
األمراض،  لمكافحة  الوطني  المركز  أعلن 
أمس تسجيل ألف وسبعمائة وعشر إصابات 
جديدة بفيروس كورونا، بنسبة إيجابية قاربت 

أربعا وثالثين في المئة.
تماثلت  حالة  وثمانين  مائتان  أن  مضيفا 
للشفاء، في حين توفي خمسة أشخاص خالل 
الفيروس،  بمضاعفات  متأثرين  الفترة  ذات 
ثالثة  إلى  الفيروس  ضحايا  حصيلة  لتصل 

وثالثين. واثنين  ومائتان  آالف 

الجوي  النقل  إدارة  أعلنت  ثانية  جهة  من 
من  اعتبارا  التونسية  الليبية  األجواء  إغالق 

الجمعة. ليل  منتصف 
عدم  على  لها  كتاب  في  اإلدارة  وشددت 
أي  متن  على  بالصعود  مسافر  ألي  السماح 
إال  التونسية  الجمهورية  إلى  متجهة  طائرة 
العائدين  التونسية  الجنسية  حاملي  من 

فقط. األجنبية  والجنسيات 
وكان رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، 

التونسي، قيس  الرئيس  قد بحث هاتفيا مع 
سعيد، الوضع الصحي بتونس، ومسألة غلق 

الحدود بين البلدين.
الحدود  غلق  قرار  أن  الدبيبة  أوضح  فقد 
الصحية وسيكون  الظروف  تونس حتمته  مع 
لفترة قصيرة، مؤكدا أن ليبيا لن تدخر جهدا 
للوقوف إلى جانب تونس لمجابهة الجائحة، 
وتوفير معدات صحية خاصة لمنطقة الجنوب 

التونسي.

وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تعلق األنشطة الثقافية في عموم البالد
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توغي  مبروكة  األستاذة   التقت 
والتنمية  الثقافة  وزيرة  عثمان 
المعرفية، في العاصمة المصرية 
القاهرة، األسبوع الماضي، وزيرة 
عبد  إيناس  المصرية  الثقافة 

الدايم.
والتنمية  الثقافة  وزيرة   وهنأت 
المعرفية، وزيرة الثقافة المصرية 
الهام  الثقافي  الحدث  بهذا 
وبالعالقات األخوية بين البلدين.

التأكيد على  اللقاء   وتم خالل 
الثقافي  وهو  التعاون  أهمية 

االتفاقيات  مراجعة  يتطلب  ما 
ومتابعة  السابقة،  العمل  وبرامج 
وما  الثقافي،  التعاون  تعزيز 
الثقافي  التبادل  يستدعيه 
لخدمة  المشترك  والتعاون 
اللقاء  وكان  البلدين.،  ومصلحة 
دور  خالل  من  لإلطالع  فرصة 
التنمية في  والمثقفين  الثقافة 
الليبية  الثقافة  وزيرة  ووجهت 
خالل  المصرية  الثقافة  لوزيرة 
خالل  ليبيا  لزيارة  الدعوة  اللقاء 

. القادمة  الفترة 

جدد مساعد وزير الخارجية األميركية بالوكالة، وزيرة الثقافة تلتقي نظيرتها وزيرة الثقافة المصرية في القاهرة
بالده  دعوة  هود،  جوي 
المقاتلين  خروج  إلى 
من  األجنبية  والقوات 
ليبيا، مشيرا إلى أهمية 
في  االنتخابات  إجراء 
هود  وأشار  موعدها.. 
على  الجميع  اتفاق  إلى 
ضرورة مغادرة المرتزقة 
باتفاق  مذكرا  األجانب، 

وقف إطالق النار الذي أبرمته اللجنة العسكرية 
والذي شمل  أكتوبر،  المشتركة »5+5« في 23 
بند إخراج جميع تلك القوات، حسب تصريحات 

الجمعة. صحفية 

استعداًدا النتخابات ديسمبر: 

