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הרעה נפתחה משם
 לבנון שבדרום שרבא כפר תושב

נח שם בתריס, המדרון על מצביע
 הישראליים המסוקים לדבריו, תו,

הס אשר צה״ל חיילי את שהזניקו
 המצוי המחבלים בסיס מל תערו
 כהן, שלמה סגן נהרג בהתקפה בכפר,

מקלע. עמדת על שהסתער בעת

 שנהרגו החבלנים 12מ־ אחד
| |1 1| | \  בסיסי על צה״ל בפשיטת |

החרמון. הר בדרום הנמצאים החבלנים
1
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האריות ״גוו׳ ן
על־יד לדבריו, שהושאר, ראלי 1

ן החב בבסיסי שחיו צעירים חבלנים אריות״, ״גורי שני ן
יש רימון־יד מחזיק מימין הנער שהותקפו. בעת לנים

ישראליות. מרגמות של זנבות מחזיק משמאל הנער התוקפים. י

 נגד מאוד. קשה היתד! מערכה ך*
השתת היהודים הקומנדו צנחני 400 |

 ואל־ אל־צעיקה מאירגוני משלנו כוחות פו
 ל־ נתנו ולא בגבורה לחמו הם מציפה.

למ קדימה, אחד צעד אפילו להתקדם אוייב
גרמנו כוחותיו. שקיבלו התגבורת כל רות

 פלסטין לשיחרור המזויין במאבקנו ערך
הכבושה.״

 מפקד לבנון, בעיתוני השבוע, תיאר כך
ה מהלך את אל־צעיקה אירגון כוחות

 החבלנים בסיס על צה״ל כוח של פשיטה
שבועיים. לפני לבנון, שבדרום רום בג׳בל

!̂הפמת^זו^ני, 0^1 ^1^2 11301^ = ה
שביניהם. המחבלים ובסיס ושבא שובא הכפרים לעבר הישראלים פשטו הלבנונים לדברי
אש הושבה הלבנונים, טוענים הפושטים, לעבר

ו ופצועים, הרוגים 4כרג למעלה ליהודים
 ומספר הרוגים שישה היו לכוחותינו אילו

 שנפגעה אחות ביניהם פצועים, של דומה
 מערכה היתר, זאת באוייב. לחימה כדי תוך
 לאחר השנייה, המערכה זוהי כבוד. של

ל הכבוד את משיבים אנו בה כראמה,
רבת־ תפנית והיא כולה, הערבית אומה

לבנים. בחיציס המסומנים מחבלים. בסיסי משני

ו לבנטיני דמיון בהרבה הצטיין תיאורו
דיוק. מעט
 למעשה היי הישראליים הנפגעים 45

וחמי ז״ל כהן שלמה סגן — בלבד שישה
הישר הצנחנים למספר אשר פצוע־ם. שה

ה אולי זהו — בפעולה שהשתתפו אליים
מ־ לא להכחשה, ניתן שאינו היחידי פרט


