרמו אחדות פלדה קורות לו
להרס.

סולקו ולסקוב רמז

ישראלי תיכנון ־ 5 מיואד
 הוא הדגם זה. מדגם מטוסים 50 •מעכב הצרפתי ושהאמבארגו בצרפת חיל־האויויר על־ידי וון

 מינשאי חוברו כן לפצצות. נוספים מינשאים המטוס בגחון נוספו לפיו ישראלי, זיכנון
שלו. ההפצצה כושר את ניכרת במידה המגבירים המטוס, של הנתיקים הדלק למיכלי פצצות

היש התיאור הוא זה, יאור •ץ
 טיסת של הראשון המוסמך ראלי 1 ן

הישר חיל־האוויר מטוסי שערכו ה״בום״
 בזמנו, נאצר. של ביתו מעל אשתקד אלי

 את בקהיר זרים כתבים הדליפו כאשר
 בהודאה צה״ל דובר הסתפק כך, על הידיעה
 קהיר. מעל ישראליים מטוסים טסו שאמנם

הדיבור. את הרחיב לא מזה יותר
 על רק ולא כך על לספר מותר עתה

האח בשנה חיל־האוויר ממבצעי רבים כך.
ה של העיקרי בעומס שנשא בעת רונה,

 סוד. בגדר נשארו המצרית, בחזית מלחמה
ספרו השבוע, להופיע העומד חדש ספר

ההתשה מלחמת סודות
 חיל־האוויר של

בתעלה
לראשונה מתפרסמים

חדש בספר
השבוע להופיע העומד

ה״כום״, בוצע 15ע<א סידני 17 ך*
1. ב רבים בבתים אותותיו שהשאיר ,

 חדרו ישראליים מיראז׳ מטוסי שני קהיר•
 לדלתא מעל הגיחו הם המצרי. למרחב

 ובכפרים. לרוב מים בתעלות ־,משורגת
 ואחר־כך מעט התרוממו קהיר לפני קצת

ה הראו דקה תוך מהירותם. את הגבירו
במהי דרכם עושים המטוסים כי מחוגים

 תחילה הקול. מהירות ,1• מאך של רות
 שמצפון והמפואר הגדול לרובע מעל חלפו

מאחו השאירו הם הליופוליס. — לקהיר
 הליופולים של המהודרים בתיה את ריהם

 מאג־ לשכונת מעל שלוחים כחיצים ועברו
 וחמו קטנה בשכונה למטה, שיית־אל־בקרי.

 הדו־ ביתו נמצא מבודדת, בסימטא זו, דה
נאצר. אל עבד — המצרי הראיס של קומתי

 המתנפצים האויר גלי נורא. היה הרעש
ה במהירות החולפים המטוסים מאחורי

 כפצצה עצום, התפוצצות רעם השמיעו קול
 הרעש מקום. בקירבת שהתפוצצה אדירה

ה את מצרים. רבבות של באזניהם ד,יכה
במשר בשבתו ה״בום״ תפס המצרי נשיא

 הוא בביתו. העליונה בדיוטא הפרטי דו
המפקד חיל־האויר. למפקדת מיד התקשר
 כלשהו; דיווח קיבל לא כי השיב המצרי

ש וכנראה ישראליים מטוסים חדירת על
 נמוכה בטיסה לצון לו חמד מצרי טייס

להוראות. בניגוד
ל הנזיראז׳ים שני המשיכו מהיליופולים

 וכבר ספורות שניות המצרית. הבירה עבר
 ל- מעל ואחר־כך העיר לפרברי מעל היו

מע התפנית את כשעשו המרכזיים. רובעים
ה הכיכר את המוביל הטייס ראה רבה

.משמאל תחריר״ ״אל מרכזית . .
עב מערבה, המיראז׳יס פנו קהיר מלב

 והמשיכו צפונה קצת הנילוס פני על רו
 התעופה שדה לכיוון הפתוח, השטח לעבר

ה של הנפץ גלי גרמו שם קהיר־מערב.
במקומות הנזק. של רובו את מטוסים
של פס אחריהם השאירו בהם שעברו

שמשות באלפי בעיקר התבטא זה דבר הרם.

י
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 עפר סוללת מוקפת היא ״ך. בצורת מילים סוללת של מחפורת ניאית בצילום חיל־האוויר. מטוסי ידי
מוס־ להיות צריכים היו ניידים, ,משגרים גבי על הטילים, בטון. במיבנה לכסותה עמדו התיכנון ולפי

אחויההפצצה
המכ״ם. מן האתרעה קבלת אחרי הפתחים, חמשת דרך לפריסה, מתוכה ולצאת המחפורת בתוך באנשים.תרים שאחזה רבה ובבהלה מנופצות

 ציל
פצצו

 בבירור בצילום לראות ניתן ובסביבתה.
 חיל־האוויו המחפורת. בתוך שנבנה נה

ל חמצרים, מן נמנע מכך וכתוצאה סיס,
16


