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ألقي القبض االربعاء على فلسطيني في جنين، بالضفة الغربية، في اطار : جنين ـ ا ف ب
خميس، على ما -العربي االسرائيلي جوليانو مير' مسرح الحرية'التحقيق في اغتيال مدير 

 .علم من مصادر امنية فلسطينية
واوقف مجاهد قنيري وهو عضو سابق في جماعة فلسطينية مسلحة بعد ساعات على 

وقد تعرفت عليه مربية ابن القتيل التي كانت في السيارة عندما . اغتيال جوليانو االثنين
 .تم اغتياله، على ما اوضحت المصادر لوكالة فرانس برس

واعلن العقيد راضي عصيدة قائد شرطة منطقة جنين القبض على مشتبه به من دون 
 .تحديد هويته موضحا انه ال ينتمي الى فصيل فلسطيني محدد

وكان قنيري الذي يقطن مخيم جنين حيث كان يعمل الضحية في مسرحه عضوا في كتائب 
شهداء االقصى، الذراع المسلحة لحركة فتح، قبل ان يمضي سنوات في سجن اسرائيلي 

والحقا اعتقلته السلطة الفلسطينية اشهرا بتهمة بيع . بحسب المصادر االمنية الفلسطينية
بحسب المصادر، التي اكد بعضها انه ) حماس(اسلحة الى حركة المقاومة االسالمية 

 .انضم الى الحركة االسالمية
من جانبه اكد سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس في بيان صحافي ان القنيري 

المعتقل لدى اجهزة امن الضفة بشأن مقتل جوليانو خميس ينتمي لحركة فتح وليس له '
 .'عالقة بحركة حماس كما زعمت اجهزة امن الضفة

وقتل جوليانو مير خميس الممثل الشهير المولود من ام يهودية واب عربي اسرائيلي، 
االثنين برصاص ملثم اطلق النار عليه اثناء وجوده في سيارته في مخيم جنين مع ابنه 

من ) الضفة الغربية(وتمكنت المربية الفلسطينية وهي من بيت لحم . الصغير ومربيته
 .خميس -رؤية وجه القاتل قبل ان يتلثم، كما ذكر مقربون من مير

خميس صباح االربعاء في مسرح الميدان في مدينة حيفا قبل دفنه  -وسجي جثمان مير
 .بعد الظهر في كيبوتز راموت منشة في المنطقة

 

  

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني

 نسخة للطباعة

 ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟ 
 

ترحب بتعليقات القراء، وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب " القدس العربي"
كما ترجو الصحيفة من . ا7ساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم

ويفضل ان . المعلقين ادخال ا7سم ا7ول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب ا7سماء المستعارة
 . كلمة 200تكون التعليقات مختصرة بحيث 7 تزيد عن 

 

:األسم
:بريدك األلكتروني

:الموضوع
 : التعليق
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عارضة أزياء ايطالية ستتعرى في حالة فوز 
 فريق نابولي لكرة القدم بلقب الدوري المحلي

 

 المواضيع األكثر قراءة
ـــدس      ـــدم رأي الق والثـــوار .. القـــذافي يتق

 محبطون

هــل هنــاك حــدود لغبــاء  محمــد منصــور     
 االعالم الرسمي السوري

ـــــ       ـــــو مـــــرزوق لـ ـــــي'اب : 'القـــــدس العرب
ـــــان  الشـــــهيدان ليســـــا فلســـــطينيين وال ينتمي

 لحماس

اعـــــــادت المنقبــــــات لســــــلك التعليـــــــم         
والغـــاء قــانون الطــوارئ .. السترضـــاء الســـنة

 ايار القادم

 رياضة
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جيل الشباب لن يقبل بالفن : ايمي   
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فوق سقف الوطن المثنى الشيخ عطية  

 

الشعب الليبي وحده  بشير موسى نافع. د  
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نشر الكراهية إليقاف  علي محمد فخرو. د  
صنع التاريخ 

 

.. ليسمح لنا بعض رفاقي غسان المفلح  
الشعب تعلم.. إلى رفيقي فاتح جاموس

 

من ... تحرير فلسطين فايز رشيد. د  
الطوباوية إلى الممكن

مراجعات الزمر وهرطقات العقيد عمر بودربالة  
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اتھامات لسمير زاھر بتدبير ا7عتداء على 
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 مزيد
 

 

 

 

عمرو خالد 7 يصلح لرئاسة مصر : حنان ترك
 والقاھرة ليست طھران
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العثور على مصمم ازياء مصري مذبوحا داخل 
 شقته

 

 

إمام مسجد في اaردن يصف الثوار الليبيين 
 بالمجانين بعد وصفه لثوار مصر بالكفرة

 

 

تبرئة سعودية من تھمة اساءة معاملة 
 خادمتھا ا7ندونيسية

 

 منوعات

 أخبار خفيفة
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مجلة امريكية تمنح القذافي لقب صاحب 
 2011أجمل عيون لعام 

 مزيد
 

 

 

 

فلسطينيون يعتنقون المذھب الشيعي في 
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 مزيد
 

 تحقيقات
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