اقتصاد

الأحد  22ربيع الثاين 2018/12/30 - 1440

ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6040

خالل العام املاضي

محلل مركز أبحاث اإلقتصاد
التابع ألكاديمية
العلوم الروسية:

تضاعف عدد الرحالت الجوية العراقية إليران
خمس مرات

أعل��ن القنص��ل الع��ام العراق��ي ف��ي مدين��ة مش��هد المقدس��ة ،ان��ه ازدادت الرح�لات الجوي��ة
القادم��ة م��ن الع��راق إل��ى إيران ومدينة مش��هد خمس مرات خ�لال العام الماضي مقارنة بالس��نوات
الثالث الماضية.
وقال ياس��ين ش��ريف :أمس الس��بت ،ف��ي تصريح لوكالة أنب��اء الطلبة :بالمقارنة مع الس��نوات
الثالث الماضية شهدت الرحالت الجوية من العراق إلى إيران ومدينة مشهد ارتفاعاً بنسبة خمسة
أضع��اف خ�لال الفت��رة الم��ذکورة ،حيث يناهز عدد رحالت ش��رکة (العراقية) للطي��ران إلى مدينة
مش��هد المقدس��ة ألف رحلة .وأضاف :انه إضافة إلى الرحالت الجوية ،يزور العديد من األش��خاص
إي��ران بري �اً ويصل��ون إليه��ا عب��ر ح��دود مهران وش��لمجة ،ومن هنا يزورون مش��هد وطه��ران على متن
الطائرات القادمة من آبادان وکرمانشاه.
وفيما يتعلق باستثمار المستثمرين العراقيين في مدينة مشهد ،قال ياسين شريف :انه خالل
الس��نة الماضي��ة ت��م توظيف االس��تثمارات في مش��هد ،حيث کان��ت ملفتة للنظر وتم��ت على صعد
سوق األسهم والودائع المفيدة في المصارف المختلفة إلى جانب النقل.

سياسة الحظر
األمريكية
ستنهي هيمنة
الدوالر
على العالم

إيران ّ
تصدر
 170طن ًا من
الزعفران بقيمة
 252مليون دوالر

صندوق النقد الدولي يعلن
تراجع حصة الدوالر
في االحتياطيات العالمية

ق��ال محل��ل مرك��ز األبح��اث االقتصادي��ة
التاب��ع ألكاديمي��ة العل��وم الروس��ية الكس��ندر
كاراواي��ف :إن سياس��ة الحظ��ر الت��ي تنتهجها
الوالي��ات المتح��دة ض��د دول كروس��يا واي��ران
والصي��ن س��تؤدي ف��ي نهاية المط��اف إلى إنهاء
هيمنة الدوالر األمريكي على العالم.
وفي تصريح أدلى به لمراسل وكالة أنباء
الجمهورية االسالمية (إرنا) ،أضاف كاراوايف
ب��أن معظ��م ال��دول فق��دت الثق��ة بال��دوالر
األمريك��ي وأصيب��ت بخيب��ة بس��بب ع��دم ثقتها
بالسياسات االقتصادية إلدارة ترامب.
وأش��ار ه��ذا المحل��ل الروس��ي ال��ى تخل��ي
ب�لاده والصي��ن ع��ن ال��دوالر األمريك��ي ف��ي
التعام��ل المال��ي واالقتص��ادي بينهم��ا ،واصف �اً
الحظ��ر المف��روض ض��د اي��ران وروس��يا م��ن
جانب واشنطن بأنه أمر خارج عن إطار مجلس
األمن .واعتبر كاراوايف واش��نطن بأنها أكبر

منتهك للقوانين الدولية ،الفتاً الى الهواجس
والقل��ق اللذي��ن باتت الدول تش��عر بهما بس��بب
السياس��ات األمريكية وم��ا تتركه من تداعيات
عل��ى ال��دول .وأعل��ن ه��ذا المحل��ل الروس��ي إن
واش��نطن عممت حربها التجاري��ة على الصين
واإلتح��اد االوروب��ي وروس��يا واي��ران ،مؤك��داً ان
ه��ذه الحرب طالت نتائجها باق��ي الدول أيضاً.
وأع��رب كاراواي��ف ع��ن اعتق��اده ب��أن الوالي��ات
المتح��دة هي الس��بب وراء تخلي الدول الكبرى
ع��ن ال��دوالر ف��ي تعامله��ا المال��ي بس��بب س��وء
التصرف األمريكي.
وتنبأ محل��ل مركز األبح��اث االقتصادية
التاب��ع ألكاديمي��ة العلوم الروس��ية ،أن الدوالر
األمريك��ي س��يفقد بع��د  5س��نوات مكانت��ه

