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تمثل مجموع املشكوك في تحصيلها والقائمة

نصف مليار دينار ديونًا مستحقة لـ«البترول»
جهود الستعادتها
قبل اتخاذ
اإلجراءات القانونية

إنجاز  % 25.6من مطار
الكويت الدولي الجديد

كتب علي حامد

أف � ��ادت م� �ص ��ادر م�ط�ل�ع��ة ل ��«ال �ن �ه��ار» أن
دي� � ��ون م��ؤس �س��ة ال� �ب� �ت ��رول ع �ل��ى ب�ع��ض
العمالء ت�ج��اوزت ال �  500مليون دينار،
ومضى على بعضها أكثر من عام كامل
بسبب م�ش��اك��ل ل��دي�ه��م ف��ي ع��دم قدرتهم
على سداد املبالغ أو مشاكل قضائية.
ولفتت إلى أن تلك املبالغ تمثل مجموع
ك� ��ل ال� ��دي� ��ون امل� �ش� �ك ��وك ف ��ي ت�ح�ص�ي�ل�ه��ا
والديون القائمة التي يجري تحصيلها
م��ن ال�ع�م��الء ،م�ش�ي��رة إل��ى أن ل��دى قطاع
التسويق العاملي آلية متبعة لتحصيل
ال��دي��ون م��ن ال�ع�م��الء بشكل رب��ع سنوي
ي�ت��م ب�ن��اء عليها التنسيق م��ع الجهات
املعنية في املؤسسة.
وبينت أن وج��ود مديونيات ليس بأمر
م�س�ت�ج��د ف��ي امل��ؤس �س��ات ال �ت��ي ت �م��ارس
ن� �ش ��اط ��ًا ت � �ج� ��اري� ��ًا وف � �ق� ��ًا ل �ل �م �م ��ارس ��ات
التجارية العاملية ،مؤكدة أن هذا ال يقلل
من دور املؤسسة في بذل كافة الجهود
لتحصيلها من العمالء وديًا قبل اتخاذ
اإلجراءات القانونية إن لزم األمر.
وأوض� � �ح � ��ت أن ال � ��دي � ��ون امل� �ش� �ك ��وك ف��ي
ت �ح �ص �ي �ل �ه��ا ي � �ت� ��م ت � �ح� ��دي� ��د م �خ �ص��ص
ل �ه��ا ح �س��ب اإلج � � ��راءات امل�ت�ب�ع��ة س�ن��وي��ًا
للتعامل مع مثل ه��ذا النوع من الديون
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ال� �ج� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة ف��ي
املؤسسة.
واش� ��ارت امل��ؤس�س��ة ال��ى أن ال�ت��أخ�ي��ر في
ال �س��داد ي��ؤث��ر بشكل كبير ع�ل��ى سيولة
املؤسسة وقدرتها على سداد التزاماتها
ت� �ج ��اه ال �غ �ي��ر ،م �ش �ي��رة إل� ��ى أن� ��ه ي �ج��ري
التنسيق للوصول إلى آلية متفق عليها
بني األط��راف بما يضمن سرعة اعتماد
الفواتير وتحصيل املبالغ املستحقة.

إمبراطورية رقمية
يجمع مقر شركة ه��واوي في مدينة شنغن جنوب الصني فنون العمارة األوروب�ي��ة ملختلف العصور .وباتت امبراطورية ه��واوي التي ينتشر
إنتاجها في  170دولة قطبًا صناعيًا عامليًا منذ تأسيسها قبل  30سنة ( كونا)

«صندوق النقد» :مخاوف من تراجع
رفاهية املواطنني
كتب باسم رشاد

كشف صندوق النقد الدولي عن مخاوفه من تراجع مستويات
املعيشة املرتفعة الحالية وبنفس القدر لالجيال القادمة وذلك
م��ع توقعات ارت�ف��اع الفجوة ف��ي الناتج املحلي االجمالي غير
النفطي الى  ٪13٫5مع حلول عام .2024
وقال الصندوق ضمن توصياته للجهات الحكومية في الكويت
ان البالد تحتاج الى تعميق االصالحات لتأمني مدخرات كافية

