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أكتوبر  ٢٨الجمھوریة الى دولة اریتریا  رئیس صالح اهللا عبد علي الرئیس تقریر إعالمي حول زیارة فخامة
٢٠١٠  

بزیارة  رسمیة   ٢٠١٠اكتوبر  ٢٨  الیوم صباح یةالجمھور رئیس صالح اهللا عبد علي الرئیس فخامة قام
  .ارتیریا رئیس افورقي اسیاس الرئیس فخامةب خاللھا یلتقي ارتیریا  دولةإلى 

 وعضو شمالن صالح محمد السمكیة الثروة ووزیر القربي بكر أبو الدكتور الخارجیة وزیر فخامتھ یرافق
   .البشیري حسین اهللا عبد الجمھوریة ئاسةر عام وأمین غانم احمد اهللا عبد الشورى مجلس
 في كان أسمرة العاصمة االریتریة  إلى الجمھوریة رئیس صالح عبداهللا علي الرئیس فخامة لووصوعند 
 منصة إلى الرئیس فخامة اصطحب الذي أفورقي اسیاسي الرئیس فخامة أسمره مطارفي  مستقبلیھ مقدمة

 عزفت حیث الشرف،
 السالمین الموسیقى

 الیمن للبلدین طنیینالو
 فخامة قام ثم .وأرتیریا
 عبداهللا علي الرئیس
 رئیس صالح

 باستعراض الجمھوریة،
 الذي الشرف حرس

 في لتحیتھ اصطف
 وصافح المطار، أرض
 وزیر مستقبلیھ كبار

 األرتیري الخارجیة
 ووزیر صالح، عثمان
 افریم، سبحات الدفاع

 الرئیس ومستشار
 العالقات مسئول

 قبراب، انيیم الخارجیة
 السابق التخطیط ووزیر
 وسفیر والعسكریین المدنیین والمسؤولین الوزراء من وعدد فطور، ولداي الدولي والتعاون االستثمار مسئول
  .بأرتیریا الیمنیة الجالیة وقیادة السفارة وأعضاء ھادي، القادر عبد أسمره في الیمن
 بكر ابو الدكتور الخارجیة وزیر الجمھوریة رئیس امةلفخ المرافق الوفد أفورقي الرئیس فخامة صافح فیما

 عام وأمین غانم احمد اهللا عبد الشورى مجلس وعضو شمالن صالح محمد السمكیة الثروة ووزیر القربي
 صالح اهللا عبد علي الرئیس فخامة أفورقي الرئیس واصطحب .البشیري حسین اهللا عبد الجمھوریة رئاسة

  .الضیوف كبار صالة إلى
 اریتریا دولة بزیارة سعادتھ عن فخامتھ أعرب أسمره مطار وصولھ لدى اإلعالم لوسائل تصریح وفي

 التعاون ومجاالت الثنائیة العالقات یھم ما كل حول للتباحث أفورقي أسیاسي الرئیس بفخامة واإللتقاء
  .البلدین بین المشترك
 الراھنة األوضاع وتطورات المستجدات زاءإ النظر وجھات وتبادل أیضا التشاور سیجري بأنھ فخامتھ وأضاف

 األمن بأن مؤكدا.. اإلفریقي القرن ومنطقة الصومال في األوضاع تطورات المقدمة وفي المنطقة في
 على وتأثیراتھ النعكاساتھ المنطقة دول وكافة واریتریا الیمن من كل یھم أمر الصومال في واالستقرار

  .الجمیع
 الصومال في والوفاق السالم إحالل أجل من المنطقة دول وبقیة البلدین بین التنسیق أن إلى فخامتھ وأشار

 والتنمیة اإلعمار إعادة لجھود والتفرغ دولتھ مؤسسات بناء إعادة اجل من الشقیق الصومالي الشعب وتمكین
  .الجمیع مصلحة في یصب أمر

 مع المشترك التعاون جاالتوم العالقات وتطویر تعزیز على الیمن حرص الجمھوریة رئیس فخامة وجدد
 عن فخامتھ أعرب..المجال ھذا في متاحة عدیدة فرص وجود إلى لفت وفیما.األصعدة مختلف وعلى اریتریا
 المصالح یخدم ولما األصعدة مختلف وعلى للتعاون جدیدة آفاق فتح إلى الزیارة ھذه خالل ومن تطلعھ

  .المنطقة في الستقراروا األمن ویخدم واالریتري الیمني للشعبین المشتركة
  یوم مساء صنعاء العاصمة إلى وحفظھ اهللا بسالمة الجمھوریة رئیس صالح عبداهللا علي الرئیس فخامة عادو

 أجرى، ساعات عدة استغرقت أسمرة اإلریتریة للعاصمة قصیرة زیارة بعدم ٢٠١٠ أكتوبر ٢٨الخمیس 
 البلدین بین الثنائیة العالقات تناولت، إریتریا ةدول رئیس أفورقي إسیاس الرئیس فخامة مع مباحثات خاللھا
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 تطورات مقدمتھا وفي المشترك االھتمام ذات اإلقلیمیة المستجدات إزاء والتشاور وتطویرھا تعزیزھا وآفاق
  .األفریقي والقرن الصومال في األوضاع

