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وصل اسمرا بعد ظهر السبت رئيس جمهورية الصومال االتحادية حسن شيخ 

الرئيس  محمود في زيارة رسمية للبالد تستغرق اربعة ايام تلبية لدعوة من فخامة  
وكان في استقباله في مطار اسمرا الدولي بمراسم الشرف  اسياس افورقي

. الرسمية  
 بحث الرئيسان اسياس افورقي وحسن شيخ محمود خالل الزيارة الدفع بالعالقات

.الثنائية والقضايا االقليمية ذات االهتمام المشترك والشراكة االقليمية  
مساء السبت ووجه الرئيس اسياس افرقي في اللقاء االول الرسمي الذي جرى  

ان الزيارة  “الشكر لنظيره الصومالي االخ العزيز لزيارة ارتريا، وقال   
 “ ".الشعبين االرتري والصومالي   في صداقة  تفتح صفحة جديدة

بالتاريخ والمصلحة  وذكر الرئيس الصومالي بان ارتريا والصومال ترتبطان  
.المشتركة، معربا عن سعادته لزيارة ارتريا  

يسان االوضاع الراهنة في الصومال والتعاون الثنائي ، وتناوالوبحث الرئ  
 االستراتيجية التي وضعتها الحكومة الصومالية الجديدة لتامين السالم

.واإلستقرار والتنمية في الصومال والقيام بدوره البناء في القرن االفريقي  
ي انجاحواكد الرئيس اسياس افورقي للرئيس حسن استعداد ارتريا المساهمة ف  



.تطلعات شعب وحكومة الصومال  
مشروعات تنمية المياه والزراعة في   وقام الرئيس حسن شيخ محمود بزيارة

.االقليم الجنوبي ومنتجات االلبان والطاقة الشمسية برفقة نظيره االرتري  
الثاني من زيارته الرتريا التي تستغرق اربعة ايام سدي  كما زار في اليوم  
ريع تخزين المياه والتنمية الزراعة وتربية الحيواناتلغو ومسالم ومشا  

.ومصنع االلبان الذي يتم تركيبه في المنطقة  
 

 
 
 

سنوات في ارتريا ،  وزار القوات الوطنية الصومالية التي تتدرب لثالث  
وأوضح قائد المتدربين بأنهم تلقوا التدريب. وشاهد العرض الذي قدمته  
دة من تجربة الشعب االرتري لبناء واحد موحد،الجيد في ارتريا ، واالستفا  

. لتنفيذ الواجب الوطني  استعدادهم  مؤكدا   
 

 



 
وجهها لهم ، بالوصول الى نهاية  وهنأهم الرئيس حسن شيخ محمود في كلمة  

 التدريب ، مشددا بان شعب وحكومة الصومال يتوقع منهم المساهمة الكبيرة
.الصومالي باعتبارهم جزء هام من الجيش الوطني  

 واجرى الرئيس حسن شيخ محمود مباحثات موسعة مع قادة القوات الصومالية
.المتدربة في مختلف المجاالت في ارتريا  

 بدوره اكد الرئيس اسياس افورقي وجود عالقات تاريخية خاصة بين ارتريا
تدريب ارتريا للصوماليين والمساهمة في بناء الجيش  ، ومن الشرف  والصومال  

.ماليالصو  
 
 

 
 
 

برفقة  حسن شيخ محمود  وفي اليوم الثالث من زيارته للبالد زار الرئيس  
. الرئيس اسياس افورقي مدينة مصوع وضواحيها  

 والتقى متدربو الجيش الوطني الصومالي المتلقين التدريب البحري ، وتفقد
.العرض العسكري الذي قدموه بالقوارب السريعة  

 
انتم نسل" ود في الكلمة التي القاها على المتدربين وقال الرئيس حسن شيخ محم  



في فترة من الفترات ، والتي حاليا في مرحلة   القوة البحرية التي كانت قوية
.، معربا عن ثقته الكبيرة فيهم، قبل زيارته لميناء ومطار مصوع"اعادة البناء   

  
عشاء على شرفمأدبة   وفي مساء العاشر من يوليو اقام الرئيس اسياس افورقي  

حسن شيخ محمود، حضر مأدبة العشاء التي جرت في قاعة هقر، كبار   الرئيس
المسؤولين في الحكومة االرترية والوفد الصومالي المرافق للرئيس حسن شيخ 

.وفي هذه المناسبة قدمت فرقة سبريت عرضا فنيا. محمود  
 

 
 
 

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد وصل البالد في التاسع من يوليو 
.في زيارة تستغرق أربعة أيام، تلبية لدعوة من أخيه الرئيس اسياس افورقي  

 يجدر بالذكر ان الرئيس حسن شيخ محمود قد انتخب رئيسا لجمهورية الصومال
تجدر االشارة الى ان ارتريا والصومل وقعتا .االتحادية في شهر مايو الماضي  

.8102اتفاقية صداقة وتعاون شامل في عام    
الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال   غادر البالد صباح الثالثاء

من التاسع وحتى  مختتما زيارته الرتريا التي استغرقت اربعة ايام   االتحادية
وتعكس الزيارة   .الرئيس اسياس افورقي من  الثاني عشر من يوليو تلبية لدعوة

.والصداقة بين الشعبين االرتري والصومالي خويةواألعمق العالقات التاريخية   
 

 واجرى فخامة الرئيس اسياس افورقي واخيه الرئيس حسن شيخ محمود مباحثات



 سادها التفاهم في االوضاع الراهنة في البلدين والعالقات الثنائية
ة، وانطالق من تقارب وجهات النظر ، اتفقا على الدفعوالقضايا االقليمي  

 بالتعاون في المجاالت السياسية والدبلوماسية واالمنية واالقتصادية
وتوصل الرئيسان الى تفاهم على العمل المشترك. واالجتماعية والثقافية  

.إلحالل السالم واالستقرار في القرن االفريقي بالتنسيق والتعاون  
اخيه الرئيس حسن شيخ محمود باسم شعب   ، ياس افورقيو شكرالرئيس اس

  حسن شيخ محمود وره شكر الرئيسوبد .وحكومة ارتريا على زيارته المهمة
قبل شعب وحكومة ارتريا ومن أخيه الضيافة واالستقبال الذي وجده من حفاوة  

.وفي ختام الزيارة وقع الرئيسان مذكرة مشتركة .اسياس افورقي  الرئيس  
  


