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 إدارة االعالم واالتصال 
 

 0909مارس  02 التاريخ:      910/0909 بيان صحفي رقم:

  إثيوبيا  –أديس بابا المكان: 

 

تتلقى دفعة كبيرة بمنحة مجموعة علي بابا المكونة من  91مواجهة افريقيا ضد فيروس كوفيد
 كافحتها   مطن من مواد الوقاية من العدوى و 911و مجموعة اختبارمليون  9.1

 
 

 
 
 

 في حصولها على منحة معدات طبية بما بعد ، كبيرة فيروس كورونا المستجد تلقت دفعة لتفشي أفريقيا استجابة

 العدوى من الوقاية من مواد طن 199 من وأكثر مختبري تشخيصي اختبار مجموعة مليون 1.1 من أكثر ذلك

  مارس. 00 في أبابا أديس إلى الشحنة بابا. ووصلت علي منظمة شركة و ما جاك مؤسسة قبل من ، ومكافحتها

 

ومنظمقققة  مقققا جقققاك مؤسسقققة مققق  ، أحمقققد أبقققي القققدكتور ، إثيوبيقققا وزراء رئقققيس اإلغاثيقققة المبقققادرة هقققذ  أطلققق 

 المشقققتركة األفريقيقققة القاريقققة االسقققتراتيجية تنفيقققذ إلقققى الراميقققة اإلجقققراءات مقققن كجقققزء ، بابقققا شقققركة علقققي

 األفريقيققققة المراكققققز خققققالل مققققن األفريقققققي االتحققققاد بقيققققادة(، 10-كوفيققققدضققققد فيققققروس كورونققققا المسققققتجد  

 ا. منه والوقاية األمراض للسيطرة على

 

 رئقققيس عقققن األفريققققي إداوارد زولسقققا ماكايقققا  بالنيابقققة واالتحقققاد إثيوبيقققا لقققدى أفريقيقققا الممثقققل القققدائم لجنقققو 

 هققذ  علققى بابققا ومنظمققة شققركة علققي مققا جققاك مؤسسققة نشققكر ، رامافوسققا سققيريل فخامققة ، األفريقققي االتحققاد

  .التبرع تسهيل على إثيوبيا وحكومة الوزراء رئيس دولة ونشكر. للقارة السخية المساهمة
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والوقايقققة  األمقققراض علقققى االفريققققي للسقققيطرة المركقققز مقققدير ، نكينجاسقققون  جقققون مقققن جانبقققر ، ذكقققر القققدكتور

 الوقققت هققذا فققي العققالم يحتاجققر الققذي التضققامن علققى عظيمققة وعالمققة عظيمققة ومبققادرة شققر  هققذا منهققا  إن

التفشققققي .  لهققققذا مكافحتهققققا فققققي األفريقيققققة البلققققدان سققققتدعم األخققققرى والمققققواد االختبققققار مجموعققققات. الحققققر 

ض ووضققققعا   ووضققققعا   ، إنسققققانيا   وضققققعا   نواجققققر وأضققققا   إننققققا  المركققققز ، مققققدير القققققارة فققققي أمنيققققا   اقتصققققاديا

والوقايققققة منهققققا يشققققيد بمبققققادرة رئققققيس الققققوزراء ومؤسسققققة جققققاك مققققا  األمققققراض علققققى االفريقققققي للسققققيطرة

  .ومنظمة شركة علي بابا

 

 ويقققودي ، العقققالم أنحقققاء كافقققة فقققي بسقققرعة ينتشقققر( 10-فيقققروس كورونقققا المسقققتجد  كوفيقققد تفشقققي يقققزال ال

 وفقققاة حالقققة 10,999 مقققن أكثقققر فقققي،  فققققط أشقققهر ثالثقققةهائلقققة، وتسقققب  فقققي خقققالل  واردبمقققو اآلال  بحيقققاة

 .  والنقل السياحة والسيما ، االقتصادية االجتماعية األنشطة على، وأثر  العالم أنحاء كافة في

 

 اختبققققار مجموعققققة (09,999  األفريقققققي االتحققققاد أعضققققاء الققققدول مققققن دولققققة كققققل تتلقققققى أن المتوققققق  مققققن

 معركتهقققققا لققققدعم ، وجقققققر ودرع واقيققققة بدلقققققة 1999 و ، طبققققي قنقققققاع 199,999 و ، مختبققققري تشخيصققققي

 ة. القار عبر المعدات توزي  في اإلثيوبية الجوية الخطوط تساعد، وس أفريقيا يالفيروس فد ض

 

 ، األفريقققققي الدبلوماسققققي السققققلك وعميققققد جيبققققوتي لجمهوريققققة الققققدائم الممثققققل ، فققققر  إدريققققس محمققققد السققققفير

أن تضققققمن  لصققققحةل نققققاوزاراتنناشققققد  األفريقققققي ذكققققر  إننققققا لالتحققققاد التققققاب  واألمققققن السققققلم مجلققققس ورئققققيس

   .  إليها الحاجة تشتد حيث واستخدامها المواد هذ  توزي 

 

 
 
 

 للحصول على مزيد من المعلومات ، يرجى االتصال:

إثيوبيا  –أديس أبابا  – www.au.africa موق : – gunion.or-DIC@africanبريد الكتروني:  -مفوضية االتحاد االفريقي  –إدارة االعالم واالتصال 
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