
 مركز التحالف اإلسالمي يستقبل امللحقني العسكريني لدول التحالف

 

 اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب بالرياض امللحقنيمركز التحالف استقبل 

ة يف اململكة العربية السعودية يف زيارة داعملدول التحالف والدول ال العسكريني

القائد  من كلمة قصريةاستمعوا إىل وإمكاناته، وتفقدوا خالهلا أقسام املركز 

أمني عام التحالف الفريق  وأخرى من ،شريفالعسكري للتحالف الفريق أول راحيل 

 .التحالف وإىل عرض تعريفي حول الصاحل،بن عثمان  عبد اإلله

بتحديد  اإلرهابحملاربة  دور التحالف يف التخطيطحيل يف كلمته إىل اأشار الفريق ر

 األعضاءاعي منسق حيمي مستقبل الدول مجخالل جهد  والتعاون من ،مصادر التهديد

 والعامل أمجع.

والتنظيمية  اإلداريةالبنية  املستجدات يف الصاحل يف كلمته أمام الضيوفالفريق  تناولو

 بناء قدراتل ألداء دوره  املتمثل يف تهيئة املساندة املهنية واملؤسسية املعّد ملركز التحالف

ا الدول األعضاء، وأكد أن املركز ومجيع العاملني يف أمانة التحالف لن يدخروا جهًد

وتنفيذ  ،سرتاتيجية للتحالفيف تقديم املساعدة ملمثلي الدول لتحقيق األهداف اإل

ببدء وصول ممثلي  االتحالف، منوًهرجات االجتماع األول جمللس وزراء دفاع دول خم

مبادرات التحالف وفعالياته،  املهم يفدورهم على  مؤكًداالدول إىل مركز التحالف، و

 . على كل املستويات التحضريية والتنفيذية



واستمع احلاضرون إىل عرض من األستاذ عبد اهلل السعدون رئيس وحدة التواصل 

، مبادئه األساسيةسرتاتيجية، وتناول رؤية التحالف وأهدافه اإل ،مبركز التحالف

جماالته األربعة يف حماربة اإلرهاب: الفكري، واإلعالمي؛ وحماربة متويل اإلرهاب، و

والعسكري. كما تضمن العرض التعريف مبجاالت التعاون بني التحالف والدول 

األعضاء والدول الداعمة، ودور ممثلي الدول، وبرامج دعم عملهم اليت أعدها مركز 

 . التحالف

أسئلة احلضور واستفساراتهم، فأكد أن التحالف منصة  وأجاب أمني عام التحالف على

مجيع أشكال اإلرهاب  جهودها حملاربة تنسيق وتوحيدتساعد الدول األعضاء يف 

واإلسهام بفعالية مع اجلهود الدولية األخرى حلفظ السلم واألمن الدوليني،  ،والتطرف

 ندة والتنسيق.وحنن نقدم الدعم واملسا ،ا أن الدول األعضاء هي من يعملمؤكًد

وقدم سفري نيجرييا الشكر خلادم احلرمني الشريفني، ملا قدمته اململكة العربية 

ماليني ريال إلغاثة ضحايا التنظيم اإلرهابي  10السعودية من مساعدات بلغت 

ا وأدت إىل تقلص ىل اهلزائم اليت تلقاها التنظيم مؤخًرإا بوكوحرام يف نيجرييا، مشرًي

سيطرته وحماصرته، إذ مت طرده من املقاطعات احمللية اليت كان يسيطر عليها واليت 

 . ةنيجريياألراضي ال% من 20بلغت مساحتها 

كما قدم امللحق العسكري لبوركينا فاسو الشكر حلكومة اململكة على ما قدمته 

 من مساعدات لدول الساحل اخلمس يف حربها ضد اإلرهاب. 

د عرب الضيوف يف ختام االجتماع عن سرورهم بهذه البادرة املميزة، وشكرهم لقيادة وق

 التحالف، حلرصهم على التعاون والتواصل مع الدول األعضاء والدول الداعمة. 


