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ليبيا.. البعثة األممية تدعو الليبيين للمطالبة بانتخابات قريبا

طرابلس: دعت البعثة األممية � ليبيا، األحد، الليبيين إ� إسماع أصواتهم لقادة البالد من أجل

إجراء االنتخابات � “أسرع وقت”�

جاء ذلك خالل لقاء القائم بأعمال رئيس البعثة، رايسيدون زينينغا، مع وفد من أعيان القبائل

الليبية، وفق بيان للبعثة، نشرته عبر “فيسبوك”�

وأفاد البيان: “عبّر أعيان القبائل عن دعمهم القوي إلجراء االنتخابات، باعتبارها الحل الوحيد

لمواجهة التحديات السياسية واألمنية واالقتصادية � ليبيا”�

وأضاف أنهم “شددوا ع� ضرورة العمل ع� منع اندالع الصراع ووقف تدفق األسلحة وتحقيق

انسحاب القوات األجنبية والمرتزقة من األرا� الليبية”�

وذكر البيان، أن المسؤول األممي “سلط الضوء ع� جهود األمم المتحدة المكثفة والرامية

للتوصل إ� اتفاق بشأن إطار دستوري إلجراء االنتخابات � محادثات القاهرة الجارية”�

وحث األعيان والشعب اللي� ع� “إسماع أصواتهم بشكل أوسع لقادة البالد وصناع القرار بشأن

ضرورة إجراء االنتخابات � أسرع وقت ممكن”�

https://www.alquds.co.uk/%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84/
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وتختتم األحد، � القاهرة، مباحثات الجولة الثالثة واألخيرة من مفاوضات لجنة المسار

الدستوري، المشكلة وفق مبادرة أممية من مجل� النواب والدولة الليبيين، لوضع قاعدة

دستورية تقود إلجراء انتخابات�

وجاءت المبادرة األممية بعد تصاعد المخاوف من انزالق ليبيا لحرب أهلية بعد تكليف مجلس

النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدال من حكومة يرأسها عبد الحميد الدبيبة والذي

يرفض تسليم السلطة إال لحكومة تأ� عن طريق برلمان جديد منتخب�

(األناضول)

ليبيافتحي باشاغااالنتخابات الليبية

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا

الحقول اإللزامية مشار إليها بـ * لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو��

التعليق *

إرسال التعليق

إشترك � قائمتنا البريدية

https://www.alquds.co.uk/tag/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9/
https://www.alquds.co.uk/tag/%d9%81%d8%aa%d8%ad%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%a7%d8%ba%d8%a7/
https://www.alquds.co.uk/tag/uusouso/
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.alquds.co.uk%2F%25d9%2584%25d9%258a%25d8%25a8%25d9%258a%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a8%25d8%25b9%25d8%25ab%25d8%25a9-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a3%25d9%2585%25d9%2585%25d9%258a%25d8%25a9-%25d8%25aa%25d8%25af%25d8%25b9%25d9%2588-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2584%25d9%258a%25d8%25a8%25d9%258a%25d9%258a%25d9%2586-%25d9%2584%25d9%2584%2F&title=%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7..%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7
https://www.alquds.co.uk/#twitter
https://www.alquds.co.uk/#facebook


اشتركأدخل البريد االلكترو� *

PDF أرشيف

النسخة المطبوعة

سياسة

صحافة

مقاالت

تحقيقات

ثقافة

منوعات

اليف ستايل

اإلقتصاد

رياضة

وسائط

األسبوعي

جميع الحقوق محفوظة © 2022 صحيفة القدس العربي

About us / حولنا

وظائف شاغرة

Advertise with us / أعلن معنا

أرشيف النسخة المطبوعة

https://www.telegram.me/alqudsalarabi
https://twitter.com/alqudsalarabi
http://www.facebook.com/pages/alqudscouk/158816097478966?sk=wall
https://pdf.alquds.co.uk/
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.alquds.co.uk/category/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84/
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.alquds.co.uk/category/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://www.alquds.co.uk/multimedia
https://www.alquds.co.uk/category/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%88%d8%b9%d9%8a/
http://motif.net/
https://www.alquds.co.uk/about
https://www.alquds.co.uk/jobs
https://www.alquds.co.uk/ads
https://pdf.alquds.co.uk/

