
 נהרג הוא הסברה על־פי לטול־כרם. שכם
מהמחנה. חיילים בידי

 נהרגו הר־הבית על ההתקפה ביום 0!
 ,20 בן באדר, איברהים ג׳יהד בירושלים

 ,65 בן אל־ימאני, וסלאח בחזה, מכדור
 פיזור במהלך נפגעו ׳שניהם בבטן. מכדור

העתיקה. בעיר הסוערות ההפגנות

)7 מעמוד (המשך
 לבית־ להעבירו הצבא איפשר לא מחנה,

הולים.
 מראס ,55 בן אל־קוטוב, עיסה עומר 0!

 באותו מת המזרחית, בירושלים אל־עמוד
 בביתו שהוכה בשעה מהתקף־ילב, היום

 יאל שפרצו מישמד־הגבול, אנשי על־ידי
 האשימוה הם בתו. את לעצור כדי הבית

 לטובת להתערב ניסה האב אבנים. ביידוי
 במקום. מת הוא מכות. ספג ואז בתו,

אד לשמירת ועד בראש עמד אל־קוטוב
 בבית־ הגובלת בסביבה, התושבים מות

 כוונה יש הגדלתו שלמען יהודי, קברות
 הערביות. האדמות את להפקיע

נהרג מעזה, ,7 בן ראבאן, סוהיל 0

|1י | י | ך 11 | ך ממחנה ,18 בן חנסיין, אל־פתח עבד חסן של בביתו ע
111 11-1 \11# שחדר מקליע באפריל 12ב־ שנפגע דהיישה, הפליטים יי

חלימה. אמו, היא משמאל שניה מפצעיו. שבועיים כעמר מת הוא לבטנו. החותן דרך

ב הדסה בבית־החולים אושפזה הילדה
אנוש. מצבה ירושלים.

 משכם, 17 בן אל־רחמן. ג׳מאל 0!
במותנו. קליע מפגיעת כתוצאה אושפז
מ 15 בן אבו־היג׳לה, ג׳מאל סעיד 0
ובכתפו. בבטנו מקליעים נפגע שכם,

 משכם, 16 בן חסן, ג׳אמייל ואליד •1
בחזהו. מקליע נפגע

י בן אל־חיג׳ווי, מוסטפה יאסר 0• , , , . ,

 >,0^. גס בי שעבאן׳ רמאדאן 0ן
6־י■ ̂ 81 בחזהו. מקליע נפגע
 0■'■'■בך; ברדון, מוחמד ©למאן 01
! וברגלו. בידו מקליעים נפגע

 מה. 10 בן אל־חורי, ח׳אלד 0! י
 בעין. מקליע נפגע
בכתפו. מקליע נפגע

הק קלנדריה. הפליטים ממחנה ,15 בן אסעד, חסאן ספג
 הלחי, עור את קרעו ורסיסים הימנית ללחיו חדר ליע

הוא. אף נפצע כך כדי ותוך הצבא, יריות על־ידי שנפצע

ב בבטנו, קליע מפגיעת באפריל 13ב־
ה את פיזר הצבא בעיר. הפגנה מהלך

ה מן הבחנה. כל ללא ירי תוך מפגינים
 נפגע הוא .5 בן עליה, פאיז נפצע יריות
 אל־בשיטי, מחמוד מיותמד וסעכוז. ברגלו

 מרגליו. אתת בכל מקליע נפגע ,6 בן
 מכתר נפגע ,6 בן אל-שאליט, מחמוד חנה

 נפגע ,8 בן חנונה, ג׳אמיל מוחמד ברגלו.
 13 בני נערים, חמישה עוד רגליו. בשתי

ברגליים. בעיקר נפגעו, ,23 עד

י> מירושלים 16 בן אל־ח׳לוואני, שריף 0!
 מבית־. 5 בת אבדנח׳לה, מחמוד סנה 0׳

בידה. מקליע נפגעה לחם,
 מבית-לחם, 22 בן חסן, מוחמד עלי 0!

במותן. מקליע נפגע
חד תופעה ■קיימת הכבושים בשטחים

 בארגנטינה: המציאות את המזכירה שה,
האחרו בשבועיים אנשים. ישל היעלמותם

 שלושה ביניהם אנשים, שיבער, נעלמו נים
 וימדיר־ג׳ריר. מאל־בירה משכם, ילדים,

 שעיקבו־ האנשים מיספר על נוספו הם
 היום עד כן. שלפני בתקופה נעלמו תיהם

ועל היעלמותם נסיבות על דבר נודע לא

 מ- ,18 בת אל־אפנדי, עזת ג׳יווהיר 0
 אל- בבית־היחולים מאושפזת דהיישה,
מ כתוצאה המזרחית בירושלים מוקאסד

 עבר השמאלית, ללחי שחדר קליע, פגיעת
 ביום נפגעה היא בלסת. ונתקע הפה דרך

 בשעה בבית־לחם, שעבר בשבוע החמישי
 אמה. עם ביחד קניות לערוך ׳שנסעה
 פתחו והחיילים הפגנה התארגנה במקום
 שלפי למרות בג׳ווהיר, גם ירו הם באש.

