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ת שורפי□ ■ דו ה תעו עז ב
 ייצאו לא שבמיסגרתה ימים, 10 של שביתה על הכריזה ברצועת־עזה ההתקוממות הנהגת

בישראל. לעמרה מעזה פועלים
 תוך לפועלים, הצבאי המימשל שמנפיק החדשות, התעודות על המחאה הוכרזה השביתה

 המישפחות. על וכמכשיר־לחץ בעיניו, חן מוצא שאינו מי כל פסילת
 של תעודותיהם את הנהגת־ההתקוממות שליחי ומשמידים שורםים במקביל

 את המסירים הפועלים אודי עוקבים גם הס אותן. קיבלו שכבר הפועלים
 ניגשים דס ברצועה, לביתם שובם עם בישראל. לעבודה והיוצאים השביתה

 אותן. ומשמידים התעודות את מידיהם מחרימים אלידס,
מוניות". ״שביתת שיש רק הודיע ישראל קזל

א אף ד ל ח א א ב
 שעבר בשבוע שנערכה למסיבת־הסרידה,

 לא מרדכי, יצחק סיקוד־הדרום. של היוצא לאלוף
 רצועת־ של הבולטים המנהיגים מן איש הגיע
המימשל. על־ידי הוזמנו שהם למרות עזה,

 היכנסו עם לאלוף שנערכה הקודמת, למסיבה
 שהוסבר אחרי להגיע, האישים הוכרחו לתפקיד,

 ושהוזמנו נקבע, בבר האירוע כי בתקיפות להם
מרדכיציוותי־טלוויזיה. ובעיקר עיתונאים אליו

שר ■ ס ביקוש ומ רי א ל דו ל
נוסף. לפיחות דרישות האוצר במיסדרונות נשמעו השבוע

 בדרד״כלל, ואשר, הפיחות טרם שנקנו הדולארים, כי ישראל לבנק התברר השבוע במשך
 דולאריס. לקנות ממשיך עדייו העיסקי והמיגזר חזרו, לא לאחריו, מייד נמכרים
 בשבועות נוסף פיחות מלבצע מנוס יהיה לא זו, מגמה תימשך שאם חוששים באוצר

 גם שכן שנה, בחצי שניה פעם ולשנינה, ללעג עצמו לשים מהסס פרם אולם הקרובים.
קרובים. פיחותים שני לבצע האוצר נדרש לתפקידו, שנכנס אחרי מיד הקודם, בפיחות

ד? מועאח־הפועל"□ ■ כו ללי
 תיםול'לידי בירושלים שמועצת־הסועלים חששות יש במיפלגת־העבודה

.! הליכוד.
 עובדי־ יו׳ר כהן, חיים את שניצח מנגנת, איש צוריאלי, שימעת של בחירתו הסיבה:

קול. של חודו על העירייה״
 — היהודית והסוכנות עיריית־ירושלים הדסד״ חשמל, חברת — הגדולים הוועדים ארבעת
להסתדרות. בבחירות פסיביים יהיו כי הודיעו כבר בכהן, שתמכו

531
 פלסטינים הרוגים 414 על צה״ל דובר דיווח ביוני, 26ה־ השני, בדם

 בלבד. צה״ל חיילי מידי הרוגים כולל זה מיספר הכבושים. בשטחים
 .531 על הפלסטיניים ההרוגים מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי

 פלסטינייס, הרוגים 654 על פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת
הבא: הפירוט לפי
ומתנחלים. צה״ל חיילי מירי הרוגים 457 •

גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 77 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 48 •
אחרות. מסיבות הרוגים 72 •

דו יהיה דרוויש ■ ל טו ב

דרוויש

 כי הודיע הפלסטיני, הלאומי המשורר דרוויש, מחמוד
 שבספרד. בטולדו הבא בשבוע שייערך בכינוס ישתתף

 של הזווית מן הישראלי־פלסטיני בסיכסוך יעסוק הכינוס
 אקדמי ממן על־ידי ומאורגן המיזרחיים, והיהודים הישראלים

חשוב. ספרדי
 הוא זה, בכינוס השתתפותו את שאישר בעל־שם, משתתף עוד

אדוניס. המשורר
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ט׳0ו./ סר ת1ע
 תושביה עם ושיחה עזה בעיר יקור ^
 חטיפתו סיפור כי התדהמה למרבה מגלה ^
 שתואר מכפי לחלוטין שונה ג׳ורג׳ כריס של

