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 بيروت ـ اتحاد درويش
رأى عض����و كتل����ة الوف����اء 
للمقاومة النائب علي فياض ان 
حزب اهلل ال ميانع ان يجري لبنان 
اتصاالت سياسية وديبلوماسية 
االلت����زام بالثوابت  على قاعدة 
التي تضمنه����ا البيان الوزاري 
والتي تشكل االرضية السياسية 
اللبناني،  الرس����مي  للموق����ف 
واكد ان التهديدات االسرائيلية 
والتطورات في املنطقة كانت احد 
االسباب التي تقف وراء اجلولة 
التي قام بها رئيس احلكومة سعد 
احلريري الى اكثر من بلد مبا فيها 
الواليات املتحدة االميركية، الفتا 
الى ان للبنان احلق في ان يستنفر 
الديبلوماسية ملواجهة  عالقاته 
التهديدات االسرائيلية، معتبرا 
ان ذلك ال يتناقض مع احلاجة 
لبنانيا الخ����ذ كل االحتياطات 
الالزمة ملواجهة اي مغامرة في 
املنطقة.وقال النائب فياض في 
حديث ل� »األنب����اء« ان املوقف 
االميركي منح����از واالدعاء بأن 
اميركا صديقة للبنان يتناقض 
مع حقيقة االم����ر النها صديقة 
الس����رائيل وتغط����ي املوق����ف 
القرار  الذي ينتهك  االسرائيلي 
1701 ولفت ال����ى ان هذا املوقف 
ينزلق في بع����ض االحيان الى 
تشجيع اسرائيل على عدوانها كما 
حصل عندما جرى تبني الرواية 
االميركية لالدعاءات االسرائيلية 

حول صواريخ سكود.

رهان لبناني

وعما اذا كان الرئيس احلريري 
قد حص����ل عل����ى ضمانات من 
االميركيني جتنب لبنان أي اعتداء 
النائب فياض  اسرائيلي اعتبر 
ان الضمانة احلقيقية في املوقف 
اللبناني هي املقاومة والقدرات 

الذاتية اللبنانية وتكامل الشعب 
واجلي����ش واملقاوم����ة وما عدا 
ذلك من مواقف ميكن ان تكون 
مواقف مساعدة مؤكدا ان الرهان 
احلقيقي هو رهان لبناني داخلي، 
الفتا الى ان االميركيني ليس����وا 
اجلهة الصاحل����ة العطاء لبنان 
ضمانات تتص����ل بحمايته في 
وجه اي اعتداءات اس����رائيلية 
محتملة، ورأى ان كل رس����ائل 
الضمانات الت����ي كانت تطلقها 
الواليات املتحدة االميركية بحق 
القضية الفلسطينية ذهبت ادراج 
الرياح ولم تقدم شيئا للشعب 
الفلسطيني وسقطت امام التعنت 
االسرائيلي ولم يحرك االميركيون 

ساكنا.

االنقالب في الموقف

ولف����ت النائب في����اض الى 
العربي����ة والغربية  الزي����ارات 
واالوروبية باجت����اه لبنان في 
اآلونة االخيرة موضحا ان مناخا 
دوليا جرى نقله من قبل اطراف 
عديدة على املستوى الدولي حتدث 
عن ترجمة التهديدات االسرائيلية 

الى عدوان على لبنان.
وأش����ار الى انه قبل اش����هر 

كانت الوفود األوروبية وبعض 
العربي����ة تنقل  الش����خصيات 
التهديدات اإلسرائيلية وتتعاطى 
معها وحتاول ان تقنع لبنان على 
أساس ان هذه التهديدات جدية. 
ورأى ان هذا املوقف انقلب في 
األس����ابيع األخيرة وان ما نقله 
األوروبيون هو رس����ائل تهدئة 
كما ان املناخ الدولي بدأ يتحدث 
عن رس����ائل تهدئة، واعتبر ان 
هذا االنقالب ف����ي املوقف ليس 
مّنة من االسرائيليني على لبنان 
بل هو حصيل����ة معادلة الردع 
التي يتمس����ك بها لبنان والتي 
تس����تند الى دور املقاومة، وأكد 
ان ما غّير في املوقف اإلسرائيلي 
ومن ثم املناخ الدولي هو موقف 
املقاومة ومجموعة من التطورات 
التي حصلت إبان الفترة املاضية 
والتي أبرزها االجتماع الثالثي في 
دمشق بني الرئيس بشار األسد 
وأحمدي جناد والس����يد حسن 

نصراهلل.

