
موقع الوكالة الوطنية لإلعالم، 4 شباط 2023

األحرار في ذكرى لقمان سليم: ليس لنا سوى القضاء الدولي

 السبت 04 شباط 2023 الساعة 06:30

وطنية - رأى "حزب الوطنيين األحرار"، في بيان، ان "عامين مرا على اغتيال الصوت الحر، على اغتيال المقاوم لقمان سليم،
والتحقيق لم يصل الى اي نتيجة حتى بتنا نشك بوجوده. فلم االستغراب في دولة اغتيل قضاؤها واغتيلت فيها االصوات

الحرة وتضحيات المقاومين؟ لم االستغراب في دولة خطفتها وسيطرت على مؤسساتها منظومة الفساد ودويلة السالح؟".

واعتبر أنه "ليس لنا سوى اللجوء الى المجتمع الدولي، ولم ال القضاء الدولي بغية الوصول الى الحقيقة وإرجاع قرار الدولة
المخطوف".

================            

(ar/1/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/) سياسة

  +−

تويتر
(ar/6/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1/)

النائب قبالن : كل التضامن مع سوريا الشقيقة ومع الشعب التركي الصديق في...
ar/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1/592800/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-/)
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(%D9%88%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8

الجيش: 20 عنصًرا من فوج الهندسة إلى تركيا للمساهمة في أعمال البحث...
ar/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1/592796/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-20-/)
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%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-
(%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9

أ أ

FM 96.2تابعوا أخبار الوكالة الوطنية لالعالم عبر أثير إذاعة لبنان على الموجات 98.5 و98.1 و
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