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من خالل تكتالتهم التي تعمل في الظالم

للضغط على الحكومة لضخ سيولة من المال العام

 24جمعية تعاونية تتعرض
لفرض سيطرة اإلخوان عليها
أكدت مصادر تعاونية لـ «الشاهد» ان القطاع التعاوني يتعرض
حلملة منظمة من قبل جماعة االخوان املسلمني واحملسوبني عليها
بغرض ف��رض سيطرتهم على بعض مجالس االدارة الكثر من
 24جمعية تعاونية و 5أفرع مختلفة من خالل تكتالت نقابية وقيادية
للدخول في انتخابات مجالس ادارات اجلمعيات في الفترة املقبلة،
مؤكدا ان اجلماعة تعمل في الظالم بعد ان قامت الدولة مبحاولة
طردهم من التعاونيات والنقابات والهيئات الطالبية وخطورة هذا
االمر انهم سيصبحون اجلهة املالية الوحيدة التي حتاول ان تغذي
اجلماعة في ظل قلة الوعي السياسي لدى كثير من املواطنني.
واشار الى ان اختيار القطاع التعاوني من بني قطاعات عدة تسعى
جماعة االخوان املسلمني الى بسط نفوذها عليها والتغلغل داخلها
فضال عن ان القطاع التعاوني ميس حاجات املجتمع ويحظى باهتمام
كبير كونه شريكا رئيسيا في عصب احلياة اليومية من خالل احتكار
السلع والبضائع الضرورية التي يقوم عليها املجتمع.
وش��ددت على ان حتركات االخ���وان في القطاع التعاوني بدأت
بالوظائف الصغيرة ثم الوسطى ثم القيادات لضمان متثيل اكبر لهم
في القطاعات املختلفة حيث ان التمثيل احلقيقي داخل التعاونيات
خطوة للوصول ال��ى كل بيت ،فضال عن انهم كانوا شركاء في
التعديالت االخيرة على قانون التعاونيات متهيدا للسيطرة على
مجريات االمور في االنتخابات املقبلة لعدد من اجلمعيات العمومية
لتمرير مصاحلهم وجتارتهم.
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توزيع اإلخوان في محافظات الكويت
احملافظات

عدد اجلمعيات

عدد األصوات

حولي

5

25

الفروانية

4

16

مبارك الكبير

5

13

العاصمة

6

18

اجلهراء

6

20

األحمدي

8

15

االجمالي

24

107

اإلخوان يستخدمون حساباتهم ورجالهم
وصناديقهم ومحافظهم إلسقاط البورصة

رص���دت م��ص��ادر اق��ت��ص��ادي��ة
خ��ط��وات سيقوم بها قياديو
ش����رك����ات إخ���وان���ي���ة خ�ل�ال
األس��اب��ي��ع املقبلة ف��ي س��وق
الكويت ل�لأوراق املالية تهدف
ال���ى ال��ت��خ��ارج م���ن ش��رك��ات
وبيع األسهم بشكل عشوائي
عن طريق حسابات صناديق
وم��ح��اف��ظ وش��رك��ات قيادية
بالتعاون م��ع ج��رائ��د موالية
وقالت ان مسؤولني في مجالس
ادارات شركات محسوبة على
اإلخوان باالنتماء أو بالتأسيس
استغلوا شح السيولة وهبوط
امل��ؤش��رات وان��ش��غ��ال الرقاب
وب���دأوا افتعال أزم���ات تؤثر
على األسهم احلكومية إلجبار
احل��ك��وم��ة ب��ض��خ س��ي��ول��ة في
شركاتهم ،موضحا ً ان احملافظ
االخوانية استطاعت التالعب

قطاع البنوك
٪25
قطاع
االستثمار
٪20

التأمني
٪5

النفط
والغاز ٪20
اخلدمات
٪10

األغذية
٪20

مؤشر قطاعات متركز االخوان
باملؤشرات من خالل الضغط
عليها وزي��ادة عدد املضاربني
بهدف االستحواذ على السيولة
وتعطيل التداول اليومي.
ونوهت الى ان األساليب املتبعة

م��ن ش��خ��ص��ي��ات إخ��وان��ي��ةس
بالبورصة هي نشر الشائعات
عبر تويتر ومواقع التواصل
االج��ت��م��اع��ي للمساهمة في
صبغ املؤشرات باللون األحمر

لتسهيل عقد صفقات مشبوهة
مع احملللني املاليني املؤثرين في
تداوالت السوق بشكل منتظم.
وأض���اف���ت ان ال��ب��ورص��ة في
املستقبل ال��ق��ري��ب ستتحول
ال����ى س���اح���ة م���ن امل��ض��ارب��ة
والعشوائية بسبب عمليات
البيع التي قامت بها محافظ
مملوكة من الباطن لشخصيات
اقتصادية إخوانية.
وق��ال��ت امل��ص��ادر ان اإلخ���وان
املسلمني ساهموا ف��ي إسقاط
العديد من القطاعات ويحاولون
إسقاط مفاصل البورصة من
خ�ل�ال ال���دخ���ول ف��ي ش��رك��ات
خ���اس���رة ل�لاس��ت��ح��واذ على
تداوالت السوق مستقبالً.
وأش����ارت ال���ى ان ال��ب��ورص��ة
م��ا زال���ت ف��ي ح��ال��ة م��ن الهزل
واملرض املمنهج.

