Мохамед ЕЇСА ІСМАЇЛ ДАХАБ,

Надзвичайний і Повноважний Посол
Республіки Судан в Україні

СУДАНСЬКО-УКРАЇНСЬКІ ВІДНОСИНИ:
ЯСКРАВА ТА ПЛІДНА ЗУСТРІЧ
Свідченням розвитку двосторонніх відносин між Суданом та Україною
стала домовленість лідерів обох країн (президента Омер Хасана Ахмеда
Аль-Башира та Віктора Януковича) про відкриття у 2013 році Посольства
Судану в Києві. Від того часу обидві сторони прагнули посилити та зміцнити співпрацю в багатьох сферах, що представляють взаємний інтерес.
Відкриття Посольства Судану в Києві на рівні послів стало кульмінацією
дружніх відносин між нашими країнами і свідченням взаємної волі та щирого бажання продовжувати зміцнювати зв’язки задля користі обох народів.
Взаємна підтримка помітна й на загальному міжнародному рівні. Обидві
країни обстоюють спільні позиції в Організації Об’єднаних Націй, у Русі неприєднання та в групі 77, а також у багатьох подібних міжнародних органах.
І Судан, і Україна пообіцяли прискорити темпи розвитку двосторонніх
відносин та сприяти спільним політичним та економічним домовленостям, а також проведенню обговорень задля створення міжвідомчої комісії, справедливо обмінятися проектами угод та Меморандумами про
взаєморозуміння для укладання різних угод у торгівлі та інвестиціях,
сільському господарстві, освіті та науці, технологіях та в інших сферах
взаємодії на користь та добробут обох народів.
У зв’язку з цим наші сторони планували скликати перше засідання Спільної комісії з політичних консультацій у Києві в липні 2018 року, яка, сподіваємося, відкриє можливості для більшої кооперації між Суданом і Україною.
Слід нагадати, що важливою є економічна співпраця. Судан імпортує
з України різних товарів та сировини на багатомільярдну суму. Україна є
партнером із постачання пшеничного зерна та борошна, олії та насіння
олійних культур, а також різних промислових товарів, апаратів.
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Щодо моїх особистих вражень
в Україні, то я маю велику честь
та захоплення бути другим послом Судану в цій чудовій та
дружній державі. Я був дуже
вражений приємними словами,
які чув на всіх зустрічах із представниками української влади та
громадськості. Тож із великою
приємністю виконую обов’язки
Посла в цій прекрасній і високодисциплінованій, організованій
та розвиненій країні. Також особливо вражений та зворушений
сердечними прийомами, зустрічами під час вручення Вірчих
грамот Президенту України Петру Порошенку.
Я вражений і дуже вдячний
за спілкування та за тверді на- Церемонія вручення Вірчих грамот. Президент України
міри, які висловив Президент Петро Порошенко та Надзвичайний і Повноважний Посол
України на цій зустрічі щодо Республіки Судан в Україні Мохамед Еїса Ісмаїл Дахаб
подальшого розвитку, зміцCeremony of credentials presentation. President of Ukraine
нення відносин між Україною Petro Poroshenko and the Ambassador Extraordinary and
та Суданом у різних сферах. Я Plenipotentiary of the Republic of the Sudan to Ukraine Moсподіваюся побачити, що всі ці hamed Eisa Ismail Dahab
бажання та висловлені інструкції буде досягнуто задля постійної взаємодії, координації та дружби між
двома країнами.
Також щиро радий відвідати чудове місто Київ, побачити чарівну річку
Дніпро. Для мене це насправді надзвичайна вдача почати виконання своїх
службових обов’язків та представляти Судан саме в цій прекрасній державі з дуже скромними, щедрими та добрими людьми. Я налаштований
довести своєю щоденною роботою, що є гідним такого щастя.
м. Київ, 24 квітня 2018 року
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