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ملك األردن يبحث التعاون العسكري مع مسؤولين
أمريكيين

البريد اإللكتروين * االسم * 

التعاون الجمعة،  أمريكيين،  مسؤولين  مع  الثاين،  هللا  عبد  الملك  األردين  العاهل  بحث  عمان: 

العسكري والدفايع بين البلدين، وجهود محاربة اإلرهاب.

وأفاد بيان للديوان المليك األردين، بأن الملك عبد هللا، “التىق يف والية فلوريدا قائدي القيادتين المركزية

والعمليات الخاصة األمريكيين، الفريق أول مايكل كوريال، والفريق أول ريتشارد كالرك”.

ولفت البيان، أن “اللقاءين يأتيان يف مستهل زيارة عمل، يجريها الملك إىل الواليات المتحدة األمريكية”.

المجاالت يف  المتحدة  والواليات  األردن  بين  التعاون  بحث  المنفصلين،  اللقاءين  خالل  وجرى، 

العسكرية والدفاعية، بحسب المصدر ذاته.

كما تم “استعراض الجهود اإلقليمية والدولية يف الحرب عىل اإلرهاب، ضمن نهج شمويل”.

سوريا يف   تنظيم “الدولة”  لمحاربة  المتحدة  الواليات  تقوده  الذي  الدويل  التحالف  يف  عضو  واألردن 

والعراق، وترتبط عمان وواشنطن بتعاون عسكري وثيق.

ويف 28 أبريل/نيسان المايض، بدأ عاهل األردن زيارة إىل الواليات المتحدة، غير محددة المدة، يلتيق

خاللها عددا من المسؤولين األمريكيين.

(األناضول)

محاربة اإلرهابريتشارد كالركالعاهل األردين الملك عبد هللا الثايناألردن
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األكثر تعليقا األكثر قراءة

األردن يحذر من تصاعد “العنف”

ضد الفلسطينيين واإلسرائيليين

منذ 14 ساعة

مئات المستوطنين يقتحمون

المسجد األقىص وشرطة االحتالل

5 - مايو - 2022تعتدي عىل المصلين- (فيديوهات)

مشاجرة عشائرية مسلحة يف

األردن تخلف عددا من اإلصابات

4 - مايو - 2022

األردن يُتابع وفاة أحد مواطنيه يف

أوكرانيا بعد أنباء عن مقتله

4 - مايو - 2022
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