
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 81/1/3202 الرياض

 األربعاء اليوم الرياض بمدينة مقره في اإلرهاب لمحاربة العسكري اإلسالمي التحالف استقبل

 القوات قائد العزيز عبد بن بندر بن تركي الركن/ الفريق األمير الملكي السمو صاحب 18/1/2023

 ربيةالع بالمملكة المسلحة القوات أفرع قادة ُنّواب السعادة وأصحاب السعودية الملكية الجوية

 بن محمد الركن/ الطيار اللواء اإلسالمي التحالف عام أمين استقبالهم في وكان السعودية،

 .التحالف في األعضاء الدول وممثلي المغيدي سعيد

 وأصحاب الفريق سمو واستمع

 القوات أفرع قادة ُنّواب السعادة

ل شرح إلى المسلحة  جهود عن مفصَّ

 اإلرهاب محاربة في اإلسالمي التحالف

 المتطرف الفكر محاربة في ودوره

 لمجابهة الجهود كافة وتنسيق

 المبادرات خالل من اإلرهابية التوجهات

 تمويل ومحاربة واإلعالمية الفكرية

 الى باإلضافة والعسكرية، باإلرها

 والوفد سموه اطّلع كما وتكثيفها، التحالف في األعضاء الدول أعمال تنسيق مجال في جهوده

 واألحداث بالجماعات المتعلقة والمستجدات التطورات آخر على المسلحة القوات أفرع قادة من

 .الشأن هذا في تحالفال عليها يقوم التي والمتابعة الرصد وآليات العالم، حول اإلرهابية

 القوات أفرع قادة ُنّواب و السعودية الملكية الجوية القوات قائد سمو

 اإلسالمي التحالف لمقر زيارة في المسلحة



 

 

 التحالف دول من األعضاء الدول ممثلي ببعض التحالف مقر زيارته خالل سموه والتقى

 مع بالتعاون التحالف؛ في بها يقومون التي أعمالهم ألبرز إيجاز الى منهم واستمع اإلسالمي

 .األخرى الدول من زمالئهم

 التحالف يتلقاه يالذ الالمحدود الدعم نأ المغيدي، اللواء اإلسالمي تحالفال عام أمين وأوضح

 الملك الشريفين الحرمين خادم موالي حكومة قبل من اإلرهاب لمحاربة العسكري اإلسالمي

 و الوزراء مجلس رئيس األمين عهده ولي الملكي السمو وصاحب سعود آل عبدالعزيز بن سلمان

 وبذلها اإلسالمي، التحالف دول دفاع وزراء مجلس رئيس و الدفاع وزير الملكي السمو صاحب

 دول في األمان و األمن وتعزيز التطرف و اإلرهاب دابر قطع شأنه من ما لكل النفيس و الغالي

 النابذ السعودية العربية المملكة بمبدئ أجمع للعالم وجلّيه واضحة رسالة لهو أجمع، العالم

 و الدول زعزعة شأنها نم متطرفة جماعة كل ضد حصينا   درعا   وقوفها و ، التطرف و للعنف

 اإلسالمي، التحالف الى باالنضمام الدول من عدد إيمان ذلك على برهن وقد اآلمنين، إرهاب

 تحت جميعا   أعالمها ُترفرف دولة، (42) اإلسالمي التحالف في األعضاء الدول عدد أصبح فقد

 اإلرهاب". ضد "متحالفون واحد شعار   تحت وُمّتِحدين واحده مظلة

 