تغلغلوا في القطاعات االقتصادية للسيطرة عليها

مليارات وشركات الجماعة بالكويت تدعم الخالفة اإلسالمية بالشام والعراق ومصر
دخلوا في تنقيب النفط لمعرفة خبايا القطاع

سيطرت أموال اخوان الكويت على
دولة مثل تونس ،فضال عن مشروع اخلالفة الطموح.
دول فقيرة مثل مصر وتونس
مشروع اخلالفة لم يكن محظوظا في حالة نفط السودان
وحتى سورية بحجة املساعدات
ال��ذي ك��ان م��ن املمكن أن يكون مموال
االغاثية تنفيذا ً لتمويل مشروع
أوليا للخالفة ،ولكن
اخلالفة الطموح ال��ذي يرعاه
لسوء حظ اإلخ��وان
التنظيم الدولي لالخوان وهذا
ان���ف���ص���ل اجل���ن���وب
م��ا دف��ع رجالهم ف��ي الكويت
النفطي ليكون دولة
مبحاولة السيطرة على املواقع
غ��ي��ر إس�ل�ام���ي���ة ف��ي
النفطية من خالل احتجاجات
جنوب السودان غنية
ش��ب��ه ي��وم��ي��ة م���رة بذريعة
بالنفط وق���ادرة على
الدستور ومرة اخرى تهدف
مواجهة متدد املشروع
إلى تغيير النظام واملطالبة
اإلخواني في أفريقيا.
برئيس وزراء شعبي إلى
ال��س��ودان ال��ي��وم ع��بء
اخ��ر مطالب تلك االجندة
ع��ل��ى اخل�ل�اف���ة ول��ي��س
التي تصب في النهاية في
إض��اف��ة ل��ه��ا ،م��زي��د من
تنقيب االخوان عن النفط
م��س��اح��ات ح���زام الفقر،
والسيطرة على االم��وال
ه�����ذا إض����اف����ة إل�����ى أن
الن��ف��اق امل��ل��ي��ارات على
اإلخ������وة ف���ي ال���س���ودان
مشروع اخلالفة وجمع
ل��دي��ه��م ح��س��ا س��ي��ا ت��ه��م من
الدول النفطية في دولة
قيادة إخوان مصر ملشروع
واحدة.
اخل�لاف��ة ،حيث ك��ان يطمح
اإلخ�������وان ي��ح��ل��م��ون
ال���ش���ي���خ ح���س���ن ال���ت���راب���ي
ب���خ�ل�اف���ة ال���ش���رق
مبشروع خالفة خاص به أكثر
األوس���ط الكبير من
عمقا في الفكر وأكثر تنويرا
أف���غ���ان���س���ت���ان إل���ى
وتفوقا على املشروع املصري،
امل���غ���رب ،م��ش��روع
فالسودانيون لديهم حساسية
ال يقل طموحا عن
عالية م��ن االن��دم��اج م��ع مصر
مشروع كوندوليزا
منذ مملكة مصر والسودان أو ما
راي������س اخل����اص
كان يسمى «angloegyptain
بالشرق األوس��ط
.»condominium
الكبير .اإلخ��وان
ليبيا أي��ض��ا ت��ب��دو صعبة املنال
ي��ف��ك��رون بشرق
رغ��م نفطها ،ألسباب ع��دة ،أولها
أوسط كبير لكن
طبيعة ليبيا كدولة والتي ال ميكن
على طريقتهم،
السيطرة عليها اليوم ال مبشروع
• بيانات
أ
ح
وغاز
ومن دون نفط
د
إخ���وان���ي أو ح��ت��ى دي��ك��ت��ات��وري
ق
يا
دي
ي اجلماعة
