መጋቢት 23 ቀን 2012 ዓ.ም
ርዕሰ ዜና
 የኢትዮጵያ የኅብረተሰብ ጤና ኢንስቲቱት ዕረቡ መጋቢት 23 ቀን በሰጠው መግለጫ በተደረገ ምርመራ
በጠቅላላው 29 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን ገለጸ
 በአማራው አካባቢ በፋኖ ላይ የሚደረገው ተጽእኖ እየቀጠለ መሆኑ ተነገረ
 በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሱዳን ድነበሯን በመዝጋቷ በአዲስ አበባ የነዳጅ እጥረት የተፈጠረ መሆኑ
ለማወቅ ተችሏል
 ዘረኛው አገዛዝ እንደፈቀደ የሚዘውረው የምርጫ ቦርድ ለነሐሴ 23 ቀን 2012 ታቅዶ የነበረውን ምርጫ
የሰረዘ መሆኑን አስታወቀ
 በኬኒያና በኢትዮጵያ ወሰን አካባቢ የተከሰተው የተኩስ ልውውጥ ውጥረት የፈጠረ መሆኑን ዘ ዴይሊ
ኒሽን የሚባለው የኬኒያ ጋዜጣ ዘግቧል

ዝርዝር ዜናዎች
 መጋቢት 23 ቀን ከጤና ሚኒስቴር በተሰጠው መግለጫ በ24 ሰዓት ውስጥ በኢትዮጵያ
ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲቱት በተከሄዱ 68 ምርመራዎች ሶስት በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች
መገኘታቸውን አስታውቆ በበሽታው የተያዙ ጠቅላላ ቁጥር 29 መድረሱን ገልጿል። ባሁኑ
ወቅትም በልዩ ህክምና መስጫ ማዕከል የህክምና እርዳታ እተደረገላቸው ያሉ 25 ታማሚዎች
ሲኖሩ ሁለቱ በጠና መታመማቸውም ተገልጿል። ከተያዙት ሰዎች መካከል አንደኛዋ ወደ
ጂቡቲ ብራዚል እና ህንድ በቅርቡ የሄደች መሆኗ ሲገለጽ ሁለተኛው የጉዞ ታሪክ ባይኖረውም
ሥራው ከበሽተኞች ጋር ሊያገናኘው የሚችል መሆኑ ተገልጿል። ሶስተኛው ቀደም ብሎ
በቫይረሱ ከተያዙ ሰዎች ጋር ግንኙነት ነበረው ተብሏል። ከጤና ሚኒስቴር በተሰጠ ተጨማሪ
መግለጫ ከሳምባ ህመም ምልክቶች ጋር በተያያዘ ህክምና ሲደረግላቸው የነበሩ አንድ የ68
ዓመት ህይወታቸው ያለፈ መሆኑ ተገልጿል። ግለሰቡ በኮሮና ስለመያዛቸው ምርመራ
እየተደረገ መሆኑም ተነግሯል። አንዳንዶች

