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اشترك � بالنشرة اإلخبارية

نشرة إخبارية ترسل مباشرة لبريدك اإللكتروني يوميا

عقد وزيرا خارجية روسيا وسلطنة عمان، سيرغي الفروف وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، مؤتمرا صحفيا مشتركا في

مسقط، األربعاء.

وأشار الفروف إلى إن الطرفين بحثا مجمل العالقات الثنائية، بما فيها الحوار السياسي والتعاون االقتصادي والتجاري.

وأكمل الفروف: "أبلغنا األصدقاء العمانيين عن تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأبعادها الجيوسياسية".

األزمة األوكرانية

وأكد الفروف أن "أهداف عمليتنا في أوكرانيا واضحة وتتمثل في بالدرجة األولى في حماية سكان دونباس وضمان عدم تحول

أوكرانيا بدعم من الغرب إلى مصدر تهديد عسكري لروسيا".

وقال الفروف: "فتحنا يوميا ممرات إنسانية.. لكن المتطرفون األوكرانيون منعوا خروج المدنيين".

وأضاف: "األمم المتحدة لألسف أضاعت الفرصة لحل األزمة األوكرانية سلميا خالل السنوات السبع الماضية". 

أخبار ذات صلة

خالل 24 ساعة.. أوكرانيا تعلن صد 12
هجوما روسيا

بوتن يستدعي "حدائقه الخلفية"
بالحرب.. صداع برأس الغرب

 

 

خالل 24 ساعة.. أوكرانيا تعلن صد 12 هجوما روسياأزمة أوكرانيا توتر العالقات بين موسكو وتل أبيبالمخابرات األميركية تتحدث عن "نووي روسيا" وما يعتقده بوتنموسكو.. 11 ألف عسكري روسي يشاركون بعرض عيد النصر
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كافة العالمات التجارية الخاصة بـ SKY وكل ما تتضمنه من حقوق الملكية الفكرية هي ملك لمجموعة Sky International AG وال تستخدم إال بتصريح مسبق
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