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الرئيس السورى نور الدين األتاسى والرئيس  محضر مباحثات الرئيس جمال عبد الناصر مع
  والرئيس الجزائرى هوارى بومدين العراقى عبد الرحمن عارف

 واسماعيل األزهرى رئيس مجلس السيادة فى السودان
 5691 ويولي 51فى  ، القاهرةقصر القبة

 
 الحاضرون

  من الجانب المصرى:
الرئيس جمال عبد الناصر، زكريا محى الدين.. 
نائب الرئيس، حسين الشافعى.. نائب الرئيس، على 
صبرى.. نائب الرئيس، صدقى سليمان.. نائب 

 محمود رياض.. وزير الخارجية.الرئيس، 
  من الجانب الجزائرى:

الرئيس هوارى بومدين، العقيد طاهر الزبيرى.. 
عضو مجلس الثورة ورئيس أركان الجيش، شريف 
بلقاسم.. منسق األمانة العامة لحزب جبهة التحرير، 
قبطانى جلول.. أمين رئاسة الجمهورية، مولود 

هوارى بومدين، قاسم.. المستشار السياسى للرئيس 
 األخضر اإلبراهيمى.. السفير الجزائرى بالقاهرة.

 
 
 
 
 
 

  من الجانب العراقى:
الرئيس عبد الرحمن عارف، شامل السمرائى.. وزير 
الوحدة، عبد الرزاق محى الدين.. وزير الدولة، 

ير الدولة لشئون رياسة اسماعيل خير اهلل.. وز 
ميد محمود ووزير الخارجية بالنيابة، الع الجمهورية

عريم.. قائد فرقة صالح الدين فى األردن، عبد 
 المحسن زلزلة.. سفير العراق فى القاهرة. 

 من الجانب السورى: 
نور الدين األتاسى.. رئيس الجمهورية، صالح 
جديد.. األمين العام المساعد للقيادة القطرية لحزب 
البعث السورى، يوسف زعين.. رئيس الوزراء، 

 سفير سوريا بالقاهرة. سامى الدروبى..
 من الجانب السودانى: 

إسماعيل األزهرى.. رئيس مجلس السيادة فى 
السودان، الفريق محمد أحمد الخواتمى.. القائد العام 
للقوات السودانية المسلحة، الشريف حسين الهندى.. 
، وزير المالية، عبد الرحمن نديم.. رئيس الديوان

 . قاهرةعثمان الحضرى.. سفير السودان بال
 

 المحتويات
 الصفحة                       الموضوع 

 6 -2     مشكلة اليمن ،مؤتمر القمة والوضع العربى -
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واهلل إذا بتسمحلى أشكر إخوانا على أنهم بقوا، وبعدين أقول لهم موقف السودان  األزهرى: 

 إن شاء اهلل تكونوا راضيين عليه.
 

وأنتهز هذه  ،والقاهرة بلدك ..واهلل ياأخ إسماعيل إحنا بنرحب بيك فى القاهرة : عبد الناصر
 الفرصة ألعبر عن تقديرنا الكبير لموقف السودان على مساهماته.

  
 إحنا برضه على قد الحال.. واهلل .بسيطة : األزهرى   
 

 والدكم موجودين فى بورفؤاد. .ال.. واهلل إحنا مقدرين. : عبد الناصر
 

شديدة خالص على العروبة، ومجرد ما  ةالشعب فى السودان متحمس وعنده غير  األزهرى:    
الحكومة سارعت باتخاذ خطى بحيث أن الشعب يكون راضى؛ ألنها  ،بدأت حرب

لو كانت أعطت الشعب فرصة للضغط عليها بيكون موقفها حرج وصعب. ولكن 
حتى  ؛بحمد اهلل سارعت بالدرجة اللى خلت الناس يكونوا مطمئنين وساكتين

اكن أو تتكلم بأى شئ. وكان أهم شئ يعمل عندنا المعارضة مااستطاعت تحرك س
نجلترا؛ أل نهم هم اللى ساندوا اسرائيل ولوالهم ما كان قطع العالقات مع أمريكا وا 

فعلى ذلك كان البد أن تقطع العالقات مع  ..كانت اسرائيل تستطيع عمل أى شئ
 أمريكا وبريطانيا. 

