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قطاعات الوزارة تستغل لتمرير معامالت شركات كبار المسؤولين والقياديين بأسماء أقاربهم

م���ازال���ت وزارة االوق�����اف وال��ش��ؤون
االسالمية تتعرض لالستغالل بشكل
علني ومباشر من قبل جماعة اإلخ��وان
املسلمني في الكويت ،إذ تعتبر ال��وزارة
أحد معاقلهم ،فقد كشف تقرير سري رفع
الى وزير األوقاف اجلديد نايف العجمي
عن انشطة اإلخوان داخل الوزارة ومدى
سيطرة اجلماعة على مفاصل الوزارة.

وق��د أك��د التقرير أن قطاعات ال���وزارة
تستغل ف��ي مت��ري��ر م��ع��ام�لات شركات
كبار املسؤولني والقياديني وهي مسجلة
بأسماء اقاربهم الستنزاف أموال الوزارة،
سواء ملصالح شخصية أو حزبية ،وبعض
القياديني مجرد صور تستغلهم جماعة
اإلخوان.
وأش��ار التقرير الى ان القطاع االه��م هو

قطاع شؤون القرآن والدراسات اإلسالمية
وتستغله جماعة اإلخ��وان لكونه قطاعا
دع��وي��ا تعليميا توجيهيا ويبلغ عدد
العاملني فيه اك��ث��ر م��ن نصف موظفي
الوزارة ،والقطاع ميلك الكثير من املوارد
منها ما يخضع ملوافقات اجلهات احلكومية
ومنها ما ال يخضع للجهات الرقابية.
وأش����ار ال��ت��ق��ري��ر ال���ى وج���ود انشطة

ي��س��ت��غ��ل��ه��ا اإلخ�����وان جل��ن��ي األم����وال
وااليرادات بشكل مستمر ،ويزداد ذلك في
رمضان من خ�لال مسمى نشاط العشر
االواخر واملعسكرات الرمضانية ،واملخيم
الربيعي ،والصناديق الوقفية واالنشطة
الصيفية والكنترول ،وجميعها تقتصر
على أف��راد اجلماعة وت��ه��دف ال��ى نشر
افكارهم وجذب الناشئة.

«الشاهد» دخلت كواليس اجتماع رؤساء مجالس إدارات البنوك

ضغوط التجار أرغمت المركزي على اعتماد  14مرشحًا لبيتك

ك���ش���ف���ت م����ص����ادر م��ص��رف��ي��ة
لـ«الشاهد» عن ما دار في كواليس
اج��ت��م��اع رؤس���اء مجالس ادارة
ال��ب��ن��وك مب��ح��اف��ظ ب��ن��ك الكويت
املركزي والذي اسفر عن املوافقة
على اعتماد  14مرشحا ً تقدموا
الن��ت��خ��اب��ات مجلس ادارة بيت
التمويل الكويتي ،وقد اعاد املركزي
في وقت سابق الترشيحات مرة

المركزي حذر البنوك من التالعب :التزموا بقواعد عمليات تمويل العمالء
اخ��رى الستكمال من��اذج امللكية
امل��ب��اش��رة وغ��ي��ر امل��ب��اش��رة في
الشركات ،فضالً عن ان ضغوط
التجار على املركزي اسفرت عن
املوافقة والتراجع عن القرار.
واف����ادت امل��ص��ادر ب��أن امل��رك��زي

أكد أنهم فقدوا قواعدهم الشعبية

التميمي :ندوات المعارضين
لالتفاقية مزايدات سياسية

نفى النائب عبدالله التميمي وج��ود
معلومات دقيقة لديه حول أسباب إلغاء
ندوة اجلامعة التي كان من املفترض ان
تدور حول االتفاقية األمنية ،وقال :ما
نؤكد عليه ان تنظيم مثل هذه الندوات
م��ا ه��و إال م��زاي��دات سياسية وعملية
اصطياد في املاء العكر ومحاولة لوضع
العصي في دواليب املجلس احلالي ملنعه
من حتقيق اجنازات ،مبينا ً أنه على ثقة
ب��أن ه��ذا املجلس سيحقق نقلة نوعية
• عبدالله التميمي
مبزيد من االجن��ازات ،وما هذه الندوات
إال خللط األوراق والتكسبات السياسية
ولكننا نبشر اجلميع اننا واعون.
وأض��اف :هذه اجلماعة حتاول احياء بعض ما لديها من نبض في
الشارع ولكن في احلقيقة هي ال متلك أي شيء من ذلك وليس لديهم
قواعد ،وهذه االتفاقية لن تتم املوافقة عليها لو بقي املجلس فصالً
تشريعيا ً كامالً.

