
ونقل نبض الشارع إليها.
وأكد اخلالد أن جائحة كورونا كان لها أثر 
كبير على الناجت احمللي ال��ذي هبط هبوًطا 
ا في العديد من ال��دول ومن املتوقع أن  ح��اّدً
يتقلص االقتصاد العاملي مسبًبا خسائر 

مالية قدرها 8.5 تريليونات دوالر.
وأضاف أن األزمة أفرزت ركودا اقتصاديا 
لم يحدث منذ 80 سنة ونتج عنه تقلب في 
أسواق املال وانخفاض حاد في أسعار السلع 
واخل��دم��ات كما أن ش��رك��ات عاملية كبرى 

أشهرت إفالسها.
ولفت إل��ى أن الوضع االقتصادي ازداد 
س��وءا وصاحبه هبوط حاد وانخفاض في 

أسعار النفط وصل إلى أرقام غير مسبوقة.
وقال: إن تقرير منظمة التجارة العاملية 
ي��ق��ول إن %20 م��ن امل��ش��اري��ع املتوسطة 
والصغيرة سوف يتم إغالقها خالل 3 أشهر، 

وأن العالم يشهد بطالة غير مسبوقة.
 وأش��ار إلى أن احلكومة قدمت برنامجا 

يقوم على 3 ركائز أساسية وهي احلكومة 
الرقمية ومكافحة الفساد وهيكلة احلكومة 
ب��ال��رغ��م م��ن قصر م��دة احل��ك��وم��ة ال��ت��ي لم 

يسعفها الوقت ملناقشة هذا البرنامج.
وأك���د أن ج��ه��ود احل��ك��وم��ة ف��ي اجلانب 
اإللكتروني والتقني خالل اجلائحة رفعت 
مؤشر ترتيب الكويت في احلكومة الرقمية 

وفًقا لتقرير األمم املتحدة إلى 7 باملئة.
وبشأن عودة املواطنني أكد اخلالد أنه لم 
يتم استثناء أحد يرغب بالعودة إلى البالد، 
مشيًرا إلى أن 39 ألف مواطن عادوا إلى البالد 
وهناك من بقي في اخلارج برغبته، مؤكًدا أن 

الكويت نفذت أكبر عملية إجالء في العالم.
وبشأن التعاقدات املباشرة خالل أزمة 
كورونا، أكد اخلالد أنه لم يصرف أي مبلغ 
مالي على عقود ك��ورون��ا إال بعد موافقة 
اجلهات الرقابية وأن إجمالي ما مت صرفه 
هو ٥٠٠ مليون دينار وليس مليار دينار كما 

ذكر في االستجواب

الكندري معقباً: لم يرد على سؤال واحد 
من محاور االستجواب

وق��ال النائب د. عبد ال��ك��رمي الكندري: 
إن االستجواب املقدم لسمو رئيس مجلس 
ال���وزراء مبثابة كشف حساب إل��ى الشعب 
من احلكومة عن الفترة املاضية، معتبرا أن 
اخلالد لم يرد على س��ؤال واح��د من محاور 

االستجواب الذي تضمن 56 موضوعا.
وأض���اف ال��ك��ن��دري  ف��ي تعقيبه على رد 
رئيس الوزراء أن سمو رئيس الوزراء يعيد 
نفس اخلطأ ال��ذي يقع فيه أغلب ال���وزراء 
في أنه يأتي إلى القاعة ثم يقرأ الرد مكتوبا 
على م��ح��اور االس��ت��ج��واب، رغ��م أن��ه تسلم 

االستجواب منذ شهر.
وأشار إلى أنه في محور التجسس، كان 
السؤال “هل الفالش فيه تسجيلني للتجسس 
وال��ص��ن��دوق املاليزي؟” ، وك��ان يفترض 
ان رئيس ال���وزراء يقوم بتسليمهم لوزير 
الداخلية كونه يعلم انه يتعلق باكبر قضية 

ماليه في الكويت ، لكن رئيس الوزراء تنصل 
من الرد وحتدث عن االجراءات التي قام بها.

وب��ني الكندري أن مشكلة احلكومة في 
محاربة الفساد هي أنها إذا مت عرض قضية 
ترد بأنه مت إحالة املوضوع ملكافحة الفساد 

والنيابة.
وأف���اد أن��ه ف��ي ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة، كان 
الفساد واض��ح لكن ال��وف��رة املالية جعلت 
الناس اليشعرون به، مشيرا إلى أن رئيس 
ال����وزراء ل��م يتخذ اي اج���راء لتطهير اي 

مؤسسة موجوده في الكويت .
وأض��اف أن الكويت ال تتحمل 5 سنوات 
أخ��رى من ضغط الوافدين وخلل التركيبة 
السكانية كما ح��دد رئيس ال���وزراء لعالج 
املشكلة، خاصة وان5مليارات دينار من 

الدعم تذهب للوافدين.
وب��ني ال��ك��ن��دري أن رئ��ي��س ال����وزراء لم 
يعرض حلوال ملشكالت الشركات واملشاريع 
ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة وأي���ض���ا قضية 

الكويتيني بال رواتب التي قال إنها حلت لكن 
برغم ذل��ك هناك ن��اس من دون رات��ب حتى 