 ،ات الدبلوماسيةالغريب فى قطع العالقات مع أمريكا هو قطع العالق
ن بيشوفوا إيه اللى يوالتاني ،جى الناس الكبار اللى معاه وبيطلعوابيجى السفير و يوب

 .فى المكاتب والمصالح باسم المعونة األمريكية وعندنا ناس موجودين ،بيحصل
 ،كل األمريكان رحلوا وبسرعة عائالت صغار وكبار ،تانى يوم من قطع العالقات

لكن اللى كانوا موجودين فى الخرطوم عند قطع العالقات بسرعة سارعوا 
يه  ..وخرجوا اللى خرجوا بسرعة بالدرجة اللى خلت الواحد يفكر إيه اللى حاصل وا 

  !اللى هيحصل ألنهم طلعوا بسرعة كدا
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الواحد بدأ يتوقع الشر بالنسبة للى عملوه واللى عايزين يعملوه؛ فدا خلى الحكومة 
ن هيحصل تجنيد واسع.. الناس أسكتناهم بهذا. إسكتوا بوعد أ  فز شوية، يعنى يمكن تتنر 

مؤتمر قمة، وعملنا ما  يهإن هيكون ف ؛وبعدين ال أخفى عليكم إحنا قمنا بمجهود آخر
بإن  - ولغاية دلوقتى ومازال -وكان عندنا أمل كبير  ،يستطاع عمله وجهزنا أنفسنا

 . العرب يجتمعوا
وفى رأيى إذا حصل تخاذل يمكن المتخاذل دا مايقدر يعيش فى بلده ومع 

إن الضغط  ،ن الناس اللى بيجوا من البالد المختلفةإشعبه، وسمعنا فى اإلذاعات 
  !حاصل على الناس اللى ماساعدوا وتحركوا

ولغاية دلوقتى إحنا لسه فى البداية، وبعدين تجمعنا مع بعض ونكشف 
وقفة  فينا ندخر لمثل هذا اليوم .عندهم بترول وعندهم قوات أخرى ناس يهف ؛المتخاذل

إننا  - كنا برضه بنتحدث -أنا قلت لفخامة الرئيس جمال  ،الناس مع بعضهم البعض
جولة واحدة فى الحرب مش حاجة أبدا، ف؛ إن الحرب كر وفر :، ونقولنهدى فى الناس

 اإليمان والصبر بيعوض كل شئ. 
حرب مع اإلنجليز ما بتنسى، حتى عندما  يهف ..دان مواقفإحنا عندنا فى السو 

، وحتى المدفع صوب فوهته رماها بالقرب من أم درمانانتهت المهدية نصبت المدافع 
مجرد ما انضربت قبة المهدى وانكسر الجزء األعلى منها خالص  !على قبة المهدى

طالما القبة انضربت  انضربت فاألمل كبير، لكنماالمهدية انتهت! دا إذا كان القبة 
قوط وعلى الرغم من س ،س بالعصى والسيوف، ولكن خرجوا الناالمهدية زالت خالص
 .كثيرين إال أنهم قاوموا

كلنا  ن العرب يعينون بعضهم بعض، يمكن ماإوخالصة كالمى الواحد يتمنى 
نقوم بشجاعة واحدة وقوة واحدة وبتصميم واحد، لكن اللى يتخاذل بيضر نفسه وبلده 

ويجب إن احنا ناخد موقف من الشخص الذى يتخاذل سواء كان ملك أو  !وشعبه
رئيس، وبعدين كمان الناس يكونوا أنصفوا بعضهم البعض أمام التاريخ والناس. الفرصة 

اللى نهضوا واللى ثاروا واللى شدوا حيلهم وقطعوا شوط وطريق،  ..أعطيت للجميع
  !كل شئواللى تخاذلوا عاد عليهم الخزى والعار و 
حنا امؤتمر قمة يحصل فى الجزائر؛ ألن  يهواهلل إحنا كان بودنا أن يكون ف

ن الجزائر كان عندها استعداد كبير خالص، لكن أما اتكلمت مع السيد الرئيس إعارفين 
أنا قلت له: إيه رأيه فى عمل مؤتمر  ،جمال عبدالناصر عن مؤتمر قمة بالد عربية

 )ضحك(ائر زعالنين لوقف اطالق النار! لكن الجز  ،كويس :لىل قمة؟ قا
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 عبد الناصر: زعالنين مننا! )ضحك(
 

قد يعقد فى الجزائر أو فى الخرطوم أو فى أى  ..مؤتمر قمة البد منه ،األزهرى: كتب فى جرايدنا
بيضربوا أخماس فى  :وزى ما إحنا بنقول ،بد من أن يجتمعوا الناسوال ،عاصمة عربية

 تهم على بعض، وأخذنا نستعد فى السودان. اأسداس، وتجمع كلم
سه إنه أحنا ندعوا لمؤتمر، والسودان يشرفه ويسعده ويرفع ر ا إنوما كان متوقع 

نقول فى السودان: ليس من المهم أن الواحد يقدم أكل يجمع ملوك ورؤساء العرب فيه. 
 كويس لكن تكون عنده بشاشة! 