يبقى مشروع اخلالفة مجرد كابوس
كمشروع القذافي ،إذ تصنف ليبيا
من هالل الفقر ،ال هالل الشيعة وال هالل اإلخوان .هالل
اليوم في ع��داد ال��دول التي يصعب
فقر يكون مصدر اضطراب إقليمي لسنوات ،وهكذا تتجلى ضرورة
حكمها «»ungovernable state
النفط أو الهالل النفطي املمول ملشروع اخلالفة في العراق ومصر.
امل��ن��اط��ق��ي وال��ق��ب��ل��ي وغ��ي��اب سلطة
م��ن حيث التنوع
التنقيب عن النفط ،رغم أنه وللوهلة األول��ى ،يبدو مصدر بناء شرعية عليها اتفاق .كما أن الرئيس اجلديد في ليبيا الدكتور محمد
دول��ة اخلالفة ،إال أنه في نهاية املطاف وبشكل استراتيجي هو يوسف املقريف ،رغم ميوله اإلسالمية ،فإنه لم يثبت أنه ينتمي إلى
الذي سيؤدي إلى تقويض مشروع اخلالفة ..فالطاقة املوجودة في اإلخوان ،فهو جزء من اإلسالم التقليدي املعتدل املختلط بالثقافة
دول اخلليج ال ميكن أن تكون محركا ملشروعني متناقضني ،مشروع الليبية احمللية .وق��د أتيحت لي فرصة التعرف على الدكتور
اخلالفة من ناحية واستمرارية احلضارة الغربية املعتمدة على املقريف بشكل قريب وأدعي معرفته وال أظنه جزءا من املشروع
نفط اخلليج من ناحية أخرى.
اإلخواني رغم تدينه الواضح ،وتدين الرجل أقرب إلى التقوى منه
ومن هنا تكون حتمية املواجهة بني اإلخوان والغرب عندما ميس إلى اإلسالم اآليديولوجي الذي ينسحب على نظام احلكم .ولكن
اإلخوان الطاقة ،حتمية ال مفر منها ..فرغم ما يبدو من تساهل غربي ليبيا اليوم ليست العبا واحدا كرئيس املجلس الوطني ،وإمنا بها
مع اإلخوان في سيطرتهم على الدول الفقيرة ،لكن لن يسمح الغرب أطراف عديدة فاعلة لن جتعل من ليبيا لقمة سائغة في يد اإلخوان،
بأن يقع النفط في يد اإلخوان .كما أن الدول اخلليجية املتعاونة وخصوصا أن تاريخ اإلخوان في ليبيا حديث جدا.
مع اإلخوان (كما في حالة قطر) سيصل حد التعاون بينها وبني من هنا تأتي أهمية دول اخلليج التي كان فيها الوجود اإلخواني
اإلخ��وان إلى نهايته ،عندما يظهر التناقض بني الطاقة كمحرك كبيرا ومتجذرا تاريخيا ،فكما ن��رى إخ��وان الكويت هم األق��دم
للغرب واحلضارة احلديثة وطاقة اخلليج كمحرك لدولة اخلالفة.
متمثلني في جمعية اإلص�لاح ومشروع الراحل عبد الله املطوع
ومع ذلك ال يتردد اإلخوان مرحليا في التنقيب عن النفط ،ألنه رغم وجماعته التي كانت تصدر مجلة «املجتمع» التي متثل ال��ذراع
كل احلديث عن إمبراطورية اإلخوان املالية فإنها ال تكفي إلدارة التثقيفية لإلخوان في الكويت.

