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ق��ال تقرير ال��ش��ال االس��ب��وع��ي ال��ص��ادر عن 
الشراكة الكويتية  مع الصني ، أن��ه استكماالً 
ملوضوع الشراكة مع الصني الذي عرضنا له في 
تقريرنا لألسبوع الفائت، نعيد التذكير بأنها 
شراكة سعت لها الكويت في توجه صحيح، 
ولكنها شراكة ضمن استراتيجية صينية بعيدة 
امل��دى، هدفها ع��ودة السيادة االقتصادية إلى 
الشرق بتفوق وقيادة الصني ليعود الوضع كما 
كان منذ قرنني من الزمن. ولكي تنجح أي شراكة، 
ال بد وأن تبنى على أفضلية الكويت فيما متلك 
من مناحي القوة وامليزة النسبية، وحتى هذه 
اللحظة، تتفوق دولة اإلمارات العربية املتحدة 
التي زاره��ا الرئيس الصيني األسبوع الفائت 
لنفس الغرض، تتفوق في شراكتها التجارية مع 
الصني على كل املنطقة العربية. فشراكة الصني 
االستراتيجية مع االمارات العربية املتحدة بدأت 
عام 2012، ومن ضمن نتائجها احلالية، منح 
الصني امتيازات في حقول نفط أبو ظبي البرية 
بنحو %12 والبحرية بنحو %10، وميناء 
خليفة املشترك اإلدارة بطاقة 2.4 مليون حاوية 
سنوياً وسوف يفتح في عام 2019، واإلمارات 
مقصد ملليون سائح صيني و3.5 مليون عابر 
ترانزيت في ع��ام 2017، ذل��ك كله، إل��ى جانب 
اتفاقات ضخمة فيحقل الطاقة النظيفة واتفاقات 

مالية ونقدية.
وعنصر القوة في شراكة الصني مع الكويت، 
يكمن في موقع الكويت اجلغرافي، كانت تلك 
القوة في القدمي ملبررات اختلفت عن احلاضر 
بسبب تطور وسائل النقل واالت��ص��ال، وباتت 
كامنة في شمال الكويت. وأهمية شمال الكويت 
تأتي من جوار الكويت لنحو 121 مليون نسمة 
حالياً، نحو 39 مليون نسمة في الشمال، أي في 
العراق، ونحو 82 مليون نسمة في الشرق، أي 
في أيران. وبسبب عنف العقود القليلة املاضية، 
أص��ب��ح��ت ت��ل��ك ال��دول��ت��ني ل��ألس��ف، متخلفتني 
في وضع بناهما التحتية، وحاجتهما  كبيرة 
إل��ى منافذ مساندة لتزويدهما باحتياجاتهما 
السلعية واخل��دم��ي��ة امل��ت��ط��ورة، وم��ا ل��م تبني 
الكويت شراكتها مع الصني على إمكانات التمدد 
اجلغرافي في خدماتها إلى الشمال والشرق، 
سوف تفقد أهم املزايا النسبية املتوفرة لها من 
هذه الشراكة، ولن تتمكن من تسويق ما يشبع 

مصالح الصني.
مبرر هذه املقدمة، هو ما جرت عليه العادة 
ف��ي ال��ك��وي��ت م��ن غلبة العاطفة على الوعي 
االستراتيجي ملصالح امل��دى الطويل، وم��ا قد 
يعزز ذل��ك، ه��و م��ا ميكن أن يجعل م��ن أح��داث 
العنف احلالية في العراق، وحتديداً في جنوبه 
املجاور، وفي إيران، مبرراأًلخذ موقف مناهض 
لبناء الشراكة على ذل��ك االم��ت��داد اجلغرافي. 
وم��ا س��وف ن��ح��اول االجتهاد ف��ي تغطيته في 
فقرتني من ه��ذا التقرير، هو حتليل األوض��اع 
االقتصادية واملالية احلالية لكل من العراق 
وإيران، والتي رمبا قد تسوء على املدى القصير، 
ولكن خيارنا االستراتيجي م��ن ال��واج��ب أال 
يتغيرلتحقيق أهداف املدى املتوسط إلى الطويل. 
وخيارنا االستراتيجي هو النأي الكامل عن 
التدخل في الشأن الداخلي ألي منهما، والعمل 
على دعم التهدئة فيهما، ورمب��ا املساعدة عند 
احلاجة ألسباب إنسانية ومصلحية. فاالستدامة 
االقتصادية للكويت، ومعها االستقرار السياسي، 
مرتبطان على امل��دى املتوسط والطويل، على 
جناح عالقة مصالح تربطها بالبلدين، وفي األمل 