العالمية كعملة صعبة متداولة على الصعيد
الدول��ي .كما أت��ى كاراوايف على ذكر الهند
وتركي��ا ،إضاف��ة إل��ى روس��يا والصي��ن ك��دول
ب��دأت التعام��ل فيم��ا بينه��ا بعملته��ا الوطني��ة
عن��د التب��ادل التج��اري واالقتص��ادي ،مقترحاً
توظي��ف ه��ذا النم��ط في التب��ادل الج��اري بين
روسيا وايران.
وق��ال كاراواي��ف :إن تصرف��ات الوالي��ات
المتح��دة ض��د باق��ي ال��دول ب��دأت تع��ود عليه��ا
بالض��رر ،مش��يراً إل��ى إنته��اء عص��ر إمتص��اص
الواليات المتحدة أموال وثروات باقي الدول.
وف��ي الس��ياق ،أظه��رت بيانات م��ن صندوق
النق��د الدول��ي أن حص��ة ال��دوالر األمريك��ي في
االحتياطي��ات العالمي��ة للعم�لات هبط��ت ف��ي

مشروع لربط إيران بسوريا عبر شبكة
سكك الحديد العراقية

صادرات محافظة كرمانشاه تزداد
بنسبة %47

أعل��ن مس��ؤول في ش��ركة س��كك الحدي��د االيرانية ،عن مش��روع لربط
اي��ران بس��وريا عبر إنش��اء جس��ر متحرك فوق نه��ر أروند للربط الس��ككي بين
شلمجة والبصرة (جنوب العراق).
وق��ال مديرع��ام ش��ؤون الخطوط والمنش��آت التقنية في ش��ركة س��كك
الحدي��د االيرانية محمد موس��وي ،في تصريح عل��ى هامش زيارته التفقدية،
الخمي��س ،لخط��وط س��كك الحدي��د ف��ي محافظة خوزس��تان (جن��وب غرب
اي��ران) ،ق��ال موس��وي :ان ه��ذا المش��روع يش��مل  35ك��م للربط بي��ن البصرة
وش��لمجة .وأض��اف :ان خط��وط س��كك الحديد س��تربط البصرة بخرمش��هر
وآب��ادان وم��ن ث��م بمين��اء اإلم��ام الخمين��ي(رض) ،حي��ث س��يتم تنفي��ذ ه��ذا
المش��روع ف��ي المس��تقبل القري��ب .وتابع موس��وي قائ� ً
لا :لهذا الغرض س��يتم
إنش��اء جس��ر متح��رك على نه��ر أروند .مضيف �اً :من أجل التقلي��ل من حوادث
إصطدام السيارات والمشاة بالقطار سيتم نصب منشآت خاصة لهذا الغرض.
يذك��ر أن االعتم��ادات الالزم��ة إلنش��اء الجس��ر الس��ككي المتح��رك فوق نهر
أورند تقدر بـ 2تريليون و 220مليار ريال ،وبتنفيذه سترتبط ايران بسوريا عبر
شبكة سكك الحديد العراقية.

أعل��ن مديرع��ام دائ��رة الجم��ارك ف��ي محافظة كرمانش��اه (غرب
البالد) ،ان صادرات مختلف السلع من المحافظة زادت بنسبة  47في
المئ��ة خالل الش��هور التس��عة األولى من العام الجاري (ب��دأ  20مارس
 .)2018وأضاف خليل حيدري ،السبت ،في حديث لمراسل (إرنا) :انه
ت��م خ�لال هذه الفترة تصدير أربعة ماليي��ن و 246ألفاً و 841طناً من
الجم��ارك واألس��واق الحدودية ف��ي المحافظة ،وبلغت قيمتها ملياري
و 106ماليين و 985ألف دوالر.
وأوض��ح حي��دري ان قيم��ة ص��ادرات كرمانش��اه خ�لال الش��هور
التس��عة األول��ى م��ن العام الجاري س��جلت نمواً بنس��بة  47ف��ي المئة،
فيم��ا ان حج��م تصديره��ا زاد بنس��بة  33ف��ي المئ��ة مقارن��ة بالفت��رة
المماثلة من العام الماضي .وأضاف :ان السلع المصدره كانت تتوزع
بين األجهزة المنزلية والبالس��تيك وأنواع البالط وأواني الميالمين
والمحاصي��ل الزراعي��ة وت��م تصديرها عبر معابر برويزخان وخس��روي
وباوة الحدودية .وتابع قائ ً
ال :ان العراق هو الواجهة الرئيسية لتصدير
السلع من محافظة كرمانشاه.