 החטיפה את תיארה זו הישראלית. בעיתונות
 ברצועה, אש״ף אנשי על־ידי נעשתה כאילו

בעצמו. ג׳ורג׳ בידי בויימה כאילו או
שהו כפי בויימה, שהחטיפה לכך הראייה

 הכיר שג׳ורג׳ היתה בישראל, בעיתונים פיעה
מרצונו. למכונית איתו והלך חוטפו, את

 חוטפו, את הכיר אכן שג׳ורג׳ היא האמת
 עצמו, החטיפה סיפור אך נאצר, מוחמר
 לחלוטין, שונה החוטף, של סיפורו ובעיקר

העיתונים. מן באחד אף הופיע ולא
 איש ^
הביב 9

 לתושבי ידוע היה במלואו סיפור ^
 זמן בבוקר, השישי ביום עוד הרצועה 1 1

 על העולם וברחבי בישראל שנודע אחרי קצר
 כריס ששוחרר לפני רבות החטיפה־שעות

חוטפיו. מידי
הח מאחורי מסתתר מי ברצועה כשנודע

 מיהרו גם הם לרווחה. התושבים נשמו טיפה,
להגיב.
 מיהרו השישי ביום בבוקר 10 בשעה כבר

 החטיפה מן להסתייג ברצועה האירגונים כל
 אש״ף הנהגת גם עשתה כך אותה. ולגנות

בתוניס.
 הפרשנים לכל הפריעו לא אלה הודעות
 צבאיים, מומחים עיתונאים, — הישראלים

 להמשיך — ביטחוניים" ו״מקורות פרשנים
 ״הערכות", של שלמה מערכת ולהפיץ

באינ ההסלמה מן דאגה הבעת הסברים,
 איר־ כלפי מאשימה אצבע ושליחת תיפאדה

 ופת״ח אש״ף, כלפי בעיקר — שונים גונים
לחטיפה. האחראים כעל — בתוכו

 מתונים. עזה כרחוק מכך רחוקה האמת
 העניין של ותיק אוהד הוא ג׳ורג׳ כריס

 באירגון עבודתו את התחיל הוא הפלסטיני.
אח שנים לפני הילדים אח הצל האמריקאי

 במחנה־הפ־ הוצב שם ללבנון. ונשלח דות,
צידון. ליד עין־אל־חילווה, ליטים

 שם עבודתו את סיים שנים ארבע לפני
 ברצועה עבד הוא עזה. בעיר להתגורר ועבר

 תושביה, רוב על מאוד והתחבב שנים במשך
 ושאיתם במגע בא שאיתם האנשים על בעיקר

 רגיש סוב־לב, כאדם שם נודע הוא עבד.
בעבודתו. ורציני

 אותו העביר שנות־עבודה, שתי בתום
 ביתו את קבע והוא המערבית, לגדה האירגון

בעבודתו. המשיך שם רמאללה, בעיר
 פגיעה על במחקר כריס עסק השאר בין

 בזכו־ פגיעה ועל האינתיפאדה, בזמן בילדים
ילדים. של יות־האדם

 מדי לעזה מגיע היה עבודתו במיסגרת
קשרים לקיים והמשיך ימים, עשרה או שבוע

 שונים ואנשים אירגונים מוסדות, עם הדוקים
ברצועה.

 כריס הגיע שעבר השבוע סוף לקראת
 של הראשי ברחוב הנמצא האירגון, למישרד

 המסתתר לא־גבוה, בבניין שוכן המישרד עזה.
 נשפך ירוק שמטפס גבוהה, חומת־אבן מאחורי

 שער־ יש הגדר בחזית הרחוב. לכיוון ממנה
 הנושא וצנוע, קטן שלט תלוי הקיר ועל ברזל,

 באנגלית הילדים. את הצל האירגון שם את
 וקי־ רבים גדרות כמו גדר־האבן, ובערבית.
 בצבע ומצויירת צבועה העיר, בכל רות־בתים

שהח אמן חייל של יצירתו פרי עבה, שחור
״אסורות״. סיסמות מקורית בדרך למחוק ליט

 בפעם ולא כריס, פגש במישרד, שם,
 היטב, הכירו הוא נאצר. מוחמר את הראשונה,

 היטב הכירו הוא בעזה. עבודתו מתקופת עוד
היטב מוכר נאצר מוחמר שהשם משום גם

 הסתוגגרבות. שנים זה ברצועה
עבדייגיס בחבית ^

 אחד רבות שנים לפני היה נאצר וחמד *ץ
 אירגון של ביותר הבכירים ^•/האנשים

 ברצועה. פלסטין לשיחרור העממית החזית
ומקובל ידוע מכובד, לאיש אז נחשב הוא
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