
ريا�ض عواد

أع��ل��ن رئ��ي��س م��ج��ل��س األم����ة م���رزوق 
الغامن أمس الثالثاء تقدم 10 ن��واب بطلب 
لطرح الثقة في وزير املالية الدكتور نايف 

احلجرف.
جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس األم��ة في 
جلسته العادية االس��ت��ج��واب امل��وج��ه إلى 
الوزير الدكتور احلجرف من النائب محمد 

هايف.
وق��ال ال��غ��امن إن ال��ن��واب املوقعني على 
الطلب ه��م ري���اض ال��ع��دس��ان��ي وال��دك��ت��ور 
عبدالكرمي الكندري وثامر السويط وخالد 
العتيبي والدكتور بدر املال والدكتور عادل 
ال��دم��خ��ي وع��ب��دال��وه��اب البابطني وف��راج 

العربيد وماجد املطيري ومحمد املطير.
وأوض���ح أن��ه “وفقا للمادة )102( من 
الدستور الكويتي واملادة )144( من الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة ال يجوز للمجلس أن 
يصدر ق��راره في هذا الطلب قبل سبعة أيام 
من تقدميه” مضيفا “وعليه فإن التصويت 
على طلب ط��رح الثقة وف��ض دور االنعقاد 
سيكونان في جلسة يوم األربعاء املوافق 

الثالث من يوليو املقبل”.
وتنص امل��ادة )101( من الدستور على 
أن “كل وزير مسؤول لدى مجلس األمة عن 
أعمال وزارت��ه وإذا قرر املجلس عدم الثقة 
بأحد ال���وزراء اعتبر معتزال ل��ل��وزارة من 
تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.
وعن تقدمي طلب طرح الثقة تقضي املادة 
بأنه “ال يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير 
إال بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة 
أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه وال 
يجوز للمجلس ان يصدر ق��راره في الطلب 

قبل سبعة أيام من تقدميه”.
ووف��ق��ا ل��ل��م��ادة ي��ك��ون سحب الثقة من 
الوزير ب”أغلبية األعضاء الذين يتألف منهم 
املجلس فيما عدا الوزراء وال يشترك الوزراء 

في التصويت على الثقة”.
ونصت املادة )143( من الالئحة الداخلية 
ملجلس األم���ة على أن��ه “يجوز أن ي��ؤدي 
االستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير 
على املجلس ويكون ط��رح موضوع الثقة 
بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع 
من عشرة أعضاء إثر مناقشة االستجواب 
امل��وج��ه إل��ي��ه وع��ل��ى ال��رئ��ي��س ق��ب��ل ع��رض 

االقتراح أن يتحقق من وجودهم باجللسة”.
كما نصت امل���ادة )144( م��ن الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة على أن “يكون سحب 
الثقة من ال��وزي��ر بأغلبية األع��ض��اء الذين 
يتألف منهم املجلس فيما ع��دا ال���وزراء وال 
يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو 
كانوا من أعضاء املجلس املنتخبني وال يجوز 
للمجلس أن يصدر ق���راره ف��ي الطلب قبل 

سبعة أيام من تقدميه”.
وق��د ناقش مجلس األم��ة خ��الل جلسته 
أم��س االس��ت��ج��واب امل��وج��ه ل��وزي��ر املالية 
نايف احلجرف من قبل النائب محمد هايف، 
وذل��ك بعد طلب ال��وزي��ر املستجوب إدراج 
االستجواب على جدول االعمال ملناقشته في 

اجللسة.
كما ن��اق��ش املجلس 16 ت��ق��ري��را للجنة 
امليزانيات واحل��س��اب اخلتامي البرملانية 
مدرجة على جدول االعمال بشأن مشاريع 
بقوانني باعتماد احلسابات اخلتامية ل� 16 
جهة حكومية ع��ن السنة املالية 2018/ 
2019، ومشاريع بقوانني بربط ميزانيات 

ذات اجلهات للسنة املالية 2020/2019. 
وافتتح رئيس املجلس م��رزوق الغامن 

اجللسة بعدما رفعت نصف ساعة لعدم 
اكتمال النصاب. واستهل املجلس أعماله 

ببند التصديق على املضابط. 
 ثم قال وزير املالية: استلمت االستجواب 
املقدم من النائب محمد هايف وأطلب إدراج 
استجوابي في جلسة أمس ملناقشته في هذه 
اجللسة.وانتقد النائب سعدون حماد قيام 
النائب محمد هايف بجمع تواقيع »طرح 
ثقة«، قائال: »ما يصير هذا خالف شخصي!«، 
فرد هايف: »انت اشتبي.. احلني يبي يسوي 

له سالفة«.
وأوضح الرئيس الغامن أنه »يجب إعادة 
ترتيب اجلدول«، مشيرا الى تأجيل الرسائل 
ال����واردة ومناقشة اس��ت��ع��دادات احلكومة 

لألوضاع اإلقليمية إلى الغد.