«بلومبيرغ» :أسواق املال القطرية األفضل خليجي ًا رغم الحصار

أفادت وكالة (بلومبيرغ) األمريكية ،ان قطر
تفوق��ت على نظيراته��ا من دول الخليج الفارس��ي
عل��ى صعي��د أداء أس��واقها المالي��ة رغ��م ظ��روف
الحص��ار ،ف��ي حين دفعت ال��دول التي إنحازت إلى
موقف السعودية ثمن تعثر سياسة الرياض.
فرغ��م الحص��ار المف��روض عل��ى قط��ر من��ذ
الخام��س م��ن يولي��و /حزي��ران - 2017تق��ول
الوكال��ة ،-إال أن أصولها المالية كانت األفضل
أداء هذا العام مقارنة بباقي دول الخليج الفارسي
األخ��رى .وأش��ارت (بلومبي��رغ) إل��ى أن قط��ر
إس��تطاعت تعويض آث��ار الحصار ،حي��ث تراجعت
مخاط��ر االئتم��ان ،وأقب��ل المس��تثمرون األجانب
عل��ى األس��هم القطري��ة بوتي��رة ه��ي األس��رع من��ذ
 2016على األقل.
بالمقاب��ل ،قال��ت الوكال��ة :إن ال��دول الت��ي
انح��ازت إل��ى الس��عودية تأث��رت بتداعي��ات تعث��ر
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سياسة المملكة ،مما فرض ضغوطاً على أصولها
ف��ي عام تمي��ز بانخف��اض مفاجئ ألس��عار النفط
المص��در الرئي��س إلي��رادات معظ��م دول الخلي��ج
الفارسي).
وأظه��رت بيان��ات (بلومبي��رغ) أن بورص��ة
قط��ر اس��تطاعت ج��ذب 47ر 2ملي��ار دوالر م��ن
االس��تثمارات الخارجي��ة ،مقاب��ل  794مليون �اً
للس��عودية ،و 506ماليي��ن ألب��و ظب��ي فق��ط ،ف��ي
حين شهدت دبي خروج  245مليوناً .كما أظهرت
البيانات أن مؤشر بورصة قطر كان األفضل أداء،
حي��ث صع��د ب �ـ %21خ�لال الع��ام الحال��ي ،مقاب��ل
5ر %9لبورص��ة أبوظب��ي ،و %7للبورصة الس��عودية،
في حين تهاوى مؤشر سوق دبي المالي بـ.%26
وف��ي تصري��ح للجزيرة ن��ت ،ق��ال رامي جمال
(مدي��ر محاف��ظ اس��تثمارية بش��ركة أم��وال):
إن األداء الجي��د للس��وق القطري��ة لع��ام 2018

يع��ود إلى ثالثة عوامل أساس��ية .وأض��اف :ان هذه
العوام��ل تتعل��ق بع��ودة الثق��ة إل��ى المس��تثمرين،
واألرب��اح القوي��ة للش��ركات القطري��ة خاص��ة
البن��وك وش��ركات قط��اع بتروكيماوي��ات ،ورف��ع
نس��ب تمل��ك األجان��ب بالبورص��ة .وأش��ار جم��ال
إلى أن تحسن التصنيف االئتماني ألسواق المال
القطرية عزز ثقة المستثمرين األجانب بالبالد.
وعدلت وكالة (موديز) للتصنيف االئتماني
نظرته��ا المس��تقبلية لقط��ر والقط��اع المصرف��ي
المحلي من سلبية إلى مستقرة.
وقال��ت رويت��رز :إن تكلفة التأمين على الدين
الس��يادي السعودي من خطر التخلف عن السداد
زادت األي��ام األخي��رة إلى أعلى مس��توى هذا العام،
ف��ي حين ضعف الري��ال (العملة المحلية) مقابل
الدوالر في س��وق المعام�لات اآلجلة ،على خلفية
هبوط أسعار النفط باألسواق العالمية.