اآلن” .
ولفت إلى أن الكويت في الترتيب العاملي 
ف��ي أزم���ه ك��ورون��ا تصل ال���ى  امل��رت��ب��ة 37 
ومقارنة باألموال التي انفقت يعتبر 585 

حالة التي توفيت ليس بقليل.
وق��ال الكندري: إن احلكومات السابقة 
استخدمت اجلناسي كسالح لتخويف الناس 
وهذا الكالم ليس سرا، ورئيس الوزراء كان 
وزي��را في حكومة اص��درت هذه ال��ق��رارات ، 
لذلك هو يتحمل اذا استمرت االث��ار في عهد 

حكومته.
وأك����د أن ال��وط��ن يستحق اف��ض��ل مما 
ه��و عليه، مشيرا إل��ى أن اب��ع��اد املصلحني 
وتهجيرهم خ��ارج الكويت يجب أال يطول 

أكثر.
وش��دد ال��ك��ن��دري على أن��ه ال خيار أم��ام 
اجلميع إال انتشال الوطن من وحل الفساد، 
وأن املساءلة السياسية هي طريق اإلصالح. 

هايف مؤيداً والدقباسي معارضاً
وحت���دث ال��ن��ائ��ب محمد ه��اي��ف م��ؤي��داً 
الستجواب رئيس ال��وزراء، بقوله:  كم من 
مشكلة لو اتخذت فيها احلكومة ق���راراً ملا 
وصلت إلى االستجواب، واخلالد لم يحسم 

كثيراً من األمور.
و”سحب اجلناسي” قضية إنسانية 
مسؤول عنها رئيس ال���وزراء شرعياً قبل 
سياسياً. بينما حتدث النائي علي الدقباسي 
معارضاً الستجواب رئيس ال��وزراء، وقال: 
هناك عهد جديد يحارب الفساد وهناك من 
يحارب هذا العهد، وعلى الشعب الكويتي أن 

مييز بني الغث والسمني.
وأضاف: أنا من النواب الذي وقعوا على 
كتاب عدم تعاون سابق، ورفضت السرية 
ولم أقف اليوم للدفاع عن احلكومة، فلديها 
األغلبية، وأنا أدافع عن عهد جديد يسعى إلى 

االصالح ويحارب الفساد ويتم محاربته.
رئيس الوزراء ليس لديه شللية ويتعرض 

إلى االستفزاز والضغوط.
رئ��ي��س ال����وزراء: رددت ب��وض��وح على 

محاور االستجوابني
 .. ومستعد ملواجهة أي مساءلة برملانية 

وأكد سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ 
صباح اخلالد نهجه مبواجهة أي استجواب 
يوجه له معقًبا “ أربعة أشياء حاسبوني 
عليها إن حدثت إحالة االستجواب إلى اللجنة 
التشريعية البرملانية أو احملكمة الدستورية 
أو طلب املناقشة في جلسة سرية أو طلب 

أمد”. 
وقال اخلالد في رده على تعقيب النائب 
د. عبد الكرمي الكندري “جبلنا على خدمة 
الكويت وص��ع��دت املنصات مل��دة 40 عاًما 

دفاًعا عن الكويت”.
وأوض��ح اخلالد أن��ه رد على كل ما جاء 
باالستجوابني بوضوح، وأج��اب عما أثير 
حول التعاقدات املباشرة والتركيبة السكانية 
وع���ودة احل��ي��اة والعجز امل��ال��ي، م��ؤك��ًدا أن 
الكويت لديها قوة ومتانة مالية كما أن لديها 

ا أيًضا. خلاًل اقتصادّيً
وأوض��ح أن جلنة اجلنسية درست عدًدا 
من احلاالت، وأرجعت بعض اجلناسي ومت 
إقرار ما انتهت إليه اللجنة وانتهى املوضوع.

وأش���ار إل��ى أن��ه عندما تسلم “الفالش 
ميموري” من الشيخ ناصر صباح األحمد 
ك���ان األم���ر يتعلق مب��وض��وع ال��ص��ن��دوق 
املاليزي وأن��ه اتخذ اإلج���راءات القانونية 
ك��ام��ل��ة، لكن م��وض��وع التجسس ل��م يكن 
مطروًحا حينها وعندما وقعت عيناه عليه 

اتخذ جميع اإلجراءات بشأنه.
وأكد أن وزارة الصحة تسجل كل إصابة 
بفيروس ك��ورون��ا، مثمًنا جهود م��ن يقف 
بالصفوف األولى خالل األزمة وفي ظروف 

صعبة.
وف��ي خ��ت��ام مداخلته ش��دد اخل��ال��د على 
ضرورة االنتباه والتعامل احلذر مع األزمة 
الصحية الفتاكة وخ��اص��ة أنها مجهولة 

النهاية.

ال��س��ب��ي��ع��ي: ال���ق���ط���اع ال��ن��ف��ط��ي خ�����ارج ال��ش��رع��ي��ة 
ت���روي���ض���ه م�����ن  ب�����د  وال  وال�����دس�����ت�����ور  وال�������دول�������ة 

أمينة أي���د  ف���ي  ل��ي��س��ت  اجل��ن��اس��ي  س��ح��ب  ق������رارات 

عبد الكرمي الكندري: رئيس الوزراء لم يرد على أي من
محاور االستجواب واكتفى باستعراض اإلجنازات
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