
ב ז?}קת ר ק  למטה) (שמאל, הפידאיין אנשי לכיתת מכוונת המצרי הסמל של ה
 הסדיר, הצבא מאנשי כולו מורכב המדריכים שסגל בעוד רפיח. במחנה המתאמנים

 הרצועה תושבי ומבי! גיוס חייבים שאינם המצריים השנתונים מבין הפידאיין מגוייסים
 נשקם פלסטיז״. את ״להציל תעמולה ביניהם שמנהלים אחרי המתנדבים הפלסטינאייים,

שוודיה. תוצרת מ״ס, 9 של קוטר בעל גוסטב^, קרל תת־מקלע : הפידאיין של האישי

 (רב־ סאג יושב בעזה המשטרה בבנין
 מחלקת ראש — חאפז מיסטפר, סרן)

 ב־ המצרי חיל־ההחזקה של המודיעין
 ישיר באופן האחראי האיש הוא מלסטין.
יש תוך אל הרצחניות החדירות לארגין

 הפי־ יחידות פועלות פיקודו תחת ראל.
 אשר הוא לו. ומעבר הקוד לאורך דאיין
ש בשבוע פרהוד׳ חסן מחמוד את שלח
 בכביש ישראליות למכוניות לארוב עבר

מגדל.
 פי־ ש־׳ושה עם לפעולה שיצא מחמוד,

 צה״ל כוחות ידי על־ נתפס נוספים, דאיין
 ה־ של הראשון השבוי — מגדל ליד בכרם
 רל ס־פי־ הוא וחצי. אחד מספר סיביב

 מבתנ; היה מחמוד ממנו. שביקשו מה
 שהכיר הרצועה תושב פלהטינאי וותיק,

 על־ידי לא־פעש נשלח היטב, האיזור את
 ישראל. בשטח ידיעות לאסוף חאפז סאג

את בהדרגה שהעביר המצרי, הצבא

 בלתי־ של יחידות לידי ברצועה מוצביו
מקו חיילים בגיוס מעוניין היה סדירים,

 איי־גון — המשמר־הלאומי לשורות מיים
 הגיות, לגיל מעל מצריים, מתנדבים של

 של פעיל שרות לתקופות שהתנדבו
 קורט עברו המתנדבים חודשים. ששה
 אימין על הדגש הושם בו קשה׳ צבאי
 תת־מקלע ברובים, שימוש מפרך, גופני

ו בשטח דתמצא־ת שיור, ברן. ומקלע
זה. קורם של היסוד מקצועות היו חבלה,

הצ המאג, של שידוליו לאחר מחמוד,
המש חיל של הפלסטינאית ליחידה טרף
 של משכירת לו הובטחה השאר דין מר•
 ביותר, רציני סכום — מצריות לירות 15

 החייל של לחודש הלירות חמש לעומת
האימו למחנה נשלח הוא הסדיר. המצרי

ה הקורס את עבר ברפיח, הבסיסי נים
 ה־ ליחידת צורף הקורם סיום עם רגיל•

הלאומי. המשמר של פידאיין

צני ם י חי ל ד׳ (ימין) עליונה אחמד נזוחנזד לפידא״ן. והצטרפו שדותיהם את נטשו אלה פ מנ קו ה
עוג■ גופני, לגיבורים. זקוקה המולדת כי להם שהנקבר לאחר התנדבו איברהים שייכון וכליפה
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