الرب��ع الثال��ث م��ن  2018إل��ى أدن��ى مس��توى في
نحو  5سنوات ،بينما زادت حصة اليورو.
وذك��ر الصن��دوق أن حص��ة العمل��ة
األمريكية في االحتياطيات العالمية من النقد
األجنب��ي ف��ي الرب��ع الثال��ث م��ن الع��ام الجاري
بلغ��ت 94ر %61م��ن مجم��ل االحتياطي��ات،
مقاب��ل 4ر %62ف��ي الربع الثان��ي .ووفقاً لبيانات
الصن��دوق ،ف��ان حص��ة ال��دوالر األمريك��ي ف��ي
االحتياطيات هبطت إلى أدنى مس��توى منذ أن
سجلت 27ر %61في الربع الرابع من .2013
كذلك أظه��رت البيانات أن حصة اليورو
في االحتياطيات العالمية للعمالت ارتفعت في
الربع الثالث من  2018إلى 48ر ،%20وهي أكبر
حصة منذ الربع الرابع من .2014

أعل��ن المدي��ر الع��ام لمکت��ب تنمي��ة
الص��ادرات ل��وزارة الجه��اد الزراع��ي ،ان
اي��ران ص��درت  170طن �اً م��ن الزعف��ران
بقيمة 4ر 252مليون دوالر خالل األش��هر
الثمانية األولى من العام الجاري (بدأ 21
مارس /آذار  ،)2018مس��جلة نمواً بنسبة
 %36وزناً و % 44قيمة.
وأش��ار شاهرخ ش��جري ،أمس السبت،
إلى أن حجم صادرات المنتجات الزراعية
خالل هذه الفترة مقارنة مع نفس الفترة
م��ن الع��ام الماض��ي س��جل نم��واً بنس��بة
74ر %15وزن �اً ليرتف��ع م��ن ثالث��ة ماليين
و 950أل��ف ط��ن إلى أربع��ة ماليين و575
ألف طن.
وق��ال :ان حج��م ص��ادرات الزعف��ران
اإليران��ي ارتف��ع بنس��بة  %36و%44
وزن �اً وقيم��ة خ�لال األش��هر الثماني��ة
األول��ى م��ن الع��ام اإليران��ي الج��اري
مقارن��ة م��ع الفت��رة المماثل��ة م��ن
العام المنصرم.

ترانزيت  120ألف طن من السلع عبر ميناء جابهار
إلى أفغانستان

أعل��ن مس��اعد رئي��س منظم��ة الموان��ئ والمالح��ة البحري��ة ،محم��د عل��ي حس��ن زادة ،ع��ن
ترانزي��ت  120أل��ف ط��ن م��ن الس��لع بما في ذلك القم��ح وأنواع الحبوب الى أفغانس��تان كانت
ق��د أفرغته��ا  10س��فن بحري��ة في مين��اء جابهار (جنوب ش��رق ايران) ،وذلك خالل الـ 14ش��هراً
الماضية.
ونق� ً
لا ع��ن قس��م العالقات العامة في منظم��ة الموانئ والمالحة البحري��ة االيرانية ،أضاف
حس��ن زادة ،أم��س الس��بت ،ب��أن موان��ئ كوجي��ن وكان��دال ومان��درا وجواه��ر الل نه��رو الهندي��ة
كان��ت منطل��ق هذه الس��فن الى جابه��ار .وصرح بأن ميناء جابهار تم تحديده كميناء وس��يط
وكطري��ق ترانزيت��ي واص��ل بي��ن الح��دود البري��ة المش��تركة بي��ن إي��ران والهن��د وأفغانس��تان،
وذل��ك بن��اء عل��ى إتف��اق ثالث��ي األط��راف بي��ن ه��ذه البل��دان ف��ي قط��اع الخدم��ات الترانزيتي��ة
والطرق والجمارك.
وق��ال حس��ن زادة :إن أول إجتم��اع لتحدي��د آلي��ات تنفي��ذ إتف��اق جابه��ار بي��ن اي��ران والهن��د
وأفغانس��تان كان قد أقيم بمش��اركة ممثلين عن هذه الدول الثالث تم خالله تحديد ممرات
النقل واإلتفاق حول عدد من اإلتفاقيات التنفيذية في مجال الجارك والطرق والموانئ.
وزادت سعة ميناء جابهار االيراني من 5ر 2مليون إلى 5ر 8مليون طن بعد إكمال المرحلة
األول��ى م��ن مش��روع تنمية الميناء ليك��ون بذلك ذو دور هام في نقل وترانزيت الس��لع من الهند
الى أفغانستان.