والعمل علىدعم استقرارهما وازدهارهما.
العراق 

من نظرة على األرقام واملؤشرات االقتصادية 
وامل��ال��ي��ة، ال يبدو أن ال��وض��ع العراقي س��يء، 
ذل��ك صحيح لعام 2017، وحتى أفضل لعام 
2018وما ب��ع��د، ورغ���م ذل���ك، ب���دأت أع��م��ال 
عنف صاخبة وح��اش��دة ب���دءاً م��ن جنوبه، أي 
املناطق اجلغرافية املتاخمة للكويت. األرق��ام، 
وفقاً لتقرير يونيو لوحدة املعلومات ملجلة 
اإليكونومست، تذكر ب��أن االقتصاد العراقي 
سوف يحقق منواً حقيقياً موجباً بنحو 1.1% 
في عام 2018، يقفز إلى %5.6 في عام 2019، 
ونصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي لعام 
2018 يبلغ ب��ال��دوالر األمريكي مقوماً بقوته 
الشرائية -ppp- نحو 16.8 ألف دوالر أمريكي 
وهو معدل مريح. وإنتاج النفط سوف يراوح 
حول 4.4 مليون برميل يومياً في عام 2018، 
وعليه، وخالفاً لعجز كبير متوقع في تقديرات 
م��ش��روع امل��وازن��ة احل��ال��ي على سعر لبرميل 
النفط بحدود 43.4 دوالر أمريكي، بلغ متوسط 
سعره احلقيقي حتى شهر يونيو نحو 61.2 
دوالر أمريكي، مبا ينتج عنه إحتمال حتقيق 
املوازنة العامة فائض بحدود 2.1 مليار دوالر 
أمريكي ب��دالً من عجز افتراضي بحدود 19.3 
مليار دوالر أمريكي. والتضخم بحدود الصفر 
-%0.3-، وسعر الفائدة األس��اس منخفض 
عند نحو %4، وسعر صرف الدينار العراقي 
مستقر تقريباً وبحدود 1،884 دينار عراقي لكل 
دوالر أمريكي، أو نحو 6،000 دينار عراقي لكل 
دينار كويتي. واملوازين اخلارجية في فائض، 
مثل صافي التعامالت مع العالم اخلارجي أو 
احلساب اجلاري، الذي من املتوقع له أن يحقق 
في عام 2018 فائضاً بحدود 29.8 مليار دوالر 
أمريكي. حالة سلبية واحدة حتتاج إلى عالج، 
وهي ارتفاع قيمة الدين اخلارجي البالغة في 
ع��ام 2018 نحو 79.6 مليار دوالر أمريكي، 
ومستحقات س��داد أقساطه وف��وائ��ده البالغة 
نحو 5.8 مليار دوالر أمريكي، أو نحو 13.4% 
من جملة اإليرادات العامة املتوقعة لهذه السنة، 
وحجم الدين اخلارجي أكبر من احتياطيات النقد 

األجنبي البالغة نحو 53.6 مليار دوالر أمريكي.
وفي العراق نحو 39 مليون نسمة، أغلبيتهم 
الساحقة باختالف دياناتهم ومذاهبهم وأعراقهم، 
تشكو من شح ال��ض��رورات، إضافة إلى ارتفاع 
معدالت البطالة وس��وء توزيع للدخل، ولعل 
األه��م إستشراء كبير للفساد، وتلك مكونات 
ح��االت اإلنفجار في أي بلد في العالم، وهو ما 
نشاهد مؤشر له في ال��ع��راق حالياً. فالوفرة 
النسبية في املوارد، حتتاج إلى حصافة شديدة 
في توظيفها، بينما نزع العراق في إدارت��ه إلى 
اللبننة -الدميقراطية اللبنانية- بعد االحتالل 
األمريكي، واحملاصصة وصفة سحرية لسوء 
وف��س��اد توظيف امل���وارد. وألن وض��ع العراق 