ጉቦ በመስጠት ከግዴታ ለይቶ ማቆያ ቦታ

እየወጡ መሆናቸውን ጠቅሶ ህጋዊ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን አስታውቋል። ከኮሮና ቫይረስ
ጋር በተያያዘ በባህር ዳር፤ በአዲስ ቅዳሜ፣ በእንጅባራና በቲሊሊ ከተሞች ለሁለት ሳምንታት
ያህል የዜጎች እንቅስቃሴ የተገደበ መሆኑ ተዘግቧል። በተጨማሪም ለበጎ ፈቃድ አገልግሎት
እንዲመዘገቡ በጤና ሙያ ተመርቀው ወደ ሥራ ላልተሰማሩ ፤ መንግሥታዊ ባልሆኑ ተቋማት
ለሚሰሩ በጡረታና በተለያዩ ምክንያቶች ከሥራ ለተገለሉ፤ እንዲሁሙ ለከፍተኛ ተቋማት
መምህራን ሚንስቴሩ ጥሪ አስተላልፏል።
 በአማራው አካባቢ በፋኖ ላይ የሚደረገው ተጽእኖ እየቀጠለ መሆኑ ተነገረ። በሰሜን ጎንደር
የዳባት ወረዳና ከተማ አስተዳደር የጋራ ፀጥታ ምክር ቤት ባወጣው መግለጫ “በፋኖ ስም
የተደራጁ” በማለት የሚጠራቸው ቡድኖችና ግለሰቦች እስከ መጋቢት 26 ቀን ለአስተዳደሩ
እጃቸውን እንዲሰጡ አዟል። የጋራው የፀጥታው ምክር ቤት ባወጣው መግለጫ ፋኖ
የሚላቸው አባላት የተለያዩ ወንጀሎች ፈጽመዋል በማለት ከሷል። የአማራው አካባቢ
አስተዳደር የፋኖን እንቅስቃሴ ለመደመሰስ ቀደም ብሎ ያቀደው መሆኑ እየተገነገረ ሲሆን
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አስተዳደሩ የተቀነባበረ የጥቃት ዘመቻ እያደረገበት ይገኛል።
 በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሱዳን ድነበሯን በመዝጋቷ በአዲስ አበባ የነዳጅ እጥረት የተፈጠረ
መሆኑ ለማወቅ ተችሏል። ለአዲስ አበባ ከተማ የነዳጅ ፍጆታ 50 ከመቶ የሚሆነው ከሱዳን
የሚመጣ በመሆኑ በከተማዋ የነዳጅ እጥረት ተፈጥሮ በርካታ ተሽከርካሪዎች ለረዥም ሰዓታት
መሰለፍ ተገደዋል። በቫይረሱ ምክንያት ጂቡቲ ድንበሯን ብትዘጋም የነዳጅ ክምችት በልዩ
ሁኔታ እየገባ በመሆኑ ተጨማሪ ችግር አላመጣም ተብሏል።
 ዘረኛው አገዛዝ እንደፈቀደ የሚዘውረው የምርጫ ቦርድ ለነሐሴ 23 ቀን 2012

ታቅዶ

የነበረውን ምርጫ የሰረዘ መሆኑን አስታወቀ። በመግለጫው ላይ ቦርዱ በመጋቢትና በሚያዚያ
ወር ለማጠናቀቅ ያቀዳቸው ሥራዎች በኮሮናን ዝርዝሯል። ወረርሽኙን ለመከላከል የሰዎች
ግንኙነት ለመቀነስ እርምጃ በመወሰዱ አንዳንድ ዕቅዶች ለምሳሌ የመራጮች ምዝገባ፣
የየምርጫ አስፈጻሚዎች ምልመላ እና የመሳሰሰሉትን ሥራዎች ማስኬድ አልተቻለም ካለ
በኋላ ሁሉን አጨብጭቦ የሚቀበለው የፓርላማ መንጋ ውሳኔ እንዲያደርግ ጠይቋል

 በኬኒያና በኢትዮጵያ ወሰን አካባቢ የተከሰተው የተኩስ ልውውጥ ውጥረት የፈጠረ መሆኑን ዘ
ዴይሊ ኒሽን የሚባለው የኬኒያ ጋዜጣ ዘግቧል። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ኬኒያ ከኢትዮጵያ
ጋር ያላትን ወሰን ከዘጋች በኋላ ሕገ ወጥ ተዘዋዋሪዎችን ለመቆጣጠር ወሰኑን ተከትሎ
ጥልቀት ያላቸው ጉድጓዶችን በማስቆፈር ላይ የነበረች መሆኑ ይታወቃል። ረቡዕ ጠዋት ላይ
ዩኒፎርም የለበሱ ታጣቂዎች ጉድጓዱን በመቆፈር ላይ በሚገኘው ተቋም ሠራተኞች ላይ
ተኩስ ከፍተው አፈር መቆፈሪያውንና ማውጫውን ያበላሹ ከመሆናቸውም በላይ ከኬኒያ ጦር
አባላት ጋር የተኩስ ልውውጥ ያደረጉ መሆናቸውን የአይን እማኞችን ዋቤ በማድረግ ጋዜጣው
ዘግቧል።