ה בהפגנה. יחלק נטלה לא כלל עדותה
 עתידה והיא הוצא, טרם שבלסתד, קליע

מסובך. ניתוח לעבור
 ,14 בן אל־השלמון, עזמי ג׳אמייל 0

כתוצ מאושפז בירושלים, אל-יעמוד מראם
ה- ברגלו קליעים שלושה מפגיעת אה

 קאליל מכפר ,23 בן באקר, עימד 0:
 ב־ באפריל 13ב־ מת נמצא שכם, שבאזור
שבין בדיר־׳שראף, צבאי מהנה קירבת

 הוא הימינית. ברגלו אחד וקליע ׳שמאלית
 על ההתקפה ביום העתיקה, בעיר נפצע

 מול מביודסיפרו. שיצא בשעה הר־הבית,
 שידו בתלמידים, וירו חיילים עמדו הפתח
וסיסמות. קריאות והשמיעו אבנים
 הפליטים ממחנה ,15 בן אסעד, חסאן 01

 כתוצאה מאושפז רמאללה, שליד קלנדרית
 ומקריעת הימנית ללחיו קליע מחדירת

 ביום נפגע הוא רסיסים. על־ידי הלחי עור
 שהתקיימה בהפגנה שעבר בשבוע השני

 לפנות סייע לדבריו במחנה. אחרי־הצהריים
 כדי ותוך הצבא, מיריות שנפצע חבר,

הוא. אף נפגע כך
 מכפר ,17 בית איל־חור, מוסבת עיישי 0

 כתוצאה מאושפזת חברון, שילייד אל־ערוב
נפצ היא השמאלית. ברגלה קליע מפגיעת

בכפירה. שעבר בשבוע הראשון ביום עה
 אף ,14 ימת ©למאן, מחמוד מיסו 0
הרא ביום קשה נפצעה מאל־ערוב׳ היא
 שלעבר מתנחל, מיריות השבוע שון

ה את עצר הוא אבנים. נזרקו מכוניתו
בנסיעה. והמשיך לחלון מבעד ירה רכב,

שנחט חושדים מישפחותיהם בני גורלם.
ה האגודות אנשי או מתנחלים בידי פו

ה והפגנות פגיעות על כנקמה כפריות,
נגדם. מכוונות
 כי שמועות נפוצו הגדה תושבי בקרב

ל שמטרתה חדשה, שיטה הן החטיפות
לתוש הפגנות. מפני ולהרתיע פחד זרוע
 שחקירות מכיוון לפנות, למי אין בים

 לעד בערבים פגיעות על כוחות־הביטחון
 מחפש הישב״ב פרי. נושאיות אינן עולם
 ב־ העדים, בראשי המתנקשים את עדיין

בתול ביותר הגדולה ״החקירה מיסגרת
 שומרות בינתיים שרות־הביטחוך. דות

 רבים ובמקומות בבתים, ילדיהן יאת אמהות
ב בתיהם את מלצאת התושבים נמנעים

 הגדה ערי נתונות החשיכה בשעות לילה.
ב המתנחלים, ישל המוחלטת לשליטתם

 האגודות אנשי ושל בלעדיהם, או מדים
אימה. בהן הזורעים הכפריות,

ללמוד, ניתן הפצועים של הפגיעות מן
 גבוה החיילים יורים רבים בימיקרים כי

לפיזור נשלחים רבות פעמים מהרגליים.

| י י|;| ■ 1' 4 ה־ בן אל־חשלמון, ״ י י י ^ עזם׳ ג׳אביל חטף |
ברג פגעו קליעים שלושה מירושלים. 14
הימנית, ברגלו יאחד וקליע השמאלית לו

 עד שלושה שיל קבוצות קטנות הפגניות
 הודו, מהם אחדים בלבד. חיילים ארבעה
 לירות אישור קיבלו כי רישמי, בלתי באופן
 המפגינים, על להשתלט כדי נפשם כאוות
תיגבודת. להזעיק יצטרכו שלא ובלבד

 יום ומדי ארוכה, עוד הנפגעים רשימת
 ׳לעדכן מאוד קשה והולכת. מתארכת היא

,■ הימן יוסיוהרפה. מהר יורה צה״ל אותה.
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 עטה, אל־מגיד עבד ההימאם של לומיו
בריהוט, גם ופגעו לריצפה קודש סיפרי