هش بسبب ص��راع مكوناته البشرية الثالثة 
الرئيسية، وألن��ه خ��ارج من أت��ون حرب أهليه 
م��دم��رة، وألن ح��روب الوكالة بتوظيف نظام 
احملاصصة تهديد مستمر،من واج��ب الكويت 
أخذ أقصى درج��ات احليطة واحل��ذر على املدى 

القصير.
ول��ك��ن، األرق����ام ت��وح��ي ب��أن ف��ي ذل��ك البلد 
ذو احلضارة بالغة العمق، ما يكفي إلصالح 
أوض��اع��ه وإع���ادة ب��ن��اءه، وألن أمننا الوطني 
وواجبنا اإلنساني يتطلبان الوقوف معه ودعمه، 
نحن نعتقد ب��أن املوقف الرسمي صحيح من 
زاوية حتويل التزامات العراق املالية املستحقة 
للكويت إل��ى ش��راك��ات استثمارية، وصحيح 
بعرض تقدمي الدعم املمكن له على املدى القصير 
ملواجهة معاناته. وألن أزمة العراق كامنة في 
إدارته وليس في موارده املادية والبشرية، يبدو 
من املرجح ان احتماالت جتاوزه ألزمته احلالية 
على املدى املتوسطهي الغالبة، وعلينا العمل ما 

استطعنا على تعزيزها.
إيران 

يبلغ عدد سكان إي��ران 82 مليون نسمة، أو 
أكثر قليالً من ضعف ع��دد سكان ال��ع��راق، أي 
أن الثقل السكاني الالزم لدعم مشروع “املركز 
التجاري” في شمال الكويت، يعتمد بشكل أكبر 
على استقرار وازدهار إيران، تلك ليست تزكية 
للسياسات اإليرانية، ولكنها ركيزة الجتناب ما 
هو أسوأ بكثير. واألوضاع االقتصادية واملالية 
في إيران أكثر حرجاً من تلك السائدة في العراق، 
وبعد انسحاب الواليات املتحدة األمريكية من 
االتفاق النووي معها، وم��ا ينشر ح��ول قائمة 
العقوبات املنتظرة، رمبا يؤدي إلى أن تصبح 
أوضاعها أكثر حرجاً، وال منلك سوى أن نتمنى 

لها جتاوزها بأقل التكاليف.

وض��ع االقتصاد اإلي��ران��ي من ق��راءة لنفس 
املصدر، أي وحدة املعلومات ملجلة اإليكونومست 
في يونيو الفائت، يبدو صعباً، وسوف يزداد 
صعوبة على املدى القصير. فالنمو لعام 2018 
بحدود %1.9، ويتحول إلى منو سالب وبحدود 
%2.6- في عام 2019، خالفاً للمسار املتوقع 
لنمو االق��ت��ص��اد ال��ع��راق��ي. والبطالة بحدود 
%10.7، وبطالة الشباب أعلى بكثير، ويقدر 
التقرير ارتفاع املعدل العام للبطالة في عام 
2019 إلى %13.6، ويزيد من أثر ارتفاعها بلوغ 
معدالت التضخم نحو %12.7 و%12.5 لعامي 
2018 و2019. ولعل فقدان الريال اإليراني 
نحو %26.5 من قيمته مقابل الدوالر األمريكي 
ما بني 2017 ويونيو 2018، كان سبب رئيسي 
في التظاهرات الشعبية احلاشدة األخيرة، وهي 
الثانية في أقل من سنة، وال يبدو أن حاًل لهذه 
املشكلة قريب التحقق، حيث يتوقع التقرير بلوغ 
سعر صرف الدوالر األمريكي نحو 60 ألف ريال 
بحلول عام 2021 من نحو 42 ألف ري��ال لكل 

دوالر أمريكي حالياً.
وال أحد يعرف على وجه الدقة ح��دود، وِمن 
َثم، أثر العقوبات األمريكية على إيران بحلول 
موعد االنتخابات النصفية في الواليات املتحدة 
األمريكية في نوفمبر القادم، ولكنها من املؤكد أن 
تزيد من حجم الضغوط الداخلية. وال نعتقد أن 
من مصلحة اإلقليم، وحتديداً الكويت، استمرار 
س��وء األوض���اع هناك، ال من زاوي��ة إنسانية، 
وال من ناحية أمنية، وال على حظوظ مشروع 
الشراكة مع الصني في النجاح، ولكنه احتمال 
تزداد فرصه لألسف، حتى العام القادم على أقل 

