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 יש1) אדו 35 הצבא:
לקוב שמיס שאינם

חיל האיכות:
וצילומים מסדר

 אימונים בשעת הרגלים חיל של כיתה מראה מימין הצילום
 בתימרון צר נחל מעבר : התרגיל הישראלי־סורי. הגבול באזור
צרפתי, שאטו קל מקלע צרפתיים, רובים : הנשק איגוף.
: מימין השני בצילום צרפתית. היא אף מ״ם, 52 מרגמה

 הצבא בשימוש היה צרפת, מתוצרת עצמי, היסע בעל תותח
 רבה, ניידות בעל השניה. העולם מלחמת בתחילת הצרפתי

 נופל עצמו. הקרב בשדה חופשי באופן לתמרן מסוגל
הצרפתיים התותחים מן ובחדישותו שלו האש במהירות

 שנמכרו סוג, מאותו
 הסורים. על־ידי בקרב

 ולעש׳ בלבד למיסדרים
הו שנלקח לזה דומה

 לאורך מתמשכים סוריה של מלותיה
 בלבד 70 — מהם קילומטרים. 2101 ^

ה המטה לגבי אולם ישראל. עם משותפים
 אלה קילומטרים'70 חשובים הסורי כללי
יחד. גם הגבולות שאר מכל יותר

 את הסורים ריכזו זו הררית רצועה מול
 משלטים, של רצופה שורה הקימו כוחם, רוב

 הגבעות פסגות על ושוחות בונקרים חצבו
 מדן המערבי הגליל על החולשות הסלעיות

כינרת. לים ועד
 הצבא של גאוותו תלויה אלה בביצורים

 למעלה משן ביסודיות ניבנו הם הסורי.
 מוחזקים תש״ח, מלחמת אחרי שנים משלוש

 קרבי בתקן סדירות׳ יחידות בידי היום עד
 לעבור. הישראלים יוכלו לא ״מכאן מלא.

 כמלאכי־ עליהם נרד משהו, יתחילו אם
 עתונאי בפני סורי סרן התפאר כך ■מוות.״
הגבול. באזור חודש לפני שביקר צרפתי

 מוצבי חזקים אסטרטגית, מבחינה ואמנם,
 של מאלה ערוך לאין בגליל הסורי הצבא

 פעולת אולם הנמוכות. הישראליות העמדות
 המישלטים כי הוכיחה שעבר בשבוע צה״ל

 :להם הועילו לא הסורים של המבוצרים
 בונקרים מלבד אחרים רבים נתונים דרושים

יעיל. לוחם כוח יהיה שצבא כדי

¥ ¥ ¥
 הכיבוש תם כאשר

ת בסוריה הצרפתי
ב האנגלים לחץ חת

 העבירו ׳1946 שנת
 לפקודת הצרפתים

 מקומי צבא הסורים
איש. 3000 שמנה
 זה צבא של ציודו

 כלל ביותר, דל היה
 משוריינים מספר בתוספת בלבד, קל נשק

קלים. ותותחי־שדה צרפתיים
 והקצינים צרפתית היתר, האימונים שיטת
 את למדו הצעיר הסורי הצבא של המעטים
ה גם הצרפתית. סן־סיר במיכללת מלאכתם

הצרפתי. הצבא מדי היו מדים
העצמ הכרזת בין שחלפו השנים בשלוש

ב תש״ח מלחמת פרוץ לבין הסורית אות
 של גדולות כמויות סוריה רכשה ישראל

 ,תותחים בינוניים טנקים כולל צרפתי, נשק
 מטוסי־ גם רכשה היא ירייה. ומכונות שונים,

ספיספייר. מסוג קרב
 כוח את מערביים מקורות מעריכים כיום

 נשאר ציודו איש״. אלף 35ב־ הסורי הצבא
 ושופר שוכלל כי אם צרפתי, ברובו עדיין

 מיס־ סילון מטוסי השאר: בין רבה. במידה
סייר.

 ביסודה נשארה וההדרכה האימונים שיטת
שכרו תש״ח, מלחמת מאז כי, אם צרפתית,

 חיילי מספר את מעריכים מקורות אותם *
איש. אלף 110ב־ המצרי הצבא

ירושה
י מ י מ

צרפת

ת על התרב שדה בעיני נראה שהוא בבי הכנדת: גדו

ב ל ש : ה ן ו ש א ר ר ה ו צ י ם. כ טי ל ש מ על־י במק,דה צולמו התמונות והבונקרים. העמדות את סוקרת הסורי ההנדסה חיל של יחידה ה
יצאו צה״ל שכוחות לפני קצר זמן פורסמו מקום ייקבע שלפיהן המדידות את עורכת כנרת, ים של הצפונית הפינה על החולש השטח

מו בונקר גבי על כיתות, שתי :הרושם למען צה״ל■ חיילי מפני בקרוב ינוסו כי שידעו לפני שברחו החיילים