بعد عام متوتر تبادل فيه البلدان فرض رسوم جمركية

ألول مرة ..الصني تفتح الباب أمام واردات األرز األمريكي
فتحت الصين الباب أمام واردات األرز من الواليات المتحدة للمرة األولى على اإلطالق،
فيما اعتبرها محللون إشارة إلى دفء في العالقات بين أكبر اقتصادين في العالم بعد عام
متوتر تبادل فيه البلدان فرض رسوم جمركية.
ويأت��ي الض��وء األخضر من الجمارك الصينية ،والذي أش��ار إلي��ه بيان بث على الموقع
اإللكترون��ي لهيئ��ة الجمارك يوم الجمعة ،بينما تس��تعد بكين وواش��نطن لمحادثات ثنائية
ف��ي يناي��ر /كان��ون الثان��ي بعد أن واف��ق الرئيس األمريك��ي دونالد ترام��ب ونظيره الصيني
ش��ي جين بينغ على تعليق زيادات في الرس��وم الجمركية س��يؤثر على تجارة قيمتها مئات
الملي��ارات م��ن ال��دوالرات .ول��م يتض��ح عل��ى الفور حج��م األرز ال��ذي ستش��تريه الصين من
الواليات المتحدة؛ لكن هذا التحرك ،الذي يأتي بعد سنوات من المحادثات حول هذا األمر،
يأت��ي ف��ي أعق��اب تعه��دات م��ن وزارة التجارة الصيني��ة في وقت س��ابق هذا االس��بوع بإحداث

المزي��د م��ن االنفت��اح ف��ي التج��ارة مع أمري��كا .وق��ال بيان الجم��ارك الصيني��ة :إن��ه إعتباراً
م��ن الس��ابع والعش��رين م��ن ديس��مبر /كان��ون األول ،ف��ان واردات األرز البن��ي واألرز األبيض
ومس��حوق األرز مس��موح بها ما دامت الش��حنات تفي بمعايير الفحص ومس��جلة لدى وزارة
الزراع��ة األمريكي��ة .وف��ي الح��ادي عش��ر م��ن ديس��مبر /كان��ون األول ،توقع��ت وزارة الزراعة
األمريكية أن إنتاج األرز في الواليات المتحدة بلغ 93ر 6مليون طن ،في حين قدرت واردات
األرز من الصين بحوالي خمس��ة ماليين طن .وفتحت الصين س��وقها لألرز عندما انضمت
إلى منظمة التجارة العالمية في 2001؛ لكن جماعة (يو إس إيه رايس) لتجارة األرز تقول إن
غياب بروتوكول للصحة النباتية بين الصين والواليات المتحدة حظر فعلياً الواردات .ومع
هذا ،فرضت الصين رس��مياً في يوليو /تموز رس��وماً جمركية إضافية بنس��بة  25في المئة
على األرز األمريكي رغم أن الواردات لم يكن مسموحاً بها في ذلك الحين.

