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الصفحة الرئيسية
خدمات خاصة

عن آونا
المواضيع

 الشؤون السياسية 
 الدفاع واألمن 
 القوانين والتشريعات 
 الشؤون اإلقتصادية 
 الطاقة والثروة المعدنية 
 الصناعة 
 الزراعة والثروةالحيوانية 
 التجارة 
 اإلعالم 
 التربية 
 الصحة والبيئة 
 الثقافة والفنون واآلداب 
 السياحة 
 الشباب والرياضة 
 الشؤون اإلجتماعية 
 العلوم والتكنولوجيا 
 السكان 
 النقل والمواصالت 
 الكهرباء والماء 
 العمل والعمال 
 الديانات 
 الجغرافيا 
 التاريخ 

معلومات مفيدة
 معلومات عن دولة الكويت

 مسيرة الديمقراطية في الكويت
 مجلس التعاون الخليجي

 مجلة الكويت اليوم

مشاهدة للطبع

نعمل مع الثالثي االوروبي اليصال رسالة موحدة ومرآزة الى ايران .. بوش 

 ايران /المانيا/امريكا/سياسي
 نعمل مع الثالثي االوروبي اليصال رسالة موحدة ومرآزة الى ايران.. بوش 

نطن   ا ( 6  -  27 -واش ات  --)  آون وم ان الوالي وش الي ورج ب ي ج رئيس االمريك ال ال ق
ا الرسال يا وفرنسا وبريطاني المتحدة ترغب بمواصلة العمل مع الثالثي االوروبي المان

 ".رسالة موحدة ومرآزة اليران بان تطويرها السلحة نووية امر غير مقبول"
 

ي ار االلمان ة المستش ت البيض بصحب ي البي افيين ف ام الصح ور ام ي ظه وش ف ال ب وق
رويدر ان      ارد ش ر غيره ذه"الزائ ل ه ر مث ا تطوي ران بموجبه ع اي ة تستطي اي عملي

 ".االسلحة هي غير مقبولة ايضا وهذه الرسالة لم تتغير
 

"بحزم وصالبة     "من جانبه قال المستشار شرويدر ان الثالثي االوروبي سيواصل العمل            
ه ى رغبت مع ايران مشيرا الى ان الرئيس االيراني المنتخب حديثا احمد نجاد قد شدد عل

 ".وها نحن هنا"بمواصلة محادثات ايران مع الثالثي االوروبي 
 

ناك امر مهم                       ا ه ة الماني تاح النجاح في"وفيما يتعلق بالعراق قال بوش ان مساهم ومف
ته ضد العراق هو ان يصبح الشعب العراقي قادرا على الدفاع عن نفسه وعن ديمقراطي
ى راقيين عل دة الع ن مساع م م زء مه ة ج وات العراقي اني للق دريب االلم ابيين والت االره

 ".الدفاع عن انفسهم
 

ات د من االنتخاب من مزي ا  ا يعقبه ية صياغة الدستور وم ال عمل واضاف بوش ان اآتم
 ".هي الخطوة التالية للعراق"

 
ار ادة اعم ة اع ا لعملي دمها الماني تي تق وشكر بوش المستشار االلماني على المساهمة ال

نا نرسي"العراق  ا الن ات المتحدة والماني ووجود عراق حر وديمقراطي سيساعد الوالي
 ".اسس السالم الجيال قادمة

 )النهاية(
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