مساعد وزير الخارجية األميركية: 

يجب إخراج المقاتلين والمرتزقة 
األجانب وإجراء االنتخابات في موعدها

يومية شاملة تصدر أسبوعيًا مؤقتًا عن وزارة الثقافة والتنمية املعرفية بحكومة الوحدة الوطنية

رئيس التحريـر :
عمـــاد سالــم العــــالم

تسجيل 1710 حالة يف يوم واحد:
0918693920Email - info@newslibya.ly إلعالناتكم

إغالق مؤقت للحدود مع تونس وإجراءات احترازية جديدة
األسبــــــــــــــوعأرقـــام

ايرادات  صافي  دوالر  مليار 
شهر مايو للعام 2021 م من 
بحسب  الخام  النفط  مبيعات 
الوطنية  المؤسسة  أعلنت  ما 

. للنفط 

و127  القمح  من  طنٍّ   
وصلت  متنوعة  بضائع  حاوية 
ميناء  إلى  الماضي  األسبوع 
حين  في  البحري،  بنغازي 
طرابلس  ميناء  استقبل 
البحري 5500 طن من القمح 
. العجول  من  و1000رأس 

بفايروس  اإلصابات  عدد 
كورونا التي أعلن عنها المركز 
األمراض  لمكافحة  الوطني 
الجمعة الماضية منها 1044 
جديدة و666 مخالطة، وهي 
األعلى منذ انتشار الجائحة .
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باختصـــار

بصريح العبارة

تجار 
الميزانية !

متى ينتهي هذا 
العبث؟!

المنفي يؤكد لسعيد دعم 
تونس في مواجهة كورونا

 تلميذ وتلميذة من الصفوف 
بمرحلة  والثالث  والثاني  األول 
أنهوا  األساسي  التعليم 
عامهم  الماضي  الخميس 

. الجاري  الدراسي 

أصدرت المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 
قرارات باعتماد أربعة لوائح 
 ،34  ،33  ،32( تنظيمية 
35 (.. المفوضية أوضحت 
أن  اإلعالمي  مكتبها  عبر 
القرارات األربعة هي: الئحة 
تحديث سجل الناخبين لسنة 
المراقبين  والئحة   ،2021
والالئحة   ،2021 لسنة 

التنظيمية لممثلي وسائل اإلعالم لسنة 2021، 
لسنة  والنزاعات  الشكاوى  في  الفصل  والئحة 
2021.. ونوهت المفوضية إلى أن هذه اللوائح 
تنظم  التي  والبنود  المواد  من  عدًدا  تتضمن 

المذكورة. الفئات  كل  مع  والعمل  العالقة 

المفوضية العليا لالنتخابات تعتمد أربعة 
لوائح تنظيمية جديدة

أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، 
خالل اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس 
شعباً  لتونس  والمؤازرة  الدعم  كامل  عن  سعيد 
االستثنائية  الصحية  الظروف  في  وحكومةً، 
التي تعيشها هذه األيام، بسبب تداعيات جائحة 
التونسي قادر  كورونا.. وأكد المنفي أن الشعب 
على تجاوز هذه المحنة بثبات، معبراً عن وقوف 
في  التونسي  الشعب  مع  جنب  إلى  جنباً  ليبيا 
محنته.. ومن جانبه أثنى الرئيس التونسي على 
الموقف الليبي الداعم لتونس، مؤكداً على عمق 

الشعبين. بين  العالقات 

■ غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري

■ البقاء في المنزل.

■ االبتعاد عن أماكن التجمعات.

لدرء الخطر عن وطننا، يجب علينا 
واإلجراءات  السالمة  قواعد  تطبيق 
المنصوص عليها، حتى نضمن الوقاية 

: وللمجتمع  ألنفسنا 

للوقايــــــــة من فايرس كورونا

كــــــــــورونا تعود بقــــــــــوة !


