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الطبطبائي وهايف يستنكران تجسيد شخصية
الرسول ژ في حفل »الجمعية الثقافية االجتماعية«

المويزري: كلفة الدراسة والتصميم واإلشراف على مشروع 
توسعة مبنى الركاب  في مطار الكويت مبالغ فيها

قال إنها بداية غير موفقة لبرنامج عمل الحكومة

استغرب النائب شعيب املويزري التكلفة 
املالية املبالغ فيها واملهولة لالتفاقية التي 
وقعتها وزارة االشغال يوم اخلميس املاضي 
للدراسة والتصميم واالشراف على مشروع 
توسعة مبنى الركاب اجلديد في مطار الكويت 
الدولي والتي قدرت بــــ 27 مليون دينار، 
متسائال: اذا كانت تكلفة الدراسة واالشراف 
على هذا املشروع بهذا املبلغ الضخم، فكم 

ستكون تكلفة التنفيذ؟
وقال املويزري في تصريح صحافي ان 
هذه بداية غير موفقة لبرنامج عمل احلكومة، 
فإذا كان هذا هو ما يجري في اول مشاريع 
البرنامج التنموي فما الذي ســـيجري في 
املشـــاريع املقبلة، ويجب علينا وقف هذه 

املهزلة وأال متر اتفاقية دراســـة مشروع 
توسعة مبنى الركاب بهذا املبلغ املهول جدا 
حرصا على املال العام، وأشـــار املويزري 
الى ان كال من وزير االشغال د.فاضل صفر 
ووزير املواصالت ووزير الدولة لشـــؤون 
مجلس االمـــة د.محمد البصيري لم يذكرا 
خالل مؤمترهمـــا الصحافي يوم اخلميس 
املاضي لالعالن عن توقيع االتفاقية ما قيمة 
تنفيذ املشروع وحتدثا فقط عن انها اتفاقية 
دراسة وتصميم واشراف بتكلفة قدرها 27 

مليون دينار.
وأوضح املويـــزري ان عدم االعالن عن 
اجمالي تكلفة مشروع توسعة مبنى الركاب 
اجلديد يثير الكثير من الشكوك، علما ان هذا 

املبلغ الضخم جدا ال يتضمن تكاليف تنفيذ 
املشروع، مبينا ضرورة واهمية تفعيل دور 
الرقابية على املشاريع احلكومية  االجهزة 
املقبلة التي سيتم تنفيذها واملدرجة في اخلطة 

التنموية للدولة وبرنامج عمل احلكومة.
واكد املويزري انه يجب على احلكومة 
الوفاء بوعودها والتزام الشفافية في ابرام 
أي اتفاقيات أو عقود اخرى، ويجب عليها 
الغـــاء هذه االتفاقية، فمن غير املعقول ان 
تكلفة دراســـة وتصميم مشروع تبلغ 27 
مليون دينار، وال تتضمن هذه التكلفة تنفيذ 
املشروع، مشـــددا على ضرورة احملافظة 
واحلرص وحماية املال العام ومحاسبة كل 

املسؤولني املتجاوزين واملقصرين.

استغرب النائب محمد هايف 
»تصوير شخص الرسول ژ 
في مشهد تمثيلي«، مؤكدا »انه 
أمر مؤســـف وجرأة من قوم 

يدعون حبه ژ«.
فـــي تصريح  وقال هايف 
صحافي: يجب تنزيه الرسول 
ژ والنأي بمكانته الشريفة 
عن أي مشاهد تمثيلية، معتبرا 
»ان هذا خروج على الشريعة 
ومبادئها السامية التي حفظت 
مكانته عليه وعلى آله وأصحابه 

السالم«.
مـــن جانبه، طالـــب النائب 
د.وليد الطبطبائي وزارة الداخلية 
بالتحقيق فيما جرى خالل حفل 
مسرحي في »الجمعية الثقافية 
أيام ونشرت  االجتماعية« قبل 
بعض الصحف معلومات وصورا 
عنه، وتضمن ظهورا لشخصية 

الرسول ژ على المسرح في هيئة 
رجل واقف ومغطى الوجه، كما 
بدا في احدى الصحف )الزميلة 

الوطن(.
الطبطبائي ان هناك  وقال 
الفقهية  المراجع  اجماعا بين 

االسالمية على مستوى العالم 
بعدم جواز تجسيد شخصية 
الرسول ژ واالنبياء والرسل 
كافة بأي صـــورة من الصور 
حفظا لمكانتهم العالية من أي 
أمر منصوص  انتقاص، وهو 

عليه في قوانين الكويت، مما 
يجعل من أي تجسيد للرسول 
ژ أمـــرا مجرما بنص قانون 
الكويتي، ويستــدعي  الجزاء 
الداخليــة  ان تقـــــوم وزارة 
بالتحقيق فيه ورفع االمر الى 
القضاء في حال ثبوت وقوع 

الجرم.
ان  الطبطبائي على  وشدد 
احياء ســـنة الرسول ژ انما 
يكون بالســـير علـــى ما كان 
عليه من هدي واتباع منهجه 
العظيم الــذي هو وحي من اهلل 
سبحانه، كما قال جل وعال )وما 
اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهـــوا( وقوله تعالى 
)لقد كان لكم في رســـول اهلل 
أسوة حسنة(، وليس احياء 
سنة الرسول ژ بمسرحيات 

تجسد شخصه الكريم.
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