ጋዜጣው የመርሳ ቤት አውራጃ ኮሚሽነርን በስልክ አነጋግሮ ተኩስ የከፈተቱ

ታጣቂዎች ምንነታቸውን በትክክል ለማወቅ ያልተቻለ መሆኑ እንደገለጹለት አሳውቋል።

መጋቢት 22 ቀን 2012 ዓ.ም
ርዕሰ ዜና
 የኢትዮጵያ የኅብረተሰብ ጤና ኢንስቲቱት ማክሰኞ መጋቢት 22 ቀን በሰጠው መግለጫ በተደረገ
ምርመራ ተጨማሪ ሦስት ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን ገለጸ
 የሃዋሳው ኢንዱስትሪያል ፓርክ 14,000 የሚሆኑ ሠራተኞቹን ከዛሬ ጀምሮ በጊዜያዊነት ማሰናበቱን
አስታውቋል
 ሄውማን ራይትስ ዎች ማክሰኞ መጋቢት 22 ቀን ባወጣው መግለጫ በኮሮና ወረርሽኝ ወቅት ሆን ተብሎ
ኢንተርኔት እና ስልክ ማቋረጥ መብትን ከመገደቡ በተጨማሪ በርካታ ህይወት ሊጠፋ ይችላል ብሏል
 በደቡብ ሶማሊያ በአልሸባብ በተጠመደ ፈንጂ በሶማሊያ የአፍሪካ ሰላም አስከባሪ ኃይል አባላት የሆኑ
ሁለት ኢትዮጵያውያን ሲገደሉ አራት መቁሰላቸው ታውቋል

ዝርዝር ዜናዎች
 የኢትዮጵያ የኅብረተሰብ ጤና ኢንስቲቱት ማክሰኞ መጋቢት 22 ቀን በሰጠው መግለጫ
በስድሳ ስድስት ሰዎች ላይ በተደረገው የላቦራቶሪ ምርመራ ሦስት ተጨማሪ ሰዎች በኮሮና
ቫይረስ የተያዙ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ተችሏል ብሏል። በቫይረሱ ተይዘዋል ከተባሉት ሰዎች
መካከል ሁለቱ የ30 እና የ36 ዓመት ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ በመጋቢት 15 ቀን ከዱባይ
ወደኢትዮጵያ የገቡና በለይቶ ማቆያ ውስጥ የነበሩ መሆናቸው ተነግሯል። ሶስተኛዋ የ60
ዓመት ዕድሜ ያላቸው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ ሲሆኑ መጋቢት 6 ቀን ከፈረንሳይ
የተመለሱና ክትትል ሲደርግባቸው የቆዩ ናቸው። በአገሪቱ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር
25 የደረሰ መሆኑ ቢነገርም በስፋት ምርመራ እስካልተካሄደ ድረስ ትክክለኛው ቁጥሩን
ለማወቅ አይቻልም። የኢትዮጵያ የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ባወጣው መግለጫ
ከዛሬ

ከመጋቢት 22 ቀን ጀምሮ የጁምዓ ሶላት በዑላማ ምክር ቤት ፈትዋ መታገዱን

አስታውቋል። ጠቅላይ ምክር ቤቱ የጤና ተቋማት የሚያወጧቸውን መመሪያዎች በሥራ ላይ
ማዋል ግዴታ ነው ብሏል። በበሽታው የተያዙ ሰዎች እና ዕድሜያቸው የገፉ ብቻ ሳይሆኑ

