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 حدونَّضدَّالفقرمت َّ

َّصندوقَّأوبكَّللتنميةَّالدوليةَّ)أوفيد(
َّ A01/2019بيانَّصحفيَّرقمَّ

َّيشاركَّفيَّاستضافةَّمعرضَّأوفيدََّّالليبيَّالمجلسَّالرئاسيَّرئيس
َّالحتفالَّبالذكرىَّالسنويةَّالثالثةَّواألربعينَّلتأسيسَّالمنظمةل

َّ
َّ َّالنمسا، َّالثاني30ََّّفيينا، َّ/كانون  ، ةالوطين الليبي افتتح رئيس اجمللس الرئاسي حلكومة الوفاق. 2019يناير

 .يف فيينا ر أوفيديف مق يسلِّط الضوء على ليبيا،ا معرض  ، الدكتور عبد احلميد اخلليفةألوفيد املدير العام و سراج، الالسيد فايز 

نمية يف أحناء العامل. ويف ويل احلافل بدعم التَ د الطَ حيبية تاريخ أوفي، مراسم االفتتاح، واستعرض يف كلمته الّتَ ة اللييب، حممد الطاهر سيالةؤون اخلارجي  كما شهد وزير الش  
 أعقاب كلمته، مت تقدمي عرضا  فنيا  متنوعا  للموسيقى والرقص التقليدي الشعيب يف ليبيا. 

ويعرض  -دوق أوبك للتنمية الدولية صن -أوفيد لتأسيس الثالثة واألربعني السنوية " بالذكرى البحر األبيض املتوسط عروسطرابلس: حيتفل املعرض الذي حيمل عنوان "و 
 .تهوثقاف يف أوفيدبلد العضو الا ليبيتاريخ 

 ،هلذا احلدثالعضو بلدنا وليها يباألمهية اليت  حنن سعداء"، قائال  عضو يف هذه املناسبةرئيس بلد  باستضافةأوفيد  فتشر  ب الدكتور اخلليفة بالضيوف وأعرب عن ورحَ 
من التأثري على التنمية أوفيد  ناألعضاء هو الذي ميكِّ  البلدانمه الذي تقدِّ توجيه الدعم و الهذا ." وأضاف قائال  "إن ال هذا املعرض ممكن  ي جعذوبالتعاون مع ليبيا ال

عنا هبا على تعزيز عالقات العمل املمتازة اليت متتَ واصلة أجل ممن  الدول من البلدان األعضاءع إىل الّتحيب باملزيد من رؤساء نتطلَ  . وحنناملستدامة يف مجيع أحناء العامل
 ." املاضية ثالث واألربعنيمدى السنوات ال

اجلميل البلد  اإن هذ"وقال الدكتور اخلليفة . املناطق احملرومة يف العامل منالعديد ة الفقر يف دعم النمو االقتصادي وختفيف حدَ  على ، بواسطة أوفيد،ساعدت ليبياوقد 
 ."ونشط يف منظمتنا متكامل عضو وهو  ،األعضاء يف منظمة أوبكالبلدان أقدم من  اواحد   دَ ع  ي    - يف القارة األفريقيةبلد رابع أكرب  ووه -فريقيا أا يف مشال والغين ثقافي  

 

َّالمتوسطاألبيضَّالبحرََّّعروس:َّطرابلس

 بفضل ‘البحر األبيض املتوسط عروس’باسم يهاإلعاطفي ا شار ي  و . ملركز القدمي والعاصمة احلديثة لليبياا ربعتت  هي و  ،على البحر األبيض املتوسططرابلس مدينة  تطل  
 .البيضاء ومبانيهااللون  الفريوزية مياهها

بإذن من شركة )ب يسكي وساسي حر فيكو ر -دم ستيبآل أعمال التصوير الفوتوغرايف اليت تشمل أعماال  أيض ا يعرض و ويسلِّط املعرض الضوء على تراث املدينة الثقايف، 
شوكت الفيتوري  ءأيض ا أعماال  فنية لنجالعرض املعرض وي. بيي وندى حر قاضنادر الن مها ان ليبيان شابَ ار مصوِّ التقطها  صورباإلضافة إىل  ،"(نون آرتس بروجكتس"

  .يسطويوسف فؤاد ف

املعرض  د شِّن  وقد . معه الشريكةوالبلدان األعضاء  هبلدانواليت تعرض ثقافات أوفيد،  ستضيفهاي اليت رضسلسلة طويلة من املعا أحدث ما ن ظِّم  ضمنهو املعرض  اوهذ
تسجيل من الضروري و . 2019 فرباير/شباط 8إىل يناير /كانون الثاين  29من يف الفّتة جلمهور أمام امفتوح وهو  ؛ة بسفارهتا يف النمسال  بالتنسيق مع دولة ليبيا، ممث َ 

 .أدناهمن خالل معلومات االتصال الواردة  امسبق  م حضورك
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