ل��الج�ي��ال ال�ق��ادم��ة م��وض�ح��ا ان��ه ح�ت��ى ل��و ت��م تنفيذ االج� ��راءات
املتطورة من اصالحات مالية وتنمية االي��رادات غير النفطية
وتعزيز تحصيل االيرادات اال انها ستظل بعيدة عن سد فجوة
العدالة بني االجيال.
ودعا الصندوق الى املزيد من الضبط املالي لسد هذه الفجوة
من خ��الل خفض احتياجات التمويل والحفاظ على السيولة
الوقائية املتاحة بالتزامن مع اجراء حزمة اجراءات مالية اكثر
طموحا.

الكويت تطبق «بروتوكول مونتريال» في رأس السنة

عقوبات لإلرهابيني في مطارات الوصول
كتب مصطفى جمعة

اب �ل ��غ االت � �ح� ��اد ال� ��دول� ��ي ل �ل �ن �ق��ل ال �ج��وي
الخطوط الجوية الكويتية والشركات
امل�ن�ض��وي��ة ت�ح��ت م�ظ�ل�ت�ه��ا م��ن مختلف
دول ال�ع��ال��م ب��إن األول م��ن يناير املقبل
ه ��و ال� �ي ��وم ال� � ��ذي س �ي �ب��دأ ف �ي��ه ت�ط�ب�ي��ق
بروتوكول مونتريال الذي وقعت عليه
ال �ك��وي��ت ف��ي ال �ع��ام  2014وال � ��ذي ي�ع��زز
ق � ��درة ال� � ��دول ع �ل��ى ك �ب��ح ج �م ��اح س �ل��وك
ال� ��رك� ��اب امل �ش��اغ �ب��ني امل �ت �ص��اع��د داخ� ��ل
الطائرات .من خالل محاكمته في الدولة
ال �ت��ي ت �ح��ط ف�ي�ه��ا ال �ط��ائ��رة م ��ع تغليظ
ال �ع �ق��وب��ات ال �ت ��ي م ��ن امل �م �ك��ن ان ت�ص��ل
ال��ى االش �غ��ال ال�ش��اق��ة امل��ؤب��دة ف��ي حالة
ال �ج��رم ال�ك�ب�ي��ر م�ث��ل ال�ت�ه��دي��د بالخطف
او م�ح��اول��ة تغيير م�س��ار ال�ط��ائ��رة لكي
ت �ك��ون رادع� � ��ة ك ��ل م ��ن ت �س��ول ل ��ه نفسه
ارت� � �ك � ��اب أي ج� � ��رم او م �خ ��ال �ف ��ة داخ� ��ل
ال� �ط ��ائ ��رات .وي �ش �م��ل ال �س �ل��وك ال �ج��ام��ع
للمسافرين على منت ال��رح��الت الجوية
طبقا لبروتوكول مونتريال التهديدات
ب��ال�ف�ع��ل او ال �ق��ول او االع� �ت ��داء ال�ب��دن��ي
أو امل�ض��اي�ق��ات أو ال �ت��دخ��ني أو تعاطي
امل�خ��درات او التحرش الجنسي او عدم