ሁሉም ሙስሊሞች እቤታቸው ሆነው መስገድ ግዴታ መሆኑን ምክር ቤቱ አሳስቧል።
በኢትዮጵያ የካቶሊካዊ ቤተክርስቲያን የአዲስ አበባ ሰበካ ከሰኞ ከመጋቢት 21 ቀን ጀምሮ
ማንኛውም የሕብረት ፀሎትና ፕሮግራም ቅዳሴንና የመስቀል መንገድን ጨምሮ እስከ ዳግማዊ
ትንሣኤ ድረስ እንዳይካሂድ መወሰኑ ይታወቃል።

በኢትዮጵያ ለ33 ዓመታት በተለይም

ለረጅም ዓመታት በጋምቤላ ያገለገሉት ጳጳስ አንጀሎ በጣሊያን አገር በኮሮና ቫይረስ ምክንያት
ሕይወታቸው እንዳለፈ ተነግሯል። ጳጳሱ ወደ ጣሊያን የሄዱት የልብና የኩላሊት ህመም
አጋጥሞቸው ለመታከም ነበር። የተለያዩ ክልሎች የሕዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎችን ወደ
ክልላቸው እንዳይገቡ የከለከሉ መሆናቸው ታውቋል። ቀደም ብሎ የትግራይ፣ የአማራ፣
የኦሮሚያ አካባቢ አስተዳደሮች መከልከላቸው የሚታወቅ ሲሆን ከዚያ ወዲህ የደቡብ፣
የአፋርና የሶማሌ አስተዳደር አካባቢዎች ተመሳሳይ እርምጃዎች ወስደዋል። ወደ ድሬደዋ
የሚገቡና የሚወጡ ሀገር አቋራጭ የሕዝብ ማጓጓዣዎች ከረቡዕ ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ ሥራ
እንዲያቆሙ፤ ባጃጅ፣ ጋሪና ሚኒባስ አገልግሎት መስጠት እንዲያቆሙ፤ ከመሰረታዊ ፍጆታዎች
እቃዎች ውጭ ታይዋንና አሸዋ የመሰሉ ገበያ ቦታዎች እንዲዘጉ መወሰኑን የከተማው ከንቲባ
ጽ/ቤት ሲያስታውቅ ከፍተኛ የሰው ኃይል ያላቸው ፋብሪካዎች እረፍት በመስጠትና በፈረቃ
በማሰራት የሰው ኃይል ቁጥር እንዲቀንሱ ወስነዋል። የተለያዩ አካባቢ አስተዳደሮች
የትራንስፖርት በድንገት በማቋረጣቸው ምክንያት በርካታ ዜጎች ሲንገላቱ እየታዩ ነው።
 የሃዋሳው ኢንዱስትሪያል ፓርክ 14,000 የሚሆኑ ሠራተኞቹን ከዛሬ ጀምሮ በጊዚያዊነት
ማሰናበቱን አስታውቋል። ሠራተኞቹ ከስራቸው የተሰናበቱት ቀደም ሲል በአሜርካና
በአውሮፓ ገበያዎች የምርቶቹ ዋነኛ ተቀባይ የነበሩት ድርጅቶች በኮሮና በሽታ ምክንያት የገበያ
ፍላጎታቸው እየተቀዛቀዘ በመምጣቱ ነው ተብሏል። በሃዋሳው ኢንዱስትሪያል ፓርክ ውስጥ
ከሚገኙ ሃያ ሁለት አምራች ኩባንያዎች መካከል ስምንቱ ምርታቸውን መላክ እንዲያቆሙ
ከውጭ ተቀባይ ድርጅቶች በተገለጸላቸው መሠረት የምርት ሥራቸውን በጊዚያዊነት
ማቆማቸው ተነግሯል። በጊዚያዊነት የተሰናበቱ ሠራተኞች ከሁለት እስከ ሶስት ሳምንት
ለሚሆን ጊዜ ሙሉ ደሞዛቸው ተክፍሏቸው እንዲያርፉ ተደርጓል። በአውሮፓና በአሜሪካ
ያለው የገበያ ሁኔታ ሲሻሻል ይመለሳሉ ተብሏል።
 ሄውማን ራይትስ ዎች ማክሰኞ መጋቢት 22 ቀን ባወጣው መግለጫ በኮሮና ወረርሽኝ ወቅት
ሆን ተብሎ ኢንተርኔት እና ስልክ ማቋረጥ የሰውን ልጅ መብት ከመገደቡ በተጨማሪ በርካታ