شركات اإلخوان المسلمين في الكويت
االسم

جمال الكندري

الشركة

املنصب

بيت التمويل الكويتي

عضو

االبراج القابضة

عضو

االبراج ملقاوالت مكافحة القوارض واالفات ومقاوالت زراعية

رئيس مجلس االدارة

املسيلة ملقاوالت تنظيف املباني واملدن

عضو

املسيلة للتجهيزات الغذائية

عضو

بيت التمويل الكويتي

عضو

بنك وربة

عضو

بيت االوراق املالية

مفوض

الصابرية ليوا التجارية

مفوض

املهلهل للتجارة العامة واملقاوالت

مفوض

السماحة للدعاية واالعالن والنشر والتوزيع وطبع وتوزيع برامج
الكمبيوتر

عضو

امليزان الدولية التجارية

صاحب الطلب

مؤسسة امليزان الدولية التجارية

صاحب الطلب

شراع الكويت للتجارة العامة واملقاوالت

شريك مفوض

االبداع اخلليجي لالستشارات االدارية واالقتصادية

رئيس مجلس االدارة

االبداع الفكري للدعاية واالعالن والنشر والتوزيع

شريك مفوض

التدريب التخصصي لالستشارات االدارية والنفسية واالجتماعية

شريك مفوض

قناة الرسالة للدعاية واالعالن والنشر والتوزيع واالنتاج الفني

شريك مفوض

مجموعة السالم القابضة

شريك مفوض

االبداع العاملية لالنتاج الفني والنشر والتوزيع

شريك مفوض

بيت التمويل الكويتي

عضو

مجموعة بيت االصيل للتجارة العامة واملقاوالت

مفوض مبوجب كتاب رسمي

بيت التمويل الكويتي

عضو

العربية املشتركة للخدمات النفطية

شريك مفوض

برقان للمقاوالت

شريك

برقان للخرسانة اجلاهزة ومقاوالتها

شريك

دام لالستشارات الصناعية وادارة املشاريع

شريك مفوض

امالك كابيتال القابضة

عضو

الدويلة العربية للتجارة العامة واملقاوالت

شريك مفوض

جاسم املطوع

جاسم مهلهل الياسني

جمعان احلربش
دعيج الشمري

طارق السويدان

عبد العزيز الشايجي

مبارك الدويلة

تضخ سيولتها في الجمعيات لصالح التنظيم الدولي

شركات عالمية تعقد صفقات مع إخوان الكويت بتمويالت تركية

• عقد مع

أحد رجا

ل األعمال

السياسة واالقتصاد وجهان لعملة
وا ح��دة وطاملا يسعى االخ��وان لدور
سياسي كبير في املجتمع الكويتي
فمن امل��ؤك��د ا ن��ه��م سيضعون الشأن
االق���ت���ص���ادي ف���ي ق��م��ة اول��وي��ات��ه��م
مستقبال وعلى مراحل اوالها االقتصاد
الكلي م��ن خ�لال املساهمة ف��ي وضع
سياسات اقتصادية فاشلة للدولة وهو
ما يظهر بشكل واض��ح في اقتراحاتها
لبرامج اقتصادية فشلت في دول كثيرة
او تنشيط شركاتهم بضخ سيولة حكومية
تزيد من فاعلية محافظتهم وصناديقهم في
السوق احمللي للسيطرة واالستحواذ على
الكثير من املراكز املالية املؤثرة.
وكشفت ا مل��ص��ادر عن ش��را ك��ات اقتصادية
ب�ين اب��رز رج��ال ا ع��م��ال اجلماعة وجمعية
االص�ل�اح واحل��رك��ات االس�لام��ي��ة التابعة

وحركة حماس في الكثير من الشركات من اهمها
املساهمة في التنمية التجارية التركية فضال عن
ان االمبراطورية االقتصادية التي ميلكها رجال
االعمال االخوان بالكويت.
شأنها ش��أن ب��ا ق��ي االم��ب��راط��وري��ات االقتصادية
السرية جلماعة االخوان املسلمني والتي يستحيل
الوصول اليها كاملة غير ان التقديرات تشير الى
امتالك بعضهم  35شركة تستحوذ على توكيالت
ملاركات عاملية ومتتلك فروا عدة فقد ظلت مصادر
متويل جماعة االخ��وان املسلمني غير معلومة اال
لقليل منها وفي ظل االوضاع احلالية التي تعيشها
اجلماعة وقياداتها كان البد من البحث عن مصادر
متويل ضخمة والتي لم تتوقف حتى في ظل سقوط
اجلماعة في بعض الدول حيث ان حركة النهضة في
تونس واملسؤول عن دفع املال فيها راشد الغنوشي
وهو عضو مكتب االرش��اد العاملي باالضافة الى
رابطة االخ��وان بليبيا وامل��س��ؤول عنها سليمان

عبدالقادر الذي يعيش في سويسرا واسهم قبل ذلك
بتمويل اجلماعة بـ  4ماليني استرليني فضال عن
حركة مجتمع السلم في اجلزائر ثم االصالحيون
الوسطيون في موريتانيا ولكل من هذه اجلمعيات
دور كبير في متويل اجلماعة عامليا باالضافة الى
عائدات االستثمار في دبي والتي تصل الى 100
مليون جنيه مصري سنويا وعوائد من البنوك
التي تضع االخ��وان في مرمى االخرين باالضافة
ال��ى ع��دد كبير م��ن اب��رز رج��ال اجلماعة والذين
يقومون بتمويلها بشكل رسمي و ث��ا ب��ت ومنهم
يوسف ندا لوجانوا سويسرا وعلي غالب محمود
سوري مقيم في سويسرا واكثر الشخصيات التي
تدعم اجلماعة يوسف توفيق علي يوسف «يوسف
الواعي» يعمل في الكويت استاذ شريعة وجمعية
االصالح االجتماعي ومؤسساتها التجارية ورجالها
املوزعون في جهات كثيرة من الدولة بشكل مباشر
وغير مباشر.

شركاء في شركات محلية وعربية

شركات الدعاية واإلعالن
مطاعم ومشروبات
سيارات
خدمات
غزل ونسيج
جتارة عامة
سياحية

حصة اإلخوان
بالدوالر
 20مليونا ً
 210ماليني
 40مليونا ً
 160مليونا ً
 170مليونا ً
 12مليونا ً
 60مليونا ً

القطاع

اإلجمالي

 672مليونا ً

الوكالة
عربية
عاملية
عاملية
أوروبية
خليجية
محلية
عربية