 مطارفي ال مودعیھ مقدمة في وكانالخمیس   یوم عصر قبل اإلرتیریة العاصمة غادر قد الرئیس فخامة وكان
 عبد بأسمرة الیمن وسفیر اإلرتیریین المسؤولین من وعدد إرتیریا دولة رئیس أفورقي إسیاس الرئیس فخامة
  .ھادي القادر

  : فعالیات الزیارة
  :اریتریة یمنیة قمة

 األرتیریة بالعاصمة الیوم عقدت
 اریتریة - یمنیة قمة أسمرة
 علي الرئیس فخامة برئاسة

 الجمھوریة رئیس صالح هللاعبدا
   .أفورقي اسیاس الرئیس وفخامة

 عالقات بحث القمة خالل جرى
 في البلدین بین المشترك التعاون
 تعزیزھا وسبل المجاالت مختلف

 في التعاون خصوصا وتطویرھا،
 واالستثمار التجاري المجال

  .واألمني السمكي واالصطیاد
 على حرصھما الرئیسان أكد حیث
 بین إستراتیجیة عالقة إقامة

 التعاون مجاالت وتعزیز البلدین
 األصعدة مختلف على بینھما

 واألمنیة واالقتصادیة السیاسیة
 القومي األمن یخدم وبما المنطقة في واإلرھاب القرصنة مكافحة مجال في التعاون إلى إضافة وغیرھا،

 البلدین بین الموقعة واالتفاقیات المشتركة اللجنة تفعیل بحث جرى كما.المنطقة في واالستقرار للبلدین
  .التقلیدي الصید مجال في التعاون وتفعیل التجاري للصید شركة إقامة إلى باإلضافة

 األفریقي القرن ومنطقة الصومال في األوضاع مقدمتھا وفي المنطقة في األوضاع تطورات الجانبان وبحث
 العدید بحث إلى إضافة الجارین، والشعبین لدینالب مصلحة یخدم وبما األحمر البحر جنوب منطقة في واألمن

  .واإلرتیري الیمني الشعبین تھم التي المشتركة القضایا من
 إرتیریا بزیارة سعدت: "الرئیس فخامة قال حیث اإلعالم، لوسائل صحفي مؤتمر في الرئیسان وتحدث

 متینة مشتركة عالقة تربطھما یناللذ الجارین البلدین یھم ما كل وبحثنا أفورقي اسیاسي بالرئیس وااللتقاء
  ".المنطقة في واألمن واإلرھاب القرصنة وأعمال األحمر البحر منطقة في األوضاع بحثھ تم ما ضمن ومن

 منطقة في للتعاون المعلومات وتبادل التنسیق على اتفقنا كما متطابقة النظر وجھات كانت: "فخامتھ وأضاف
  .للبلدین القومي باألمن یتعلق ما وكل إلرھابوا القرصنة ومكافحة األحمر البحر جنوب
 في المشترك واالستثمار والتجاري االقتصادي المجال في التعاون بحثنا كما: "الجمھوریة رئیس فخامة وتابع
  ".ومتطابقة مشتركة إزائھا نظرنا ووجھات بحثھا تم محطات عدة وھناك السمكیة الثروة مجال

 والرؤیة إستراتیجیة البلدین بین العالقة إن: "أفورقي اسیاسي رياإلریت الرئیس فخامة قال جانبھ من
 العدید صالح عبداهللا علي الرئیس فخامة مع بحثنا وقد واالقتصادیة، األمنیة القضایا من العدید إزاء مشتركة

  ".البلدین لمصلحة منھا اإلستفادة یمكن عدیدة فرص وھناك متفقة واآلراء القضایا من
 وینمي اإلستراتیجیة العالقات یخدم وبما البلدین بین الموقعة واإلتفاقیات التعاون تفعیل لىع إتفقنا: "وأضاف

  .واألرتیري الیمني والشعبین للبلدین المشتركة المصالح ویخدم المتبادلة المصالح من
 مالنش صالح محمد السمكیة الثروة ووزیر القربي بكر أبو الدكتور الخارجیة وزیر الیمني الجانب من حضر

 وعضو البشیري، حسین اهللا عبد الجمھوریة رئاسة عام وأمین غانم احمد اهللا عبد الشورى مجلس وعضو
 الجانب من حضرھا فیما ھادي، محمد عبدالقادر إرتیریا لدى الیمن وسفیر الحجري مطھر النواب مجلس

 دائرة ورئیس الحسن یناألم اإلرتیري للرئیس الخاص والسكرتیر قبراب یماني الخارجیة وزیر اإلریتري
  .عثمان إبراھیم اإلریتریة الخارجیة بوزارة األوسط الشرق
  :الرئیس فخامة شرف على غداء مأدبة

 علي الرئیس فخامة شرف على غداء مأدبة الیوم إرتیریا دولة رئیس أفورقي إسیاس الرئیس فخامة أقام
  .اإلریتریین المسؤولین كبار من عدد حضرھا لھ المرافق والوفد الجمھوریة رئیس صالح عبداهللا