 
 عبد الناصر: عندكم أكل كويس! )ضحك(

 
لكن السودان بلد عربى مش إفريقى، وبيعتبر ربعه إفريقيين لكن التالت  ،السودان إفريقى هرى: األز 

إحنا طلعنا  :يقولوا إلخوانا اإلفريقيينبواالنجليز حاربونا ألنهم  !ين على الربعيأربع مغط
هيرجعوا تانى يبيعوا فيكم ويشتروا! ودا يعنى أوجد  ..خالص، العرب باعوكم واشتروكم

 والحالة هادئة دلوقتى.  ،مرارة بين الشماليين والجنوبيين
بدأ االستقالل وتم خروج االنجليز، كان فيه تمرد من  55أو  55لكن فى سنة 

ولغاية دلوقتى السالح بيحارب به الشماليون،  .وقوية جدا وتمردوا ..إخوانا الجنوبيين
وساعدهم كثير جدا أمريكا وأثيوبيا  ،المرارة اللى كانت موجودة خفتت حدة لكن

؛ لكن الحمد هلل دخلوا االنتخابات وجلسوا مع الشماليين !واألوربيين والفاتيكان وغيرهم
 ، واألمور ماشية كويس. ليكتبوا دستور السودان الدائم

 ،يبا سريعانش قر اواهلل إحنا كان أملنا كبير نحظى بهذا الشرف إن ماك
جى يلكن حتى ي ،واالستعدادات اللى عملناها تقضى بأن االجتماع يكون سريع وقريب

  !قليلة مابطال برضهبعد فترة 
ضعفه مستعد يضحى برجاله فى سبيل العرب، و  قلة مواردهوالسودان واهلل على 

فى واحد من اإلخوان الوزراء  هموبعدين دلوقتى عندنا لجنة من اإلخوان الضباط مع
وأملنا عشان يجيبوا سالح حديث، بعد مايخلص هيروحوا لغاية موسكو تشيكوسلوفاكيا 

ن شاء اهلل بيكون سند وعون لقوى الدفاع السودانى، ا  أن نحصل على سالح حديث. و 
عد؛ يعنى الطيارات ما فيه ب   عن الخطوط األمامية.. بنقول إحنا بعيدينما حنا ا  و 

وبالطيارات نقدر نوصل جنودنا للخطوط  ،رطوماليهودية يمكن توصلنا لغاية الخ
 .متأسف أخدت وقتكم بالدردشة دى ..األمامية
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 ال.. واهلل. بومدين:
 

واهلل فى السودان اآلن يعتقد أن البترول وقف شهور، يمكن الطيارات االسرائيلية والى  األزهرى:
المصانع  ،التاكسى يشتغل بالبترول ..اإلنجليزية واأللمانية وغيرهو  األمريكيةجانبها 
ذا  .كل شئ  من البترول ..الدبابات والمصفحات ،بالبترول  جفن البترول العربى يإوا 

 هكراهية شديدة إنها جرت عليهم هذ ن الناس هيكرهوا اسرائيلإشهور واهلل فى رأينا 
إذا  . وياحبذا.خالص؛ وخصوصا إذا كان البترول واقف الحالة بتكون صعبة الويالت

 توصلنا فى مؤتمر قمة بوقف البترول وسحب األرصدة. 
سحبناها لسويسرا واحنا عارفين  !إحنا فلوسنا برضه سحبناها ولكن ما فى فايدة

؛ يمكن الجنيه االنجليزى السحب دا بالدفاتر، إذا كانت تنسحب وتيجى للبالد العربية
 ل شوية.فبرضه قنال السويس تنق !ينزل األرض

 
 مقفولة! )ضحك(صوت: 

 
 حنا مستعدين القنال دى نقفلها عشر سنين! اعبد الناصر: اليهود عايزين نص القنال تبقى تبعهم، بس 