رجال أعمال إيرانيون
يستطلعون صناعة
السيارات في الصني
عق��د خب��راء صناع��ة الس��يارات
والمصنع��ون والتج��ار م��ن الجمهوري��ة
االسالمية االيرانية ،أمس السبت ،إجتماعاً
ف��ي غرف��ة التج��ارة الصيني��ة ف��ي ش��انغهاي
لبحث صناعة السيارات في الصين.
وأف��اد تقرير من العالقات العامة لغرفة
تج��ارة اإليرانيي��ن المقيمي��ن ف��ي الصي��ن-
ش��نغهاي ،فق��د ت��م خ�لال ه��ذا االجتم��اع
التخصص��ي وال��ذي حض��ره أعض��اء غرف��ة
تج��ارة اإليرانيي��ن المقيمي��ن ف��ي ش��رق
ووس��ط الصي��ن وخب��راء ف��ي ه��ذا المج��ال،
تقدي��م التقاري��ر اإلحصائي��ة ،والمس��ار
السريع لصناعة السيارات في الصين .
وت��م اإلع�لان ف��ي االجتم��اع أن إنت��اج
الس��يارات والص��ادرات الصيني��ة ق��د نم��ت
بش��كل ملح��وظ خ�لال الس��نوات العش��ر
الماضي��ة ،وتمكن��ت الصي��ن م��ن اجتي��از
منافس��يها األمريكيي��ن واألوروبيي��ن ،حي��ث
بل��غ إنتاجه��ا  29ملي��ون س��يارة ف��ي ع��ام
 ،2018وبات��ت ف��ي مقدم��ة ال��دول المنتجة
للسيارات في العالم.
وناق��ش االجتم��اع تحدي��ات إنت��اج
قط��ع غي��ار الس��يارات والس��يارات ف��ي إي��ران
ومش��اكل ه��ذا القط��اع بين إي��ران والصين
م��ن قب��ل خب��راء ومصنعي��ن وتج��ار غرف��ة
التج��ارة اإليرانية في ش��رق ووس��ط الصين،
وق��دم ع��دداً م��ن المقترح��ات م��ن قب��ل
األعضاء.
وناق��ش رج��ال األعم��ال اإليراني��ون
المقيم��ون ف��ي ش��نغهاي أيض �اً الحواج��ز
التجاري��ة بي��ن إي��ران والصي��ن مث��ل النق��ل
والجم��ارك وتس��جيل الطلب��ات والبن��وك
وقضايا أخرى ،وطالبوا بتتبع هذه المشكلة
وحله��ا م��ن قب��ل غرف��ة التج��ارة اإليراني��ة
ف��ي الصي��ن .يوج��د حالي �اً أكث��ر م��ن أل��ف
رج��ل أعم��ال إيران��ي ينش��طون ف��ي الصي��ن،
منه��م حوال��ي  300عضو في غرف��ة التجارة
اإليرانية في الصين.

موسكو تحظر إستيراد
منتجات أوكرانية رد ًا على
عقوبات كييف
و ّق��ع رئي��س ال��وزراء الروس��ي ،دميت��ري
مدفيدي��ف ،عل��ى مرس��وم يحظ��ر اس��تيراد
مجموع��ة م��ن المنتجات األوكراني��ة بقيمة
نص��ف ملي��ار دوالر ،وذل��ك رداً عل��ى سياس��ة
العقوبات التي تنتهجها كييف ضد موسكو.
ويس��تهدف المرس��وم بالدرج��ة األول��ى
منتج��ات صناعي��ة ،وس��لعاً زراعي��ة وغذائي��ة
وبعض المنتجات األساس��ية ،وفقاً لما نشرته
وكالة (نوفوستي) أمس السبت.
وب��دأت أوكراني��ا بف��رض العقوب��ات
عل��ى روس��يا ف��ي  ،2015ث��م مددتها ووس��عتها
ع��دة م��رات ،آخره��ا ف��ي  26ديس��مبر ،حي��ث
فرض��ت عقوب��ات طال��ت ش��ركات روس��ية
ورج��ال أعم��ال وسياس��يين ونوابا ومس��ؤولين
حكوميين.
ورداً عل��ى سياس��ة كيي��ف العدائي��ة،
فرض��ت موس��كو ف��ي  1نوفمبر قي��وداً على 68
هيئة اعتبارية و 322ش��خصية أوكرانية ،من
بينها وزير الداخلية أرسين آفاكوف ،ورئيس
مجلس إدارة أمن الدولة فاس��يلي جريتس��اك،
ووزير الدفاع ستيبان بولتوراك.
وف��ي وق��ت س��ابق م��ن ديس��مبر ،وس��عت
موس��كو قيوده��ا ض��د أوكراني��ا لتش��مل
ش��ركات طاق��ة وأخ��رى مملوك��ة للحكوم��ة
األوكرانية ،إضافة لسياسيين ،بما في ذلك
نواب في مجلس النواب األوكراني (الرادا).
ورغ��م توت��ر العالق��ات بي��ن روس��يا
وأوكراني��ا ،إال أن موس��كو أك��دت م��راراً
اس��تعدادها لرفع الحظر عن كييف في حال
قي��ام األخي��رة بإلغاء العقوب��ات التي تفرضها
ضد روسيا.