ህይወት ሊጠፋ ይችላል ብሏል። በአሁኑ ወቅት በዓለም ላይ የኢንተርኔትም ሆነ የስልክ
አገልግሎት የዘጉ ኢትዮጵያ፤ ህንድ፣ ባንግላዴሽና ማንያማር መሆናቸውን ገልጾ ህይወት
ለማዳን አገሮቹ በአፋጣኝ መገናኛዎቹ ተመልሰው ወደ ሥራ እንዲገቡ ማድረግ አለባቸው
ብሏል። ይህን ተከትሎ በወለጋና በጉጂ ዞን የነበረው የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት እገዳ
የተነሳ መሆኑን ያካባቢው ኃላፊዎች አስታውቀዋል።

 በደቡብ ሶማሊያ ጋርባሃሬ በተባለው ከተማ ውስጥ የአልሸባብ ታጣቂዎች በአጠመዱት ፈንጅ
በሶማሊያ የአፍሪካ ሕብረት የሰላም አስከባሪ ኃይል አባላት የነበሩ ሁለት ኢትዮጵያውን
ወታደሮች

መገደላቸውና

ሌሎች

አራት

መቁሰላቸው

ባለሥልጣናት

ተናገረዋል።

ኢትዮጵያውያኑ ወታደሮቹ ጉዳት ሊደርስባቸው የቻለው ይጓዙበት የነበረው ተሽከርካሪ
መንገድ ላይ በተጠመደ ፈንጅ በመጠቃቱ ነው ተብሏል። በቦምቡ ፍንዳታ ሌሎች ሰላማዊ
ሰዎችም የተጎዱ መሆናቸው ታውቋል። ጥቃቱ የተፈጸመው የሶማሊያ ወታደራዊ ተቋም 142
የአልሸባብ ታጣቂዎችን እንደገደለ ባስታወቀበት ማግስት ሲሆን ለጥቃቱ አልሸባብ ኃላፊነቱን
ወስዷል።

መጋቢት 21 ቀን 2012 ዓ.ም
ርዕሰ ዜና
 ባለፉት ሁለት ቀናት በኮሮና ቫይረስ ተያዙ የተባሉ ዜጎች ቁጥር ከ19 ወደ 23 ያደገ መሆኑ ተገለጸ
 የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቫይረሱ ምክንያት ከመጋቢት 20 ጀምሮ ወደ 80 ዓለም አቀፍ መዳረሻዎችን
እንደሚያቆም አስታወቀ
 በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በኬኒያና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ወሰን ከእቃ ማጓጓዝ በስተቀር ቢዘጋም ህገ
ወጥ በሆነ መንገድ ወሰን ጥሰው የሚሄዱ ሰዎች መኖራቸው ታውቋል
 የሱዳን ጠ/ሚ አብደላ ሃምዶክ ሰኞ መጋቢት 21 ቀን ኢትዮጵያንና ግብጽን በማቀራረብ የሶስትዮሹ
ውይይት እንዲጀመር ጥረት እንደሚያደርጉ ለአሜሪካው የገንዝብ/ሚ ገለጹ