أكثر انضباطا

وحول املعادلة البحرية التي 
أطلقها السيد نصراهلل في ذكرى 
التحرير ودورها في منع اي حرب 
اس����رائيلية وهل س����تكون من 
ضمن معادلة اجليش والشعب 
واملقاومة، رأى النائب فياض ان 
اسرائيل هي اآلن في موقع اكثر 
انضباطا وأقل استعدادا للمغامرة 
وستنكب حتما على دراسة ما 
قال����ه األمني الع����ام حلزب اهلل 
ولن تتمكن من جتاوز املعادلة 
اجلديدة التي كرس����ها الس����يد 
نصراهلل، الفت����ا الى ان ارتباط 
»املعادل����ة البحري����ة« مبعادلة 
اجليش والشعب واملقاومة أمر 
ال يعلن عنه الرتباطه بالعالقة 

بني اجليش واملقاومة.

لبنان يؤجل حواره الوطني إلى 17 يونيو ..وجعجع : لن أحضر
بيروت ـ عمر حبنجر

فيما يس����تمر النقاش بصوت 
مرتفع حول تصريحات الرئيس 
اللبناني ميشال سليمان مبناسبة 
عيد التحرير واملقاومة، اعلن عن 
قمة لبنانية � سورية قريبة سبقها 
ارجاء ملؤمتر احلوار الوطني املقرر 
في الثالث م����ن يونيو املقبل الى 

السابع عشر منه.
وتقول مصادر لبنانية ان اللقاء 
ب����ني الرئيس س����ليمان ونظيره 
الس����وري بشار االس����د سيركز 
على تطورات املنطقة، اضافة الى 

العالقات الثنائية.

تأجيل الحوار

وكشف النقاب عن تأجيل جلسة 
احلوار الوطني التي كانت مقررة في 
الثالث من يونيو املقبل، حيث قال 
الوزير جان اوغاسبيان ان التأجيل 
حصل منذ اسبوعني دون اعالن، 
وقد حدد موعد آخر في 17 يونيو 
املقبل بسبب انشغال املسؤولني 
البلدية  اللبناني����ني باالنتخابات 
واالختياري����ة ونظرا للس����فرات 

اخلارجية لكبار املسؤولني.
واوضح اوغاس����بيان ان هذا 
القرار اتخذه رئيس اجلمهورية 
من����ذ 15 يوما، وهو ليس مرتبطا 
بالس����جاالت الدائرة حول سالح 
حزب اهلل وموقف س����ليمان من 
ثالثية اجليش والشعب واملقاومة، 
ورد رئيس حزب القوات د.سمير 
جعجع عليه، وقال ان هذا التباين 
ليس جديدا وهو ظهر عند اعداد 
ال����وزاري، لذلك اضيفت  البيان 
ال����ى املادة 6 فق����رة تؤكد ان هذا 
املوضوع س����يبحث على طاولة 
احلوار الوطني، ألن هناك تباينا 
حوله، كما حصل تباين على طاولة 

يونيو املقب����ل كان مطروحا قبل 
السجال حول مواقف الرئيس من 

املقاومة.

جعجع يرد على الرد

جعج����ع ال����ذي رد امس على 
التصريحات  منتقدي موقفه من 
االخيرة للرئيس س����ليمان عبر 
قناة »املنار« بالقول: انا لم اتخذ 
موقفا من رئيس اجلمهورية بل 
ذكرته مبا ورد في كتاب القسم، 
اعلن انه ل����ن يتمكن من حضور 
جلسة احلوار الرتباطه مبواعيد 
مسبقة، متمنيا ان يتم حتديد موعد 
جديد للجلسة. وكان جعجع أكد أن 
حزب اهلل يعمل على كشف لبنان 
امام اسرائيل وتغيير موقع لبنان 

احلوار عندم����ا اقترح حذف هذه 
العبارة، واحيل االمر الى طاولة 

احلوار مجددا.
واستبعد اوغاسبيان ان يكون 
هناك فريق سياسي لديه موقف 
سلبي من رئيس اجلمهورية، وقال 
ان الرئيس يلع����ب دورا ايجابيا 
في تقريب وجه����ات النظر، لكن 
دون شك هذا املوضوع موضوع 
السالح واملقاومة ليس من توافق 
حول طريقة ادارته واستثماره من 