تقدير.
ولكن، يبقى هناك أمل في أن توصل أحداث 
ال��داخ��ل ف��ي إي���ران رس��ال��ة حقيقية وواضحة 
للسلطات ه��ن��اك، ب��أن امل����وارد ل��م تعد تكفي 

ل��ت��م��وي��ل ص���راع���ات إق��ل��ي��م��ي��ة ع��ل��ى ح��س��اب 
الداخل،وإهمال فهم تلك الرسالة قد يعني تكرار 
حالة إض��ط��راب االحت��اد السوفييتي، أو حتى 
حالة سقوط ش�اه إي��ران، وأن ضرورة التركيز 
على الداخل وتعزيزها بالتعاون اإلقليمي هو 
اخل��ي��ار الصحيح. كما أن ض��غ��وط ال��والي��ات 
املتحدة األمريكية عليها قد ال تستمر، فاحلرب 
التجارية األمريكية مع حلفائها خلقت ما يكفي 
من أع��داء أقوياء لتلك السياسات مثل أوروب��ا 
والصني،وحتى في الداخل األمريكي، لذلك نأمل 
أن يخفف ذلك من الضغوط األمريكية عليها، 
ويبقى اجل��وار وتبقى اجلغرافيا غير قابالن 
للتغيير، ودروس احلاضر رمبا ينتج عنها وعي 
واستقرار على املدى املتوسط إلى الطويل كما 
حدث ألوروبا بعد مآسي النصف األول من القرن 

الفائت.
 البنك الوطني 

أعلن بنك الكويت الوطني نتائج أعماله 
للنصف األول م��ن ع��ام 2018،  وأش���ارت هذه 
النتائج إلى أن صافي أرباح البنك )بعد خصم 
الضرائب( قد بلغ نحو 196.7 مليون دينار 
ك��وي��ت��ي، ب��ارت��ف��اع ق���دره 22.8 مليون دينار 
كويتيأي م��ا نسبته %13.1، مقارنة بنحو 
173.9 مليون دينار كويتي حققها في النصف 
األول م��ن ع���ام 2017. وب��ل��غ ص��اف��ي ال��رب��ح 
اخل��اص مبساهميه نحو185.9 مليون دينار 
كويتي،مقارنة مع نحو164.7مليون دينار 
كويتي للفترة نفسها م��ن ال��ع��ام السابق،أي 
بارتفاع بلغ نحو21.2 مليون دينار كويتي، 
ويعود االرت��ف��اع في ربحية البنك إل��ى ارتفاع 
إجمالي اإلي���رادات التشغيلية بقيمة أعلى من 

ارتفاع إجمالي املصروفات التشغيلية.
وف���ي ال��ت��ف��اص��ي��ل، ارت��ف��ع ص��اف��ي إي����رادات 

التشغيل بنحو 43.4 مليون دينار كويتيأي 
نحو %10.9، حني بلغ نحو 442.2 مليون دينار 
كويتيمقارنة بنحو 398.8 مليون دينار كويتي، 
للفترة نفسها من العام السابق. وحتقق ذلك 
نتيجة ارتفاع بنود إيرادات التشغيل جميعها، 
ماعدا تراجع بند صافي إي��رادات اإلستثمارات 
بنحو 2 مليون دينار كويتي أو بنسبة19.8%. 
وارتفع بند إي��رادات الفوائد للبنك )باستثناء 
اإلي���رادات من التمويل اإلسالمي(بنحو 70.8 
مليون دينار كويتي، وارتفعت معه مصروفات 
الفوائد )باستثناء تكاليف املرابحة( بنحو 46.8 
مليون دينار كويتيوعليه ارتفع صافي إيرادات 
الفوائد بنحو 24 مليون دينار كويتي أو بنسبة 
%9.5. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل 
اإلس��الم��ي بنحو 60.8 مليون دينار كويتي، 
مقارنة مع نحو 53.2 مليون دينار كويتي للفترة 
نفسها من العام السابق، مما رفع صافي إيرادات 
الفوائد )في شقيها التقليدي واإلسالمي( إلى 
نحو336.8 مليون دينار كويتيمقارنة مع نحو 
305.2 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع بلغ 
نحو 31.6 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 
%10.4. وارتفعأيضاً، بند صافي األتعاب 
والعموالتبنحو 9.1 مليون دي��ن��ار كويتي، 
وص��والً إل��ى نحو 76.5 مليون دينار كويتي 