 
بترول العالم، يمكن  ثلثينيمكن العرب عندهم صحيح : واهلل دى أسلحة فى إيد العرب، األزهرى

بن ع بن التلت اللى موجود بره، لكن زى لقمة العيش دى بنقسم مع جارى وا  مى وا 
لكن البالد التانية مابتقسم أبدا، لكن ما يهمها قسمتها مع  ،أن أقسم اللقمة ..أخويا

 ألمانيا أو إنجلترا أو أمريكا أو اسرائيل!
اسرائيل تسبب الويالت للشعوب إذا كانت واهلل دى أسلحة كافية فى إيد العرب؛ 

هلل أنا أعتقد ال تلفت اليها المختلفة فى البالد فى أمريكا فى أوروبا فى جهات أخرى؛ وا
 واهلل يحمد االنسان ربه على ذلك.  ،أحد، والحمد هلل اليوم المعركة دخلت فيها الشعوب

الشعوب أصبح عندها شعور كافى جدا بدخول هذه المعركة، فى بعض البالد 
ا وأنا أعتقد واهلل إذا اجتمعنا كلن !بيبطلوابيضربوا.. إذا كان بيضحوا بالبترول العمال 

وواجهنا بعضنا البعض لعلنا نصل لنتائج، بدون تعمق فى السياسات األخرى فى 
دا سالح فى الوقت الحاضر  ..األسلحة اللى تستخدم وتستعمل .األوضاع األخرى

 وتستعمل برضه السالح.وتتدرب الجيوش  الى أن تنتظم بيمشى
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وأنا  ،بالليل خالص هبييجى النهارد -رئيس الوزراء السودانى  -أخونا محجوب 
واهلل كان فى اعتقادى أن هو هيوصل هنا يوم الجمعة، وحمدت اهلل على رؤيتكم مع 

إنه هيصل للقاهرة بعد منتصف ليل يوم األحد.. األحد بعد نص  :بعض، وقالت العراق
  .الليل يصل للقاهرة

 
 ؟هيصل الليلةعبد الناصر: 

 
 األزهرى: هيصل الليلة.

 
، واليهود 74و 74و  74إحنا عندنا قرارات من  ؛ا تضغط لعدم الوصول الى قرارأمريكعبد الناصر:  

 لن يتركوا أرضنا إال  بالحرب.
  

فقط، وعلى ذان األيسمع ال الزم الحقيقة الحديث  ،: وأنا جى أستمع اليكم وأسمع حديثكماألتاسى
 ولكن استجابته ضعيفة جدا. ،سمعوهكل العرب 

 
 ضغط شديد فى مختلف البالد من الشعوب على الملوك. يهفن إ: واهلل بنسمع األزهرى

  
 الشعوب واضحة. إرادة: األتاسى

  
 صوت : صح.

 
الشعوب تنتصر فى  وتتطلب موقف حاسم وسريع. صعبة، المعركة: لكن الحقيقة ظروف األتاسى

، وماشيين فى النهاية ولكن نحن بحاجة الى موقف حاسم، ومعروف موقف اسرائيل
 ا.هحتاج الزمن لتنفيذ ما تبقى من مخططاتت، و قديمة ومرسومةمخططات 

 
قول إذا الناس يجتمعوا الشذوذ سيكون صعب، وبعدين إذا كان واحد ساير ا: بس أنا باألزهرى

بالذات قنال  !غير ما يظهر األيام بتكشف، وفى رأيى الشعب يكشف يبطنبمعنى إنه 
عنى ممكن يضخ لكن ليس بالكميات، السويس مايمكن تنفتح، والبترول يتوقف ضخ.. ي

خوانا الناس  وبيعود فوائدوبعدين ضخه  كبيرة على البلد كله والشعب. إذا كان أهلنا وا 
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نجلترا بالديون الكبيرة الضخمة،  ما جيت أقول: نجف الكبار أصبحوا مديونين ألمريكا وا 
 البترول يعنى.

 
أنا ماعنديش أمل فى رأيى زى رأيك والحقيقة  يمكنأنا عبد الناصر: اتكلمنا فى موضوع مؤتمر القمة، 

وهو شمتان فينا! بل وأكثر من هذا.. إنه متآمر ودفع األمريكان واالنجليز إنه  ،فيصل
 .وتحمدوا عليه قمتم بالواجبوأعتقد يعنى واهلل  !وهم دفعوا اسرائيلالزم يحطمونا! 