خالل السلطة الشرعية.
وعن اللقاء الوزاري اللبناني 
� الس����وري في دمش����ق، قال ان 

التحضيرات مستمرة له.
ب����دوره، قال الوزير ميش����ال 
فرعون ان ارج����اء احلوار الى 17 

احملايد في العالم.
وتساءل: هل احلكومة اللبنانية 
اتخذت قرارا يس����مح حلزب اهلل 
باس����تقدام الصواري����خ؟ مذكرا 
الى  الذي يدعو  القس����م  بخطاب 
حصر السلطة االمنية والعسكرية 
بيد الدولة، س����ائال: هل السلطة 
العسكرية واالمنية محصورة في 

يد الدولة؟

عون يرد على جعجع

بدوره رد العماد ميشال عون 
الوطني احلر على  التيار  رئيس 
كالم جعجع واتهامه بكشف لبنان 
الطيران االسرائيلي لم  ان  قائال: 
يغادر س����ماءنا طيلة يوم امس، 
وقد كنت امتنى عليه ان يقول لنا 
ما قوة الردع عندنا. واعتبر عون 
ان هذه التصريحات مسيئة وهي 
من يكشف لبنان وان ما تقوم به 
املقاومة ح����ق طبيعي في الدفاع 

عن النفس.

لبنان على خط الزالزل

من جانبه اعتبر حزب الكتلة 
اده  الوطنية برئاس����ة كارلوس 
العضو في قوى 14 آذار في بيان 
ل����ه ان خطاب االمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل في عيد 
النصر واملقاومة، عاد ليضع لبنان 

على خط الزالزل احلربية.
وقال: في احلروب وخصوصا 
مع الكيان الصهيوني يعلم اجلميع 
ان الشعب واجليش هما اكثر من 
يدفع الثم����ن ألن املقاومة تكون 
محصنة بخنادقها ومقراتها اخلفية 
واملموهة، واض����اف: ان انتصارا 
في حرب كهذه لهو انتصار بطعم 
الهزمي����ة، ورمبا غير وجه لبنان 

الى االبد.

قمة سورية ـ لبنانية قريبًا تركز على مناقشة الملفات اإلقليمية

علي فياض

فيصل عمر كرامي متوسطا رئيس احلكومة األسبق جنيب ميقاتي ورئيس شباب املستقبل أحمد احلريري

)محمود الطويل(ملاذا تأجلت جلسة احلوار الوطني؟ وهل تؤدي التجاذبات السياسية املستجدة إلى غياب بعض األقطاب؟

مصدر وزاري لـ »األنباء«: ورشة عمل حكومية بعد »البلدية«
بيروت ـ داود رمال

تس���تعد احلكومة اللبنانية لورشة عمل على صعد مختلفة تعيد 
الزخم ال���ى العمل احلكومي تلبية للمتطلب���ات امللحة وفي مقدمتها 

اطالق عجلة الدولة على الصعيد االداري أوال.
وق���ال مصدر وزاري ل� »األنب���اء« ان »أول دفعة تعيينات ادارية 
س���تتضمن تعيينات احملافظني وحتديدا محافظ���ي بعلبك – الهرمل 
وعكار املس���تحدثتني ليصار الى اس���تكمال أجهزة احملافظتني وملء 

املراكز الوظيفية«.
واضاف املصدر انه »ستتم مقاربة موضوع االصالحات من زاوية 
احلاج���ة لالمناء املتوازن وتعزيز االقتصاد الوطني، كما انه س���تتم 

مقاربة موضوع بالغ التعقيد واحلساس���ية وهو موضوع املطلوبني 
في منطقة البقاع وعددهم باآلالف على قاعدة ايجاد آلية مرنة لفكفكة 

هذا املوضوع وفق ظروف كل مطلوب«.
واوضح »انه ستتم مباشرة طرح موضوع الالمركزية االدارية، اذ 
سيصار الى تعميم مشروع قانون على كل القوى والفعاليات في جميع 
املناطق اللبنانية ألخذ رأيها ريثما يتم الحقا اعداد صيغة مش���روع 
متكامل، وسيتالزم ذلك مع تعديل قانون االنتخابات النيابية، كما انه 
بعد االنتهاء من االنتخابات البلدية واالختيارية سيصار الى مناقشة 
واقرار االصالحات على القانون البلدي، وهذا األمر سيكون مثيرا كونه 

خارج ضغط املهل الزمنية، كما سيتم اصالح البلديات نفسها«.