مقارنة بنحو 67.3 مليون دينار كويتي.
وارت���ف���ع إج��م��ال��ي م��ص��روف��ات التشغيل 
للبنك بقيمة أق��ل من ارت��ف��اع إجمالي إي��رادات 
التشغيلوبنحو 9.5 مليون دينار كويتي أو 
بنسبة%7.5، وصوال إلى نحو 135.1 مليون 
دينار كويتيمقارنة بنحو 125.7 مليون دينار 
كويتي في النصف األول من عام 2017. وبلغت 
نسبة إجمالي املصروفات إلى إجمالي اإليرادات 
نحو %30.6مقارنة بنحو %31.5. ووفقاً 
لتقديرات ال��ش��ال، وبافتراض استثناء تأثير 
جتميع نتائج بنك بوبيان على املصروفات 
التشغيلية، جن��د أن هناك ارت��ف��اع��اً أي��ض��اً في 
املصروفات التشغيلية من نحو 100.5 مليون 
دينار كويتي إل��ى نحو 108.3 مليون دينار 
كويتي، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 7.8%. 
وبلغ إجمالي املخصصات نحو 93.9 مليون 
دينار كويتيمرتفعاً بنحو 8.1 مليون دينار 
كويتي وبنسبة %9.4، مقارنة مع نحو 85.8 

مليون دينار كويتي.
وتشير البيانات املالية للبنك إلى أن إجمالي 
امل��وج��ودات سجل ارت��ف��اع��اً، بلغ نحو 907.9 
مليون دينار كويتيأي ما نسبته %3.5مقارنة 
بنهاية 2017، ليصل إلى نحو 26.942 مليار 
دينار كويتي، وارتفع بنحو 1.450 مليار دينار 
كويتي أي بنسبة منو بلغت %5.7، عند املقارنة 
مبا كان عليه ذلك اإلجمالي، في نهاية النصف 
األول من عام 2017، وإذا استثنينا تأثير جتميع 
بنك ب��وب��ي��ان، يرتفع بنحو %4.7. وحققت 
محفظة قروض وسلف ومتويل إسالمي للعمالء، 
التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، 
ارتفاعاًبلغت نسبته %5 وقيمته 724.9 مليون 
دي��ن��ار كويتي، ليصل بإجمالي احملفظة إلى 
نحو 15.228 مليار دينار كويتي )%56.5 من 
إجمالي املوجودات(مقابل 14.503 مليار دينار 

كويتي )%55.7 من إجمالي املوجودات( كما في 
نهاية عام 2017. وارتفع بنحو 900.9 مليون 
دينار كويتيأي بنسبة منو بلغت نحو 6.3%، 
عند املقارنة مع نهاية النصف األول من عام 
2017. وإذا استثنينا تأثير جتميع بنك بوبيان 
في شق التمويل اإلسالمي، فقد تبلغ نسبة النمو 
نحو %4.7. وبلغت نسبة القروض املتعثرة من 
إجمالي احملفظة اإلئتمانية نحو %1.4في نهاية 
يونيو 2018، مقارنة بنسبة مماثلة %1.4 في 
نهاية عام 2017، فيما انخفضت نسبة تغطيتها 

إلى نحو %254، مقارنة بنحو 371%. 
وتشير األرق��ام إلى أن مطلوبات البنك )من 
غير احتساب حقوق امللكية( قد سجلت ارتفاعاً 
بلغت قيمته 948 مليون دينار كويتي، أي ما 
نسبته %4.2، لتصل إلى نحو 23.422 مليار 
دينار كويتيمقارنة بنهاية 2017، وارتفعت 
بنحو 1.330 مليار دينار كويتي، أي نسبة 
ارتفاع بلغت %6، عند املقارنة مبا كان عليه 
ذلك اإلجماليفي نهاية النصف األول من العام 
الفائت، وإذا استثنينا تأثير جتميع بنك بوبيان، 
يبلغاالرتفاع %4.9. وبلغت نسبة إجمالي 
املطلوبات إلى إجمالي املوجودات نحو 86.9%، 