بتيجى لى تقارير يومية .. دليل؛ ألن السعوديةب ينجحن المؤتمر لن إعتقد اوأنا ب
  وشئ سمج وسخيف ورزيل، ولكن إحنا مابنهاجمش! ؛من يوم العدوان والتنحى

حنا مجروحين ولكن حتى الغ رب لما بيالقوا الواحد  !آدى فيصل والسعودية وا 
ذاعاتهم! ،عنده مصيبة يعنى بيواسوه  ولكن دول بيهاجمونا فى جرايدهم وا 

حنا لما إنضرب طيراننا إحنا كان وعايزينها تيجى  ،فى اليمن اراتعندنا طي وا 
 وتدخل المعركة، وقلنا له: نستخدم مطار جيزان أو مكة؟ رفضوا كلية!

 روح مؤتمر القمة!اورغم هذا باقول: ب
عسكريا.. صعب! أنا كل يوم إبنى بيسألنى  ، مايعالموقف صعب سياسيا

.. يعنى حاجة تقرف! هتهجم النهارده على اليهود فى سيناء؟! النهارده الصبح واهلل
 )ضحك(

 :هو عايز الحرب، يقول لى !الصبح وأنا قاعد أفطر، إمبارح سألنى نفس السؤال
سنة، قطعا هذا السؤال اللى أنا س ئلته الصبح كل الناس هتسأله..  65طب إمتى؟ عنده 

 سنة! 65ده واحد عنده 
له: على طول.. هنهاجم اليهود؟ قلت  ،الصبح.. صباح الخير، صباح الخير

طبعا كل البلد بتسأل هذا السؤال، وفى  طب هنطلع اليهود من سينا إمتى؟! .أل.
وأنا هاطلع اليهود من سينا بإيه؟ الزم يكون عندى قوة وعلى أساس  السودان أيضا.

 جديد.
وزى ما قلت: لو قعدنا شهر أو شهرين الناس هتسأل.. الناس زعالنة والبلد 

 !إن احنا قبلنا مراقبين زعالنة
، ؛ بالمدفعية بيضربوا اإلسماعيلية وبورفؤادكبيرةولكن أنا عندى نقطة ضعف 

 ،واإلسماعيلية والسويس وقاعدين يضربوا.. الى آخره ،مليون 2وفى المنطقة حوالى 
 ! بكره لكن الناس متصورة إننا نروح سينا ونضرب
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يشاهدوا يكون عنده يعنى  ،يطوفوا على البالد العربية: السودان بنفسه اتنين أو تالتة األزهرى
رئيسية للى بيكون عليها مقترح واسع يشوفوا عندما تطرح هذه المقترحات، المقترحات ال

سالح فعال سالح ما بعده  .. البترولقول: المقترحات الرئيسية دىاأنا ب .االجتماع
 األرصدة.بعدين  ،سالح

 
، فهى فى القدستدويل : إنه طبعا األهداف الرئيسية اللى حكينا عنها فيه حاجات تانية.. األتاسى

 !وهى مشكلة اليمن وهامةمشكلة رئيسية هناك الحقيقة 
 

 اللى هنا!القوات  أد ..عبد الناصر: عندنا دلوقتى نصف جيش
 

 .وحل المفروض يكون فيه توافق :األتاسى
                                                                     

زقة يتجمعوا علشان يعملوا والنهارده والمرت ..مرتزقةجايبين  ،كان فيه معارك إمبارحعبد الناصر: 
بن عمى عمليات  !؟األسبوع القادم! فتقول لى: أخويا وا 

 
أشياء، يطوفوا  61، 4، 4مساهمة فى أن يكون فيه قائمة من  ؛قطعنا شوط كبير واهلل: األزهرى

 يجسوا النبض فى أى بلد، ماذا ترى أن يكون؟  7، 3، 2واحد 
 

عبد الناصر: نعتبره واهلل ده موضوع كويس.. فكرة الرئيس األزهرى إنهم يبعتوا وفد للبالد العربية 
 ويشوفوا.

 
و ما تجمع لدينا من نقط ه :ل واحد، ويقاليسأل الملك ورئيس الجمهورية ويسأل ك األزهرى: 

علشان نكون جدول أعمال، ونحب كل بلد  ؛فقد تكون النقطة مش مضبوطة ..كذا
 . فدى تخلينا يمكن نصل الى شئ..يساهم برأيه

 
قضية اليمن، المقاطعة السياسية، المقاطعة االقتصادية، سحب  ..نحن نركز على األتاسى: 

 األرصدة، صندوق للمجهود الحربى علشان المعركة.
 

