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ف، رهاباإل لمحاربة العسكري اإلسالمي للتحالف  جمهورية سفير خليل، محمد السفير/ المكلَّ

 بالرياض.  التحالف مركز مقر في له، المرافق والوفد السعودية، العربية المملكة لدى المالديف

ة األهداف لتحقيق التحالف في المالديف جمهورية عضوية تفعيل سبل الجانبان واستعرض  المرجوَّ

 . اإلرهاب على للقضاء

ل شرح إلى الزيارة في السفير سعادة واستمع  محاربة في اإلسالمي التحالف جهود عن مفصَّ

 وناقش وتكثيفها.  التحالف في األعضاء الدول جهود تنسيق مجال في يؤديه وما اإلرهاب،

 والتحالف المالديف جمهورية بين المشترك االهتمام ذات األمنية القضايا االجتماع في الطرفان

 المبذولة الجهود تدعم التي الخبرات وتبادل المشترك التعاون مواصلة أهمية أكدا كما اإلسالمي. 

 .واإلرهاب العنيف التطرف محاربة في

 عضًوا بوصفها جهود من المالديف جمهورية تبذله أن ُيتوقع ما أهمية إلى المغيدي اللواء وأشار

 المجاالت في واإلرهاب العنيف التطرف محاربة في وخبرات تجارب لها اإلسالمي التحالف في

 . اإلسالمي التحالف بها يعمل التي األربعة

ا مركًزا أنشأت المالديف جمهورية أن بالذكر الجدير  وطنية استراتيجية أطلق اإلرهاب لمحاربة وطنيًّ

 وطنية حمالت بتنفيذ الحكومة قامت كما ومكافحتهما.  واإلرهاب العنيف التطرف من للوقاية

 المالديف جمهورية وسفير اإلرهاب لمحاربة العسكري اإلسالمي للتحالف العام األمين

 اإلرهاب محاربة قضايا يبحثان السعودية العربية المملكة لدى



 

 

 الجمعة وخطب المدارس استهدفت االعتدال، وتعزيز الديني التطرف بخطر لوعيا مستوى لرفع

 .العامة والمنتديات

 لتبادل واستعدادها التحالف، به يقوم الذي للعمل المستمر بالده دعم المالديفي السفير وأكد

 . اإلرهاب على القضاء أجل من التحالف في األعضاء الدول مع وخبراتها تجاربها

 تعمل عضًوا، دولةً  وأربعين إحدى من اإلرهاب لمحاربة العسكري اإلسالمي التحالف ونويتك هذا،

ولية الحرب في جهودها وتكثيف لتنسيق مًعا  إلى واالنضمام واإلرهاب العنيف التطرف على الدَّ

ولية الجهود لم األمن حفظ إلى الرامية األخرى الدَّ وليين والسِّ  . الدَّ

 

  –انتهى- 

 اإلعالم فريق مع التواصل يرجى االستفسارات على للرد أو المعلومات من دمزي على للحصول

 اإللكتروني البريد عنوان على اإلرهاب لمحاربة العسكري اإلسالمي بالتحالف العامة والعالقات
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