فياض لـ »األنباء«: إسرائيل لن تتمكن
من تجاوز معادلة نصراهلل الجديدة

أكد أن للبنان الحق في أن يستنفر عالقاته الديبلوماسية والسياسية

الشماليون ينتخبون بلدياتهم غداً
بي���روت: تتحض���ر محافظة

الشمال الى انتخاباتها البلدية 
واالختياري���ة املق���ررة يوم غد.

وشهدت طرابلس سلسلة لقاءات 
تنس���يقية لالئحة التوافق التي 
يرأسها م.غزال وسط بروز عتب 
ارمني الى جانب عتب العلويني 

الستبعادهم عن الالئحة.
العالقات السياسية  مسؤول 
في احلزب العربي الدميوقراطي 
رفعت علي عيد قال ان العلويني 
ميثلون حوالي 15% في طرابلس، 
ملوحا مبقاطعة علوية لالنتخابات 
البلدية في ح���ال عدم انصافهم، 
معتبرا ان املرشح العلوي املعتمد 

هو ملصلحة الطائفة السنية.
والى العتب العلوي هناك العتب 
االرمني، حيث اصدرت الفعاليات 
االرمنية في ميناء طرابلس بيانا 
حول تهمي���ش االرمن من خالل 
الطريقة املعتمدة في الترشيحات 

ضمن اللوائح التوافقية.
وكان لقاء موسع قد عقد في 
الس���ابق  منزل رئيس احلكومة 
جنيب ميقاتي في طرابلس بحضور 
مس���ؤولي تيار املستقبل انتهى 
الى حث الناخب���ني في طرابلس 
التوجه لصناديق االقتراع  على 

بكثافة.
وشارك في اللقاء نواب طرابلس 
وفيصل عم���ر كرامي واجلماعة 
االسالمية، ووجه ميقاتي الدعوة 
لكل املواطنني في طرابلس وامليناء 

ملمارسة حق االنتخاب.
وفي البترون وزغرتا والقبيات، 
انصرف املتنافسون الى شحذ همم 
ناخبيهم لس���اعة الصفر صباح 

الغد )االحد(.
وفي وقت عاد الوزير جبران 
باس���يل الى اتهام زميله الوزير 
بطرس ح���رب وح���زب القوات 
اللبنانية بتوظيف املال السياسي 
في املعركة البلدية، رفض حرب 
الرد على اتهامات باس���يل التي 

توافق في طرابلس وتنافس على أشده خارجها

»التايمز«: صور ألقمار صناعية تؤكد
تزويد سورية حزب اهلل بالسالح 

لندن ـ عاصم علي
نقلت صحيفة »التاميز« البريطانية عن »مصادر أمنية« لم تسمها أن 
حزب اهلل مازال ينقل أس��لحة وبينها صواريخ أرض - أرض من مخازن 
في س��ورية إلى قواعد للحزب في منطقتي البقاع واجلنوب اللبنانيتني. 
وأفادت »التاميز« بأنها اطلعت على صور التقطتها األقمار الصناعية ألحد 
املخازن قرب بلدة عدرة في شمال شرقي دمشق حيث ذكرت أن مقاتلي 
احلزب »ميلكون مركزا لالقامة وموقعا لتخزين األس��لحة وأسطوال من 
الش��احنات لنقل األس��لحة الى لبنان«. وقال أحد هذه املصادر املجهولة 
الهوية التي يرجح أنها اس��رائيلية، إن سورية »تسمح حلزب اهلل بالعمل 
بحري��ة. إنهم ينقلون األس��لحة غالبا خالل الطقس الس��يء حتى تعجز 
األقمار الصناعية االس��رائيلية عن رصدهم«. وأشارت الصحيفة الى أن 
اس��رائيل خططت أخيرا لضرب أحد قوافل السالح عند عبورها احلدود 
الى لبن��ان، إال أنها ألغت العملية »في آخر دقيق��ة«. ونقلت عن مصادر 
استخباراتية غربية أن اس��رائيل تتكل حاليا على اجلهود الديبلوماسية 
األميركية القناع دمشق بوقف نقل األسلحة الى حزب اهلل إال أن الفشل 
الظاهر في هذا األمر يزيد من فرص اقحام سورية مباشرة في أي صراع 

مقبل بني حزب اهلل واسرائيل. 