ات �ب��اع ت�ع�ل�ي�م��ات ط��اق��م ال �ط��ائ��رة ،او أي
تحركات أخرى من املمكن أن تؤثر على
س��الم��ة ال��رح �ل��ة ،وت �ت �س �ب��ب ف ��ي ت��أخ�ي��ر
كبير وتعطل تشغيلي وتؤثر ً
سلبا على
تجربة السفر وبيئة العمل للمسافرين
وطاقم العمل.
وي �غ �ل ��ق ب ��رت ��وك ��ول م ��ون� �ت ��ري ��ال ف �ج��وة
قانونية كانت في اتفاقية طوكيو لعام
 ،1963أدت ال��ى م��رور ح��وال��ي  ٪ 60من
الجرائم دون عقاب بسبب قضايا عدم
االختصاص القضائي.
ح �ي��ث ك ��ان ��ت ال� ��والي� ��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة ع�ل��ى
ال �ج��رائ��م امل��رت �ك �ب��ة ع �ل��ى م ��نت ال��رح��الت
ال��دول �ي��ة ت �ق��ع ع �ل��ى ع��ات��ق ال ��دول ��ة ال�ت��ي
س�ج�ل��ت ف�ي�ه��ا ال �ط ��ائ ��رة .م ��ا ت�س�ب��ب في
مشاكل عديدة عندما يتم تسليم الركاب
الجامح إلى السلطات عند الهبوط في
املناطق األجنبية.
وك� � ��ان ال� �ع ��ام  2019ال� � ��ذي اوش� � ��ك ع�ل��ى
االن� � �ت� � �ه � ��اء س � �ج ��ل  14ال � � ��ف ح� ��ال� ��ة م��ن
ال � �س � �ل� ��وك امل � �ش� ��اغ� ��ب وغ � �ي� ��ر امل �ن �ض �ب��ط
معظمها بسبب تناول بعض املسافرين
لكميات كبيرة من املشروبات الروحية
«ال �خ�م��ور» ق�ب��ل ال�ص�ع��ود إل��ى ال�ط��ائ��رة،
ع � ��الوة ع �ل��ى ع ��وام ��ل أخ � ��رى ت ��رج ��ع ف��ي

امل �ق ��ام األول ل �س �ل��وك �ي��ات ال ��رك ��اب ال�ت��ي
تخالف ال�ق��واع��د امل�ن�ص��وص عليها في
لوائح السفر.
وطالب البرتوكول من شركات الطيران
ب � ��ال� � �ت � ��وازي م � ��ع ت� �ط� �ب� �ي ��ق اإلج � � � � � ��راءات
ال � �ج ��دي ��دة ل � � ��ردع ال � ��رك � ��اب اإلره ��اب� �ي ��ني
او امل �ش��اغ �ب��ني ع �ل��ى ت��وف �ي��ر س �ي��اس��ات
م��ؤس�س�ي��ة وب ��رام ��ج ت��دري �ب �ي��ة م�ن��اس�ب��ة
ل �ط��اق��م ال� �ط ��ائ ��رة وم ��وظ �ف ��ي ال �خ��دم��ات
األرض �ي��ة تمكنهم م��ن منع السلوكيات
املشاغبة للمسافرين أو التعامل معها
ب�م��ا ف��ي ذل��ك أث �ن��اء إج� ��راءات التسجيل
ل �ل ��رح �ل ��ة ،وخ� � ��الل ع �م �ل �ي��ات ال �ت �ف �ت �ي��ش
األم� �ن ��ي وع� �ن ��د ب� ��واب� ��ات ال �ص �ع ��ود إل��ى
ال� �ط ��ائ ��رة .وال �ع �م��ل ع �ل��ى رف� ��ع م�س�ت��وى
ال��وع��ي ب�ع��واق��ب ال�س�ل��وك امل �ش��اغ��ب .من
خ��الل ح�م��الت إع��الم�ي��ة مكثفة ع�ب��ر كل
ال ��وس ��ائ ��ل اإلع ��الم� �ي ��ة س� � ��واء إذاع � � ��ة او
تلفزيون او صحف او وسائل التواصل
االجتماعي عالوة على املراقبة املستمرة
على س�ل��وك امل�س��اف��ري��ن م��ن امل��راف��ق ذات
االم �ت �ي��از داخ ��ل امل �ط ��ارات م�ث��ل امل�ق��اه��ي
وامل �ط��اع��م و تطبيق اإلج � ��راءات عليهم
ق �ب��ل ال� �ب ��دء ف ��ي اج � � � ��راءات ال �س �ف��ر مل�ن��ع
السلوك املشاغب على منت الرحالت.