ዝርዝር ዜናዎች
 ባለፉት ሁለት ቀናት በኮሮና ቫይረስ ተያዙ የተባሉ ዜጎች ቁጥር ከ19 ወደ 23 ያደገ መሆኑን
የኢትዮጵያ ኅብረተሰብ ጤና ኢንስቲቱት ከሰጣቸው ተከታታይ መግለጫዎች ለማወቅ
ተችሏል። እሁድ መጋቢት 20 ከዱባይ የመጡና አዲስ አበባ ነዋሪ የሆኑ ሁለት
ኢትዮጵያውያን ቫይረሱ ያለባቸው መሆኑ መረጋገጡ የተገለጸ ሲሆን ሰኞ ደግሞ በአማራ
ክልል ነዋሪ የሆኑ ሁለት ሰዎች በቫይረሱ መያዛችው ተረጋግጧል ተብሏል። በአማራ ክልል
ከተያዙት መካከል አንደኛዋ በቅርቡ ከዱባይ የተመለሱ የባህር ዳር ከተማ ነዋሩ የሆኑ የ37
ዓመት ሴት ሲሆኑ ሁለተኛው ደግሞ በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር የአዲስ ቅዳም ነዋሪ የሆኑና
በቅርቡ ከአሜሪካ የገቡ ናቸው ተብሏል። አስተዳደሩ ከተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች ወደ
ክልሉ የሚገባ እንዲሁም የሚወጣ የሕዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ስምሪት እንዲቋረጥ
አዟል። ክልሉን አቋርጠው የሚያልፉ የትራንስፖርት ተሽከርካሪዎች ተሳፋሪን ሳያራግፉና
ሳይጭኑ በተፈቀደላቸው ስምሪት ብቻ ማለፍ እንደሚችሉም ተነግሯል። በአማራ አካባቢ
የኮሮና በሽታን ለመካለከል የተቋቋመው ኮማንድ ፖስትም ባወጣው መግለጫ ባለፉት ሦስት
ሳምንታት ከውጭ አገር የገቡ ዜጎች በየአካባቢያቸው ወደ ሚገኘው የመንግሥት ጤና ተቋም