وواف�����ق م��ج��ل��س األم����ة ع��ل��ى مناقشة 
استجواب وزي��ر املالية املقدم من النائب 

محمد هايف.

هايف: وزير املالية لم يف بعهده 
بحل »فوائد استبدال الراتب«

 وبعد أن اعتلى املنصة، وص��ف محمد 
هايف االستجواب بأنه »حادثة تاريخية 
ان يقدم استجواب بهذا النوع والعنوان«، 
مؤكدا انه ليس شخصيا وامنا بالشأن العام 

ومصالح املواطنني.
وقال النائب محمد هايف إن وزير املالية لم 

يف بعهده بحل ما أسماه »اقتضاء فوائد على 
استبدال الراتب« للمتقاعدين لدى املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية.وأشار الى انه 
عندما كان متوجها إلى تسجيل اسمه ضمن 
طلب طرح الثقة بوزير املالية أثناء مناقشة 
املجلس لالستجواب في اجللسة املاضية 
والذي كان من املقرر تقدميه لوزير املالية في 
اجللسة العادية املاضية »طلب مني بعض 
النواب عدم التوقيع وأجبت إن الوزير لم 

ينفذ بعض األحكام الصادرة«.
وأض��اف »تراجعت عن ط��رح الثقة بعد 
أن كان اسمي مسجال ضمن الطلب الذي لم 
يكتمل«، مبينا وفق رأيه ان التراجع عن ذلك 

ال يعيبه إذا كان ملصلحة األمة.
وذك����ر إن���ه »اج��ت��م��ع م��ع ال���وزي���ر بعد 

االس��ت��ج��واب بحضور ثالثة ن��واب ووج��ه 
إليه سؤاال بشأن موعد إصدار قرار اسقاط 
الفوائد وأجابني غدا ولم يحصل«.وأشار إلى 
»غياب الوزير« عن اجتماع جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية البرملانية ملناقشة هذا 
املوضوع على حد قوله ثم »بني لي في وقت 
الح��ق أن لديه قانونا أفضل م��ن القانون 

احلالي وطلبت منه اإلعالن عنه ولم يفعل«.
احل���ج���رف: إس��ق��اط ال��ف��وائ��د ل��ي��س من 
صالحياتي.. ومقترح املستجوب بشأن 
االس��ت��ب��دال كارثيمن جانبه، أع��رب وزي��ر 
املالية في مستهل رده على االستجواب عن 
أسفه ملا ورد في االستجواب، وقال: أواجه 
استجوابا أوقفني في مثالبه األخالقية، 
أقف أسفا على فظاعة االستجواب وفظاعة 

االتهام.. وأربأ باألخ محمد هايف عن ما جاء 
في عبارات االستجواب.

وأض��اف احلجرف:  احملور األول يتعلق 
بي ولن أنزلق إلى ما ورد فيه ويأبى كل ذي 
مروءة أن يرددها، واحملور الثاني لم يتجاوز 
صفحة رغم أنه يتناول موضوع االستبدال 
الفني املعقد واملستجوب يريد تعديله قبل 

مغيب املجلس.
وأش��ار إلى أن »جميع املستشارين الذي 
تكلمت معهم قالوا في االستجواب عوار 
دستوري ألن فيه جتريح وإس��اءة وقذف«، 
متابعا: »ليعلم الشعب وممثلوه كيف نعمل 

وكيف يريد لنا البعض أن نعمل«.
وأوضح: »عقد اجتماع في اللجنة املالية 
وخ���رج امل��س��ت��ج��وب وق���ال إن ال��وزي��ر لم 
يحضر.. وكيف أحضر الى اجتماع لم أدع 
إليه.. وفي االجتماع الذي يليه كنت مع الوفد 
الرسمي الى العراق وطلبت من »التأمينات« 
احلضور.. والتعديل الذي قدم يجب أن يأخذ 

مجراه في الدراسة«.
وأضاف: »حضرت اجتماع اللجنة املالية 
أمس.. وبعده قدم النائب االستجواب وقال 
إن��ه إب���راء للذمة وس���ّوق أننا وافقنا على 
إسقاط 200 مليون«، مؤكدا »لم أذكر إطالقا 
إسقاط دينار واحد ألنني ال أملك ذلك وليس 
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مرزوق الغامن خالل جلسة أمس
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