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 הגילויים את הנפט לאנשי המגלה ד,בטחון,
הבאים:

 באגן ערבים מיליון 60כ־ היו 1948״ב־
 ;מיליון 80 — מספרם היום :התיכון הים

 היום — ערביות מדינות 7 היו 1948ב־
 תוניס, מרוקו, סודאן, :(התווספו 13 מספרן

 1948 בשנת ;וכוויית) מאוריטניה אלג׳יריה,
 צבא, הערביות מהמדינות לחלק רק היד,

 ;לאחת פרט לכולן, צבאות ישנם היום
 בידי רק וטנקים מטוסים היו 1948 בשנת
 מדינות. 9 בידי — היום מהן, שלש
 איבתם שכוח מבלי 'גדל, אוייבינו כוח

יפחת.״
 לברית־המועצות, המוקדש ,36 בעמוד

ב ״מגמות הכותרת: תחת מאמר מוכיע
״בפי המלה אולם הנפט״. תעשיית פיתוח
 המודבקת מיוחדת, תווית על כידבסת תוח״

לעמוד.
להת היד, יכול לא הקוראים מבין איש

 היתה תחתיה התווית. את מלהוריד אפק
 תעשיית בפיחות ״מגמות קודמת: כותרת
הנבט.״

צייד
. ד ד ח ת ה ה ב טו

 הכדורים ומלאי מצוחצחים היו הדובים
 1ד,־ השבת, ליום חיכו ישראל ציידי מוכן.

 הרשמית. הצייד עונת להתחלת בספטמבר,
 ירושלים הרי של בוואדיות הדרום, בשדות

 ביחידים הציידים פשטו הגליל גבעות ועל
 תרה והעין דרוך כשר,רובד, ב־כוצות, או

וחוגלות. ארנבות אחרי
 אחת היתד, אם ספק קבוצות־הצייד, מכל

 עם מנצרת שיצאה מזו יותר ססגונית
ש והוואדיות השדות על לפשיטה שחר,
תבור. הר לרגלי

ש הזה״ ״העולם כתב מדווח
:לקבוצה הצטרף
 במקום־ המתינו אפורים ג׳יפים שלושה
ל מנצרת המוביל הכביש על המיפגש,

 בצורה לעייפה, עמוסים היו הם עפולה.
 האוהב שוטר״תנועה כל לב משמחת שהיתר,
 ולקרעים לחלונות מבעד רפורטים. לרשום

כל זנבות רובים, קני הזדקרו בברזנטים
 ־מקום להם נמצא שלא גברים ונפי בים,

בפנים.
 אפשר והקריאות הנביחות המולת בתוך

 בעל : שם היו מגוונת. בחבורה להבחין היה
 ולבלוקים, למרצפות גדול נצרתי מיפעל
 בעל ;אל־נאצר עבד לגמאל להפליא הדומה

 של המוגבר הפדיון על שציפצף מסעדה,
 דיסקונט בנק סניף מנהל ! נצרתית שבת

 במיוחד ובא השנתית חופשתו את שהפסיק
נצ עיריית ושלם מכוניות מתווך מחיפה;

מפור ושדרן חיפאי לחפצי־חן סוחר ; רת
 חדש עולה ;בערבית ישראל קול של סם

ה כשייך אותו מכיר הגליל שכל והאיש
ציידים.

 קרא לזוז, מוכנים כבר היו כולם כאישר
 מסעדת בעל הוא תברי, לסעיד מישהו
 לתת לך מרשה לבך !אבו־מישל ״יא תברי:

 אבו־מישל קפה?״ ספל בלי לצאת לנו
 התרכזה שלידו ביתו, לתוך חזרה מיהר

 במסעדתו אורח ששום ובמהירות השיירה,
 של פינג׳אן עם חזר מעולם, לד, זכה לא

 ד,ספלונים ספלונים. ושלושה מהביל קפד,
 את ניקה החריף הקפה ;ליד מיד עברו

 הלילה חינגת של העאראק משרידי הראש
הקודם.
 בכרמים ״נתחיל השיירה. זזה שש לפני

 שייך אבו־נסאר, ג׳ברא קבע מכחד,!״ של
 כאילו קדימה. רובהו את ונופף הציידים,

ה הסוסים מן אחד היד, האפור ד,נ׳יפ
 באותם לצייד, רכב גבם שעל אבירים,

שנה. 40 או 30 לפני שדות,
 הרדומים בתיו פני על עברו המכוניות

 שעברה העפר בורך נעצרו תבור, כפר של
שחו ענבי־יין של אשכולות הכרמים. בין
 כיסו שכמעט עד הענפים, על הכבידו רים
 מן הציידים יצאו אומר בלי האדמה. את

 היסטרית. במקהלה פרצו הכלבים הרכב.
 והורה: הכרם לרוחב נופף אבו־נסאר

״״מושט  לרוחב התפרסנו מסרק. כלומר: !
 שורות־ שתיים־שלוש של במרחק הכרם,
 קני את פתחנו אז רק מרעהו. איש גפנים

כדו לרוב: הכדורים. את והכנסנו הרובים
 רסיסי של רחב פיזור בעלי ,5 מם׳ רים

 ומקפצים, מרחרחים כשהכלבים עופרת.
השטח. את לסרוק התחלנו

 ״איזה לומר: אפשר זעירה. מלחמה
 גברים עשרה להם באים חוסר־הגינות!

של סנטימטר כל וסורקים רובים מחזיקי
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