مقارنة مع نحو 86.7%.
وت��ش��ي��ر ن��ت��ائ��ج حتليل ال��ب��ي��ان��ات املالية 
احملسوبة على أساس سنوي إلى أن كل مؤشرات 
الربحية للبنك، ارتفعت، مقارنة مع الفترة نفسها 
من عام 2017. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل 
امل��وج��ودات   ) ROA (، إلى نحو %1.5، مقابل 
%1.4، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق 
املساهمني اخلاص مبساهميه ) ROE (، ليصل 
إل��ى نحو %12.3، بعد أن ك��ان عند 11.4%. 
وارت��ف��ع أيضاً مؤشر العائد على معدل رأس 
امل��ال )ROC(، ليصل إلى نحو %64.9قياساً 
بنحو %60.2. وارتفعت ربحية السهم الواحد 
) EPS (، ح��ني بلغت نحو 29 فلساً، مقارنة 
مبستوى الربحية احملققةفي نهاية الفترة 
املماثلة من عام 2017 والبالغة 26 فلساً. وبلغ 
مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد 
)P/E( نحو 12.9 م��رة، مقارنة بنحو 13.0 
مرة )أي حتسن(، وذل��ك نتيجة ارتفاع السعر 
السوقي للسهم بنحو %11.1، مقارنة بارتفاع 
أعلىفي ربحية السهم الواحد )EPS( وبنحو 
%11.5، قياساً على مستوى سعره في 30 
يونيو 2017، وبلغ مؤشر  مضاعف السعر/ 
القيمة الدفترية ) P/B ( نحو 1.3 مرة، مقارنة 

بنحو 1.2 مرة.
بورصة الكويت 

ك��ان أداء ب��ورص��ة الكويت خ��الل األسبوع 
املاضي أقل نشاطاً،حيث انخفضت مؤشرات كل 
من قيمة األسهم املتداولة، كمية األسهم املتداولة 
وع���دد ال��ص��ف��ق��ات امل��ب��رم��ة،وك��ذل��ك انخفضت 
قيمة املؤشر العام. وكانت ق��راءة مؤشرالشال 
)مؤشرقيمة( في نهاية ت��داول ي��وم اخلميس 
املاضي قد بلغت نحو 432.8نقطة،بانخفاض 
بلغت قيمته0.4نقطة ونسبته %0.1 عن إقفال 
األسبوع الذي سبقه، وارتفع بنحو45.8نقطة، 

أي ما يعادل %11.8 عن إقفال نهاية عام 2017.

2018 30 يونيو  املؤشرات املالية املنتهية في 

العراق وإيران بحاجة لتزويدهما باحتياجاتهما السلعية واخلدمية املتطورة
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2018 إجمالي اإليرادات التشغيلية في النصف األول من 

قطاعات البورصة

التغيرات التي طرأت على أداء مؤشرات التداول خالل األسبوع الفائت

م������وق������ع ال������ك������وي������ت اجل�������غ�������راف�������ي ع����ن����ص����ر ال�����ق�����وة 
ف����������ي ال���������ش���������راك���������ة »ال������ص������ي������ن������ي������ة-ال������ك������وي������ت������ي������ة«

ال�������ن�������أي ع�������ن ال������ت������دخ������ل ف�������ي ال�������ش�������أن ال�����داخ�����ل�����ي 
ل�����ل�����ع�����راق وإي��������������ران ه������و اخل������ي������ار اإلس����ت����رات����ي����ج����ي

واج�����������ب ع�����ل�����ى ال������ك������وي������ت أخ���������ذ أق������ص������ى درج���������ات 
احل�����ي�����ط�����ة واحل���������������ذر م��������ن »ح���������������روب ال������وك������ال������ة«

حت�����وي�����ل ال������ت������زام������ات ال�������ع�������راق امل�����ال�����ي�����ة ل���ل���ك���وي���ت 
إل����������ى ش��������راك��������ات اس�����ت�����ث�����م�����اري�����ة م������وق������ف ص���ح���ي���ح

م���ص���ل���ح���ة اإلق����ل����ي����م وحت������دي������دًا ال����ك����وي����ت ت��ت��ط��ل��ب 
ع����������دم اس�������ت�������م�������رار س����������وء األوض�����������������اع ف�������ي إي����������ران


