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فيها وفد  قام فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إرتيريا بزيارة كريمة للسودان رافقه

م، إلتقي خاللها بالسيد رئيس مجلس 2019سبتمبر  15-14رفيع المستوي في الفترة من 

عبدالفتاح السيادة اإلنتقالي والقائد العام للقوات المسلحة السودانية فخامة الفريق أول ركن 

 البرهان وناقش اللقاء القضايا السياسية واألمنية ذات اإلهتمام المشترك.

سادت الزيارة روح اإلخاء وتم فيها نقاش بناء حول القضايا ذات اإلهتمام المشترك، عبر 

عن رغبة قيادة البلدين في التحول آلفاق أرحب في تعاونهما المستند إلي العالقات التاريخية 

 ن شعبي السودان وإرتيريا.الوطيدة بي

عبر فخامة الرئيس أسياس أفورقي عن تمنياته للسودان حكومة وشعباً بدوام التقدم 

 واإلزدهار وتجاوز الفترة اإلنتقالية بالنجاح الذي هو ديدن شعب السودان.

من جانبه عبر سيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة اإلنتقالي عن 

ته بهذه الزيارة التاريخية وتمنياته للجارة الشقيقة أرتيريا باإلزدهار والنماء مؤكداً سعاد

 العالقات الراسخة بين البلدين واألدوار الكبيرة التي تنتظرهما إقليمياً ودولياً.

وإنطالقاً من العالقات التاريخية بين البلدين وإستمراراً لروابط اإلخوة والعالقات المتميزة 

وتأكيداً منهما علي إحترام مبادئ السيادة الوطنية واإلحترام المتبادل ووحدة أراضي  بينهما،

البلدين، ورغبة منهما في إرساء أسس التعاون بين البلدين بما ال يتعارض مع إلتزاماتهما 

الدولية والوطنية، وتأكيداً منهما علي أن هذا اإلتفاق يهدف لدعم السالم واإلستقرار وتعزيز 

جمهورية السودان ودولة إرتيريا  ما وتطوير العالقات في كافة المجاالت، فقد إتفقتقدراته
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