سيولة البورصة تقترب من  60مليون دينار
أنهت البورصة تعامالتها ،أمس ،على ارتفاع جماعي لجميع
مؤشراتها للجلسة الرابعة على التوالي ،ليبلغ مؤشرها العام
أع�ل��ى مستوياته خ��الل  4أش�ه��ر ب��ال�ت��زام��ن م��ع أن�ش��ط ت��داوالت
بالسوق منذ منتصف سبتمبر.
وارت �ف��ع امل��ؤش��ر ال �ع��ام ل�ل�ب��ورص��ة ع�ن��د اإلغ� ��الق  0.36ف��ي امل�ئ��ة
عند مستوى  6034.64نقطة رابحًا قرابة  22نقطة ،كما ارتفع

املؤشران الرئيسي واألول بنسبة  0.18في املئة و 0.43في املئة
على الترتيب.
وتزايدت سيولة البورصة ،أم��س ،بشكل ملحوظ لترتفع 21.3
ف��ي امل�ئ��ة إل��ى  58.29مليون دي�ن��ار مقابل  48.05مليون دينار
باألمس ،كما ارتفعت أحجام التداول  26.2في املئة إلى 238.18
مليون سهم مقابل  188.81مليون سهم.

أعلنت شركة ليماك لالنشاءات انها انتهت
ف ��ي  27ن��وف �م �ب��ر امل ��اض ��ي ،م ��ن ت�ص�ن�ي��ع 807
اق� ��واس الن �ش��اء ال�س �ق��ف ال��داخ �ل��ي م��ن م�ط��ار
الكويت الدولي الجديد ،وقد تم تثبيت  95في
املئة من هذه األقواس.
وق ��ال ��ت ال �ش��رك��ة ف ��ي ب �ي��ان ل �ه��ا ان تصنيع
األع�م��ال الهيكلية ف��ي امل�ط��ار اكتملت بنسبة
 50ف��ي امل �ئ��ة ت�ق��ري�ب��ًا ك �م��ا ت��م ال �ب��دء ب��أع�م��ال
التثبيت ،موضحة بأن األعمال تتقدم بمعدل
 1.5في املئة شهريًا.
وأوض � ��ح م��دي��ر م �ش��روع ل �ي �م��اك ل��الن �ش��اءات
الكويت ،ريتشارد ميريديث ،ان مشروع مطار
الكويت الدولي الجديد قد اكتمل بنسبة 25.6
في املئة كما في  20نوفمبر.2019
وص� ّ�م��م م �ش��روع م�ب�ن��ى ال��رك��اب ال �ج��دي��د في
مطار الكويت الدولي ( )T2ليكون واحدًا من
اكثر املطارات تطورًا وحفاظًا على البيئة في
العالم وليكون بوابة ّ
مميزة للكويت.
كما سيكون لدى مبنى الركاب الجديد قدرة
اس�ت�ي�ع��اب�ي��ة اول �ي��ة ت�ب�ل��غ  25م�ل�ي��ون مسافر
سنويًا ،واستيعاب جميع انواع الطائرات من
خالل  51بوابة ومدرج.
ُ
وت� �ق ��در ك�ل�ف��ة امل� �ش ��روع ب�ن�ح��و  1.312م�ل�ي��ار
دي�ن��ار ،وتبلغ م��دة تنفيذه  2192يومًا ،علمًا
ب ��أن ت��وق �ي��ع ع �ق��د امل� �ش ��روع ت ��م ف ��ي  30م��اي��و
 ،2016بينما ت��م اس �ت��الم م��وق��ع ال�ع�م��ل وب��دء
االنشاء في  28اغسطس .2016
وتأسست شركة ليماك ل��الن�ش��اءات الكويت
ف� ��ي ع � ��ام  ،2016م� ��ن خ � ��الل ه �ي �ئ��ة ت�ش�ج�ي��ع
االستثمار املباشر بالكويت بموجب قانون
ُ
االس�ت�ث�م��ار األج �ن �ب��ي امل �ب��اش��ر .وت �ع��د ليماك
لالنشاءات الكويت اح��دى الشركات التابعة
واململوكة بالكامل ملجموعة شركات ليماك،
اح � ��دى اك� �ب ��ر ال� �ش ��رك ��ات ال� ��رائ� ��دة ف ��ي ت��رك �ي��ا
والعالم.