 ؟اليمن أى أفكار عن حل مشكلة يه: يا ترى فاألزهرى
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يوم  ..يلومونا هم دلوقتى عمالين ،خالص –السعوديين  -عبد الناصر: مافيش أى اتصال بيننا وبينهم 
لو كان ذكر السعودية والملك  :! هم بيقولوالسعودية والملك فيصلماشكرتش ا التنحى
  ! هو أنا هاطلع أكدب على الناس؟!كان ليهم موقف مختلففيصل 

وأيضا مافيش أى اتصال بيننا وبين األمريكان.. إحنا فى السفارة مافيش أى 
فى الحقيقة  ..وفوزىإال المقابلتين اللى حصلوا بين راسك  اتصال بيننا وبين أمريكا،

 االتصال باألمريكان مفيش أى اتصال فى هذه المرحلة. 
االتصال مع  !فانفانى كلمنى وقال: إنه مستعد يتوسط بينا وبين األمريكان

 مع فرنسا كويس.  ،االنجليز مقطوع
بنتعب جدا اقتصاديا؛ وخصوصا  –أشهر الحقيقة  7بعد  -هم كالمهم إن احنا 

عايزين ندفع  ،قمح طن ألف 411ن احنا عايزين مليون وأل ش؛إذا الروس ماساعدونا
 مليون جنيه! 41عايزين  ..كاش نشترى قمح

 
وخاصة وأن هذه  ؟!، وكيف ستحلأى اقتراحات بخصوص الموقف فى اليمناألزهرى: سؤالى.. 

 .ستكون أول سؤال للسعودية
 

ألن معنى  ..لن نستطيع ترك اليمن لفيصل ،حنا فيهااواهلل على الرغم من ظروفنا اللى عبد الناصر: 
 ذلك ستسقط عدن والجنوب؛ ألن المساعدات كلها من اليمن عن طريقنا.

وبعدين منطقة ظفار النهارده إحنا بنساعدها، وبعدين العملية داخلة على   
 الخليج. 

 واهلل إحنا بكره هنتقابل للنظر فى هذه النقط.   
 تتعشوا عندى. 61األزهرى الساعة طب نتقابل بالليل مع األخ 

 
 األزهرى: واهلل إذا تشرفتوا وخلتونى أحضر وياكم.

 
 .4خالص يبقى االجتماع هنا الساعة  .عبد الناصر: فى االجتماعات؟ اتفضل.

 
األزهرى: مثلما سمعنا فى السودان مثال.. إن مثال ما بيقرب أحد من االجتماعات! زى ماحصل 

 مع الملك حسين! )ضحك(  
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ثم بينى وبين  ،ال.. واهلل الملك حسين جه األول، وحصل اجتماع بينى وبين الملك حسينعبد الناصر: 
 الملك حسين وبومدين.

 
 بومدين: بعدها سافرت لدمشق.

 
لكن نعمل اجتماع الساعة  !خلصنا وما وصلنا لشئ أيام وما 7إحنا مشينا فى كالم من عبد الناصر: 

 لكن تلتزموا باللى هيحصل فيه! )ضحك( ،وتحضر فيه 4
 

 طبعا إحنا من األول ملتزمين واهلل. األزهرى:
  

 ياأخ أتاسى؟ عبد الناصر:
 

 !األتاسى: خليها بكره
 

 عبد الناصر: يكون أحسن؛ ألنى لسه هاتكلم مع قيادات الجيش ساعة فى التليفون.
نيويورك بالجنرال اتصل السكرتير العام من فيه خبر جديد ياأخ بومدين: 

يرجو من القاهرة وقف  ،ىسرائيلإنه بناء على طلب الجانب اال ،يطلب منه ..(6)أودبول
واصلة وستظل نيويورك فاتحة م ،بتوقيت القاهرة 2311اطالق النار من اليوم الساعة 

 . 66انتظار مصر يعنى الساعة 
 

  ؟المعركة مازالت مستمرة بومدين:
 

مكن وأوقامت بعض حرائق صغيرة  ،اإلسماعيليةى ضربوا على بعض المدنيين ف مه :عبد الناصر
 اإلسماعيلية.فى وضربوا محطة سكة حديد  ،إخمادها

 اتفضلوا.  

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجنرال أودبول، كبير مراقبى لجنة الهدنة.  (6)
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