ሪፖርት እንዲያደርጉ ጥሪ ከማድረጉ ሌላ የገጠር ነዋሪዎች ወደ ከተማ እንዳይገቡና እንዲሁም
ከቦታ ወደ ቦታ መዘዋወር ሊከለከል እንደሚችል አስታውቋል። በአዳማ/ናዝሬት ከተማ ሶስት
በኮሮና ቫይረስ የተጠቁ ሰዎች በመገኘታቸው ምክንያት በከተማው የትራንስፖርት አገልግሎት
ሙሉ በሙሉ እንዲቋረጥ የተደረገ ሲሆን የአሰላ ከተማም ተመሳሳይ እርምጃ ወስዷል።
ይህንኑ ተከትሎ የኦሮሚያ አካባቢ አስተዳደር በሰጠው መመሪያ በክልሉ የሚደረጉ የፖለቲካ
ፓርቲዎችንም ሆነ የመንግሥት አካሎችን ስብሰባዎች የከለከለ መሆኑና እንዲሁም
ማንኛውንም ዓይነት የትራንስፖርት እንቅስቃሴ የሚቆም መሆኑን የገለጸ ሲሆን ለለይቶ
ማቆያዎች በክልሉ የሚገኙ ዩኒቨርስቲዎች፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና እንዲሁም
እንደየአስፈላጊነቱ ሌሎች ተቋማትማ ለለይቶ ማቆያ እንደሚውሉ ገልጿል። በትግራይ
ሬስቶራንቶችና ካፌዎች እንዲዘጉ መመሪያ ተላልፏል። የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እጅ
በመታጠብ ጥንቃቄ አድርጉ በሚባልበት በአሁኑ ወቅት ከአቃቂ ጥልቅ ጉድጓዶች ወደ አዲስ
አበባ ከተማ ውሃ ይዞ የሚመጣው ከባድ የውሃ መስመር በድጋሚ በመሰበሩ በከተማዋ
የተለያዩ አካባቢዎች የውሃ ችግር ተፈጥሯል። ለመጠገንም ከሦስት እስከ አምስት ቀናት
እንደሚወስድ የአዲስ አበባ የውና ፍሳሽ አገልግሎት አስታውቋል። የደቡብ አካባቢ
አስተዳደርም ከሰኞ ጀምሮ ከአዲስ አበባና ከተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የሚመጡ የሕዝብ
ትራንስፖርት አገልግሎት እንዲቋረጥ ወስኗል። ይህ ዘገባ እስከሚጠናከርበት ሰዓት ድረስ
በዓለም አቀፍ ደረጃ በኮሮና የተጠቁት ሰዎች ቁጥር ከ741ሺ በላይ ሲሆን የሞተው ሰው ቁጥር
35ሺ ደርሷል። በቅርቡ በተያዙት ሰዎች ብዛት በከፍተኛ ድረጃ እያያደገ በመጣባት አሜሪካ
የተያዙት ሰዎች ቁጥር 144ሺ መድረሱና ከ2500 ሰዎች በላይ መሞታቸው ተነግሯል።
ተዋቂው የአሜሪካ የተላላፊ በሽታ ጠበብት ዶ/አንቶኒ ፋውቺ እሁድ መጋቢት 20 ለጋዜጠኞች
በሰጡት መግለጫ በሽታው በቁጥጥር ስር እስኪውል ድረስ በአሜሪካ ብቻ ከ100,000 እስከ
200,000 ሰዎች ሊሞቱ እንደሚችሉ ያላቸውን ስጋት ገልጽዋል።
 የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከመጋቢት 20 ጀምሮ ወደ 80 ዓለም አቀፍ መዳረሻዎች
የሚያደርጋቸውን በረራዎች በኮሮኖ ቫይረስ ስጋት ምክንያት የሰረዘ መሆኑን አስታውቋል።
በአገር ውስጥ የሚያደርጋቸው በረራዎች ቢቀጥሉም በ50 ከመቶ ያህል ማሽቆልቆላቸውን
ጨምሮ ገልጿል። በአሁኑ ወቅት የሚያካሂዳቸው የካርጎ በረራዎች ይቀጥላሉ ተብሏል።

 በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በኬኒያና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ወሰን ከእቃ ማጓጓዝ በስተቀር
ቢዘጋም ህገ ወጥ በሆነ መንገድ ወሰን ጥሰው የሚሄዱ ሰዎች መኖራቸው ታውቋል። የእነዚህን
ስዎች ህገወጥ እንቅስቃሴ ለመዝጋት ኢትዮጵያና ኬኒያ በሚዋሰኑበት የ500 ኪሎ ሚትር
ድንበር ላይ የኬኒያ ወታደራዊ ተቋምና ሌሎች የአገሪቱ የፀጥታ ኃይላት ጥልቀታቸው ረጅም
የሆነ ጉዳጓዶች እየቆፈሩ መሆናቸውን የኬኒያው የመርሳቤት አውራጃ ኮሚሽነር ለዜና ተቋማት
ገልጸዋል።

 የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስቴር አብደላ ሃምዶክ ሰኞ መጋቢት 21 ቀን ለአሜሪካው የገንዝብ
ሚኒስቴር በስልክ እንደገለጹት ኢትዮጵያንና ግብጽን በማቀራረብ የሶስትዮሹ ውይይት
እንዲጀመር ጥረት የሚያደርጉ

መሆናቸውን ገልጽዋል። ከሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ

የወጣው የፕሬስ መግለጫ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቅርቡ ወደ ካይሮና አዲስ አበባ በመጓዝ
ሁለቱም ወገኖች ወደ ጠረጴዛ ድርድር እንዲመጡ ጥረት ያደርጋሉ ተብሏል።

