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 ממוצבים מורכב מבוצר, הגנה קוו הסורים הקימו הישראלית החזית כל לאורך
 בטון קירות אדם. של בעומק ותעלות־קישור בונקרים חפורים שבתוכם הרריים,
התו עמדות גם להסוואה. וסלעים טרשים אדמת המכוסים אלה, בונקרים על מגינים

 האש... ״קו לכותרת מעל למעלה, בצילום יסודיות. באותה בנויות הסטטיים תחים
שקי־חול. מוקפת רובאים, עמדת ליד חייל נראה סוריה״ על מגינה פלדה זרוע

 נמצא כאן חיילים. פוגשים .מקום בכל הצבא.
 לראות ואפשר המקומי הסורי הצבא מטה

נייד, קולנוע כגון שונות, יחידות־שירותים
 לנו אמר הקצינים אחד וקנטינות. ספריות

 את מבקרות מעול\ם אמנים של להקות כי
הגבול. לאורך החיילים עמדות

 עדיין הופעל לא זה תותח שראל.
 המשמשת הפרשים, יחידת : שמאלו
 ט., נ. תותח : משמאל קיצוני רושם.

הכנרת. במשלטי צוד־ל ידי על ע

\ד332ש .צד

גבו גרמניים קצינים של רב מספר הסורים
 מומחים השונים. האגפים וייעול לארגון הים
 מלאי. לאירופה חזרו במעט, אך הועילו אלה
הסורים. על לעג

 אתם,״ משהו לקבוע כל*טעם היה ״לא
 העולם לכתב גרמני קולונל שנה לפני סיפר
 נשמר תוכנה אשר זו, בשיחה בפאריס. הזה

 גדוד־שר־ מפקד — הגרמני גילה במערכת,
 — המערבית ואירופה באפריקה לשעבר יון

בדמ הכללי המטה כיועץ עבודתו על פרטים
שק.

 לכל ראשוני יסוד הוא מועדים ״שמירת
 אלסטי. דבר זהו הסורים אצל צבאית. מכונה

ב חמש בשעה כי למשל, קובע, הייתי אם
 במקום משאיות שש להופיע צריכות בוקר

 חיל־רגלים של פלוגה להוביל כדי מסויים
 בבטחון להניח היה אפשר מסוים, לתרגיל

 או שש השעה לפני יגיעו לא המכוניות כי
 חמש או ארבע מופיעות היו אז וגם שבע.

מראש.״ עליהן שהוסכם השש במקום
 מומחים גם היו הגרמניים היועצים בין

 להעלות הצליחה מומחיותם אולם טכניים.
 והחזקת הטכני הטיפול רמת את במעט רק
ה אחוז : למשל יותר. הכבדים הנשק כלי

ה חיל־האויר בבסיס המקורקעים מטוסים
 לעתים הגיע חלב, העיר ליד בנרב, סורי

שם. המטוסים מכלל 50ס/סל־
 30כ־ תעופה שדה באותו משרתים כיום

 על״ זו למטרה שהושאלו מצריים, מדריכים
 הוא עבודתם עיקר המצרי. חיל־התעופה ידי

 מטו״ והחזקת בהססת סוריים טייסים הדרכת
סי־קרב.
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 אחדים שבועות לפני

הסורי■ המטה הרשר,
ה השבועון לנציגי
 אל־מוצאוור מצרי

ל מקיף סיור לערוך
הישר החזית. אורך
ה ובמחנות אלית
סוריה. ברחבי צבא
המצ העתונאי כתב

: הבאים הדברים את הביקור אחרי רי
 סגן בחברת מדמשק, צבאי גג׳יפ *יצאנו

 כי לנו הסביר הוא חיל־ד,רגלים. של צעיר
 בפוליטיקה מתערב הסורי הצבא אין עתה
 שייטיבו הוא המדינאים מן מבוקשו כל וכי

 ידאגו (החיילים) הם המדינה. בהגה לאחוז
לבטחונה.

 עיירה קונייטרה, היתה הראשונה ״תחנתנו
 מהגבול קילומטרים 24 של בעומק קטנה

שולט כאן מדמשק. קילומטר 65ו־ הישראלי
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 עתעאי
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נש הכתב.: המשיך
באזור יומיים ארנו

השלי ביום הגבול.
 המטה אל חזרנו שי

 זהו בדמשק. הכללי
קו שלוש בן בניין
! לבניין הדומה מות,

עתון, מערכת של
הקטנים, חדריו על

פגש שם צנוע. אך מודרני בריהוט המרוהטים
מש (אלוף זעים הכללי, המטה ראש את נו

שוקייר. שאוקת נה)
ה בתי־הספר על קצרות לנו הרצה ״הוא
י ובתי־ לקצינים בית־ספר ביניהם צבאיים,

שו מקצועיות ולהשתלמויות לתעופה ספר
נות.

 הציונים נגד במלחמה כי לנו גילה ״הוא
 דל ציוד אלא הסורי הצבא בידי היה לא

 זו במלחמה שנפלו הקצינים מספר בלבד.
הקצי כי שנפלו. החיילים ממספר גדול היה
 באקדחים, ללחום חייליהם בראש יצאו נים

 הסורי לצבא יש כיום ובפגיונות. במקלות
 ד,שרמ־ על אף העולים חומל, מסוג טנקים
נים.״

ן ו י ר ש
ותעשיה
צבאית

הגבעה. בראש שקי־זזול סח
ו.ש ד האימונים:

ח על הסבילות ס
הסורי בצבא האימונים הצרפתי. הצבא

 הוא הקשר במכשיר הטיפול בשדה. מנוחה בשעת וסמל, רב־טוראי
 יזדעים אינם הטוראים שרוב דרגות,.מאחר בעלי של תפקיד לרוב
 מדים, פלדה, נובע — זה בצילום האישי הציוד . וכתוב קרוא

 על־ידי לסורים הועברו אמריקאית, מתוצרת הס — קשר מכשיר
הקרב. רוח את לא אך הגופני, הכושר את מעלים מפרכים, הס

 ב־ לבקר העתונאים הורשו הסיור, בתום
 ״ראינו הסורית. הצבאית התעשיה מיפעלי

 בהם המרוחקים, בהרים השוכנים ■מיפעלים
 הסורי. לצבא קל ונשק תחמושת מייצרים

 אולם מאד. חשוב אחר ציוד מייצרים גם הם
 לגלות. אפשר ״אי העתונאים, קבעו זה,״ את
צבאי.״ סוד זהו

 אל־מוסאוור, המצרי השבועון
אלה. מוצבים על לפשיטה

המערך:
גבול ביצורי
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