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 األميرال ميشيل ج. هوارد تزور الجزائر

 

، قائدة القوات البحرية نابوليفي    المشتركة  قوة التحالف اقائدة  ــ األميرال ميشيل ج. هوارد أنهت 

 و 23يومي  ، زيارتها التي قادتها إلى الجزائر فريقياإلاألمريكية في أوروبا وقائدة القوات البحرية األمريكية 

بين  الوثيقة  أمريكيين وجزائريين لمناقشة العالقة  وعسكريين مدنيينمسؤولين  ، حيث التقت 2017ماي  24

العسكرية للبلدين.القوات   

 

البحرية الجزائرية ومركز القوات وباإلضافة إلى ذلك، زارت األميرال هوارد والوفد المرافق لها مقر 

الثقافة للتعرف على  فرصة كما أتيحت لهم السفينة بحرية جزائرية  على متن عملياتها البحرية، وقاموا بجولة 

 التنسيق وحدة في شركاء معإلتقت األميرال هوارد  كما ضيف.الجزائرية من خالل جوالت ثقافية في البلد الم

   المركز اإلفريقي للدراسات والبحوث حول اإلرهاب. وكذا اإلفريقي لإلتحاد التابعة واإلتصال

 

لقواتنا هدف مشترك " أضافت كما ".بأنها " تثمن فرصة لقاء القادة الجزائريين هوارد وصرحت األميرال

اإلرهاب وتعزيز األمن في المنطقة".مكافحة بيكمن في التزامنا جميعا   

 

الكبيرة التي قدمتها اإلسهامات  ووسمحت الزيارة لألميرال هوارد باكتشاف قدرات القوات البحرية الجزائرية 

االستقرار واألمن في جميع أنحاء المنطقة. تعزيز  وال زالت تقدمها من أجل   

 

 المشتركة  القوة بقيادة لناتو ل  محوري مركز إنشاء هذه الزيارة الفرصة لمناقشة أتاحت لي  وقالت هوارد "

. نابولىفي   

 الشرق األوسط وشمال تعنى ب والمساهمة في تنسيق المنظمات التي للمعلومات  شامل   خلق تبادل هدفنا هو 

".فريقياإ  

 

قد أبانت  .والشراكة  أساسها  وثيقة والجزائر أمتان تربطهما عالقات ثنائية  األمريكية إن الواليات المتحدة

.قوتيهما البحريتين التزام البلدين وعن   2017فينيكس اكسبرس مناورات   

 

، والتي يتواجد مقرها بنابولي، في إيطاليا، على فريقياإو تشرف القوات البحرية األمريكية في أوروبا 

متعددي الجهات  ، ومشتركين  ، حلفاء شركاء  األحيان بالتنسيق مع غالب  لبحرية، في العمليات المشتركة وا

.فريقياإو عالقات دائمة وزيادة اليقظة والقدرة على الصمود في أوروبا  لخلق ، والمؤسسات  

 

:الصفحة للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة  

http://www.facebook.com/USNavalForcesEuropeAfrica/  

 

األسطول السادس للواليات   /فريقيا إلوأوروبا في للمزيد من األخبار عن القائدة، القوات البحرية األمريكية 

يرجى زيارة: –المتحدة األمريكية    

http://www.navy.mil/local/naveur/. 

 

 تابعوني علي تويتر: 
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