له في البت فيهما، االول احملكمة الدولية والثاني استبدال أخبار وأسرار لبنانية
اس��رائيل احلرب عل��ى لبنان بافتعال فتي��ل تفجير في 

املخيمات الفلسطينية.
ويس��أل هؤالء عن التزامن بني صدور القرار الظني في 
نهاية الصيف واالنسحاب االميركي من العراق والوضع 
في فلس��طني وانتهاء مهلة االربعة أشهر للمفاوضات مع 
اسرائيل، وهذه احملطات الثالث حتمل كثيرا من عناصر 
التفجير، وال ميكن لبنان أن ينجو منها اذا اجتهت االوضاع 

في العراق أو فلسطني الى أي مأزق أمني أو عسكري.
من هنا تدور االس��ئلة في أوس��اط املعارضة عن توقيت 
صدور الق��رار الظني ومدى اس��تعداد لبنان لتحمل أي 
تلميحات مباش��رة أو غير مباش��رة عن دور ما لعناصر 

مقربة من حزب اهلل.
ولكن مصادر سياسية ترى ان األمور في لبنان حتت السقف 
ومحكومة بعوامل التوافق��ات الدولية والعربية اجلديدة، 
ومهما كان قرار احملكمة الدولية فإن األوضاع تبقى حتت 
السيطرة الكاملة نتيجة التوافق السعودي السوري على 

االستقرار في لبنان واملدعوم تركيا وايرانيا.

طربيه، في طائرة خاصة تابعة لطيران الشرق األوسط 
ليكونوا يوم االثنني السابع من يونيو في استقبال البابا 
بينيديكتوس الس��ادس عشر الذي س��يزور اجلزيرة 
القبرصية أولى محطات القديس بولس صاحب اإلجنيل 
املعروف باسمه، ويترأس قداسا كبيرا للكنيسة املارونية 

في امللعب البلدي التابع للعاصمة نيقوسيا.
وعل��ى رغم ان الق��داس ماروني الطاب��ع، فإن الرئيس 
القبرصي دميتريس كريستوفياس والوزراء القبارصة، 
وكلهم من الروم األرثوذكس، سيشاركون في هذا القداس 

التاريخي.
مناقشات مجلس األمن: نقل عن مصادر ديبلوماسية 
غربية مطلعة في نيوي���ورك قولها إن لبنان يلتزم 
الصمت في مجلس األمن أثناء املناقشات، لكن نعتقد 
أن ذلك مرده »للوضع الداخل���ي اللبناني وتركيبة 
حكومة احلريري«، في إشارة الى عضوية حزب اهلل 

في احلكومة.
ملفني حساسني: نقل عن سياسيني لبنانيني من املعارضة 
تخوفهم من ملفني حساسني، يطوالن لبنان رغم ان ال يد 

مسعاه.
ويجري احلديث عن فش��ل أربعة وزراء وعدم متثيلهم 
للجه��ات التي جاءت بهم الى احلكومة، كما يتم احلديث 

عن مساع إلخراجهم في أول تعديل وزاري.
مؤشرات لتحالف جديد في اجلبل: تناول وزير الدولة 
وائ���ل أبو فاعور طعام الغداء األس���بوع الفائت مع 
النائب أالن عون بحضور النائب الس���ابق منصور 
البون ومس���ؤولني من الس���فارة األميركية، وقالت 
أوس���اط املجتمعني ان اللق���اء اجتماعي وال خلفية 
سياس���ية له، غير ان مصادر في الغالبية رأت فيه 
اشارات لتحالفات سياسية جديدة في منطقة جبل 

لبنان.
صفير الى قبرص للقاء البابا: يتوجه األس��بوع املقبل الى 
قب��رص البطريرك املاروني نص��راهلل صفير ومطارنة 
الطائف��ة ووفد من الرابطة املارونية برئاس��ة د.جوزف 

