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אעו״ך כנופיות

לאו״□ הגיעו
 לעוזם הפודימיקח חפיכת

 ורוחות שדיס של
אפלות דוגמות מזכירה

הא לא כושר־אבח:נד> בעלי מאזיני־רדיו
 למישמע־אחניהם. בבוקר, א' ביום מינו,

ב (וגם 7 השעה של החדשות במהדורת
 דורשים הסורים כי להם, נאמר )9ו־ 8 שעה

 למועצת־וד אש״ף כנופיות ״הזמנת את
ביטחון.״

מד באו״ם הסורי הנציג כי ייתכן האם
 כי ייתכן האם אש״ף״? ״כנופיות על בר

מת אכן במועצות השונות המדינות נציגי
 ״כנופיות״, להזמין לא או להזמין אם דיינים

ו״מהבלים״? ״רוצחים"
דו באו״ם פשוטה: כמובן, היא, האמת

״המרצחים״ ״הכנופיות״, את אש״ף. על בר
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 שיחתום חייל כל
על מנוי דצמבר בחודש
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407״

 יישלח השבועון
הצבאי לדואר רק

המופקד. מהסכום מיידי מענק 10* •
 והמענק החסכון ערד •

לאינדקס. הצמדתם ע״י נשמרים
 ההצמדה והפרשי המענק הריבית, •

ממס. פטורים
ל״י. 10,000 עד בתכנית להפקיד תוכל •

הראשון הבינלאומי הבנק
הארץ ברחבי לשרותך סניפים 40

עכד־אל־נאצר גמאל
אש״ף״ ל״כנופיות מצרי״ מ״רודן

 עורן־-החדשות לוויכוח הכניס ו״ד•,מחבלים״
 בנד, שהוא נאור, אריה בוקר, אותו של

 רזיאל־נאור, אסתר של הנלהב ומעריצה
 תנועת־ של הקיצוני חימץ משולי קנאית
חרות.

 ראשי אפילו כקאהיר. מיפלצת
 אין כי למסקנה הגיעו כבר רשות־השידור

 על הצעיר נאור של סיגנונו את לסבול
 זה. מתפקיד אותו הרחיקו והם גלי־האתר,
ה באו״ם, כנופיות־אש״ף על הסיפורים

שלו. שירת־הברבור היו שבוע,
 קיצוני סימפטום אלא אינו נאור אולם

 פקודה על־פי כאילו כללית. בעייה של
 כלי־התיקשורת כל באחרונה החלו מגבוה,

ה לעיתונים ועד והרדיו מהטלוויזיה —
 איד לכל שיגרתי באופן להדביק — יומיים

 ״האירגון כמו שמות־יתואר אש״ף של כור
 ״אירגון־ ״אירגון־המחבלים״ הטרוריסטי׳/

הרוצחים״.
השחו לימים ישראל את מחזיר הדבר

 בן־גוריון, דויד תקופת של ביותר רים
 מפורשת פקודה על־פי היה, אסור כאשר
ב להזכיר ראש־הממשלה, מישרד מטעם
 בתואר אלא עבד־אל־נאצר גמאל את רדיו

המצרי״. ״הרודן
 שרת משה יומני פירסום אחרי כיום,

 תקופה באותה כי ידוע אחרים, ומיסמכים
 הישראלים את הרדיו הסית שבה עצמה

 המצרי״, ״הרוה הקאהירית, המיפלצת נגד
 אישים עם להיפגש עבד־אל״נאצר ביקש

 ממשלת־ לשלום• להגיע כדי ישראליים,
 בחיוב להגיב מסוגלת אז היתד! לא ישראל

 ״הרוח נגד שההסתה מפני אלה, יוזמות על
 מארגני־ של חושיהם את טימטמלד, המצרי״
צי אקלים בישראל ויצרה עצמם, ההסתה

יוזמות־־שלום. איפשר שלא בורי
 תרומה הרים זה במונח שהשימוש ייתכן
 והאקלים המדיניות לעיצוב ביותר השובה

 ההיסטוריים, המישגים לשרשרת שהביאו
ועד 1955 בפברואר עזה על ההתקפה למן

)21 בעמוד (המשך

1996 חזה העולם16