جدي��دة إلدخال بعض التعديالت عل��ى اتفاقيات الدفاع 
واالمن، واملكاتب احلدودية ومكافحة املخدرات، وتتناول 
بعض النص��وص التي ارتأى اجلان��ب اللبناني وجوب 
تعديلها إما ملرور الزمن عليها وإما لتطويرها على نحو 

أكثر فاعلية.
جفاء بني عون وارسالن: تسود عالقات من اجلفاء بني 
رئيس���ي »التيار الوطني احلر« العماد ميشال عون 
ورئيس احلزب الدميوقراطي اللبناني النائب طالل 
ارسالن على خلفية عدم التزام الثاني بالتعهدات التي 
قطعه���ا في االنتخابات البلدي���ة واالختيارية، اذ مت 
اس���تبعاد اعضاء من التيار عنها واسقاط العناصر 
املسيحية، وعدم تسلم مواقع في البلدية كما حصل 
في بلدية الشويفات، اذ استبعد شديد حنا عن منصب 
نائب رئي���س البلدية، كما فقدت بلديتا بش���امون 

وحاصبيا احلضور املسيحي.
مسعى لتعديل وزاري: يسعى مرجع كبير إلخراج وزير 
محسوب عليه من احلكومة واملجيء ببديل أكثر فعالية 
والتزاما، وينتظر املناس��بة لطرح تعديل وزاري لتنفيذ 

زيارة احلريري لدمشق: نقل عن زوار العاصمة السورية 
قولهم ان زي���ارة رئيس احلكومة اللبنانية س���عد 
احلريري الى دمش���ق ومحادثاته مع االس���د كانت 
ناجحة، وان الرئيس بش���ار االس���د كان مرتاحا ملا 
سمعه من احلريري، وانه سيصار في ضوء نتائجها 
الى حتقيق سلس���لة من اخلط���وات االيجابية على 

مستوى العالقة اللبنانية السورية.
وأضاف هؤالء ان الزيارة األولى دشنت مرحلة جديدة 
للعالقات، اال ان الزيارة الثانية أرست أسس التعاون 

الذي يؤمل من الطرفني ان يكون كبيرا.
لقاء احلسن ـ غزالي: التقى رئيس فرع املعلومات العقيد 
وسام احلس��ن برئيس فرع االس��تخبارات العسكرية 
السورية في محافظتي دمشق وريف دمشق اللواء رستم 
غزالي، وبحس��ب مصادر مطلعة، فإن الزيارة تأتي في 
إطار التعاون االمني وتبادل معلومات »متس أمن البلدين، 
وخاصة بعض املعطيات التي توافرت لفرع املعلومات من 

خالل التحقيق مع موقوفني في لبنان«.
من ناحية أخرى، أرس��ل لبنان الى س��ورية اقتراحات 

اعتبرها دليال على فقدان االعصاب 
وعلى الضع���ف، وقال حرب في 
تصريح له امس: ل���ن انزل الى 
هذا املستوى واترك الهل البترون 

احلكم.
وولدت امس عشرات اللوائح 

االنتخابية في عكار.
الى ذلك، قال النائب الس���ابق 
مصطفى علوش ان تركيبة الئحة 
طرابلس مقبول���ة، وهي ترضي 
معظ���م الفرقاء، وقد ال تس���مح 
بالتنافس، اما اعتراضات االرمن 
او العلويني فس���تكون موجودة 

بغض النظر عن التركيبة.

بعد إشكال مسلح مع أحد مناصري »القوات«

قتيالن لـ »المردة« في الكورة
بيروت: فيما يس��تعد ش��مال لبنان الى إجراء االنتخابات البلدية في مرحلتها الرابعة غدا، قتل ش��قيقان 
مساء امس في بلدة ضهر العني في الكورة بشمال لبنان بالرصاص نتيجة خالفات بني مناصري تيار املردة 

والقوات اللبنانية.
وقال��ت مص��ادر أمنية ان إطالق نار وقع في بلدة ضهر العني حيث أطل��ق حنا البرصاوي وهو من أنصار 
حزب القوات اللبنانية النار على طوني صالح وأخيه نايف وهما من تيار املردة الذي يتزعمه الوزير الس��ابق 

سليمان فرجنية ما أدى الى مقتلهما.
وأشارت املصادر الى خالف وقع منذ يومني بني القاتل وعائلته وطوني صالح. وجرى تعزيز القوى األمنية 

في البلدة التي شهدت توترا كبيرا.