رغم إحالة الوزير ملفها إلى النيابة

البلدية أعادت طرح مزايدة
اللوحات اإلعالنية

كتب مشعل السالمة:
بعد ان احال وزير الدولة لشؤون
البلدية وزير املواصالت عيسى
الكندري ملف إعالنات الشوارع
برمته للنيابة العامة للتحقيق
ف��ي��ه ،اع��ل��ن��ت ب��ل��دي��ة الكويت
ع��ن ط��رح��ه��ا م���زاي���دة خاصة

بترخيص واس��ت��غ�لال مواقع
اللوحات االعالنية بعد أن أزالت
االع�لان��ات السابقة للشركة
املتنازعة مع البلدية وهي املرة
الثانية التي تطرح فيها البلدية
املناقصة.
طالع ص 5

شدد على ض��رورة التزام البنوك
وال��ش��رك��ات اإلس�لام��ي��ة بقواعد
عمليات التمويل املمنوحة للعمالء
تنفيذا ً لتعميم املركزي الصادر
ف��ي  2013/11/12تخوفا ً من
ال��ت�لاع��ب بتمويل اغ���راض غير

م��ص��رح ب��ه��ا وخ���اص���ة ببعض
املناطق السكنية النموذجية التي
كشفت فيها اجلهات املسؤولة عن
العديد من التالعبات.
واش����ارت ال��ى ان امل��رك��زي واف��ق
ع��ل��ىع��دد م��ن امل��رش��ح�ين لشغل

الوظائف االشرافية في االجهزة
التنفيذية لبعض ف��روع البنوك
احمللية واالجنبية ،فضالً عن بعض
التسويات لديون كبيرة لصالح
بنوك محلية اقترضتها شركات
وكتل استثمارية تعمل باخلارج.

الذين يتقاضون أجورهم من الصندوق الخيري

الشؤون أوقفت رواتب الوافدين والبدون

أك���دت م��ص��ادر مطلعة ف��ي وزارة ال��ش��ؤون أن
الوزيرة هند الصبيح أمرت بوقف رواتب الوافدين
والبدون العاملني في ال��وزارة الذين يتقاضون
رواتبهم من الصندوق اخليري ،ما جعل العشرات
منهم يفكرون في رفع قضايا واللجوء إلى احملاكم

بسبب توقف رواتبهم منذ شهر ديسمبر رغم عدم
انتهاء مدة العقد ،معتبرين هذا التصرف إجحافا
في حقهم.
وبينت املصادر أن بعض هؤالء راجعوا الوزارة ولم
يجدوا اإلجابة التي تفيدهم.

المليفي :إعادة النظر في رواتب المعلمين البدون

أكد وزير التربية والتعليم العالي
أحمد املليفي ان ال���وزارة ستعيد
النظر في روات��ب املعلمني البدون
باالضافة إلى معاجلة صرفها بأن

تكون عن طريق البنوك.
وق��ال املليفي :هناك أهمية لدراسة
صرف رواتب عطلة الربيع والصيف
للمعلمني البدون مع جلنة املقيمني

بصورة غير قانونية وديوان اخلدمة
املدنية باالضافة إلى امكانية تعديل
عقودهم مع الوزارة.
طالع ص3

بسبب انقياد اتحاد الطلبة لإلخوان المسلمين

سموها جامعة حسن البنا ..أحسن!
الفضلّ :

انتقد ال��ن��ائ��ب نبيل الفضل بيانا ً
أصدره احتاد الطلبة وقوى طالبية
ض��د االتفاقية األمنية اخلليجية،
وتنديدهم مبنع ندوة جلمعية أعضاء
هيئة التدريس تناقش االتفاقية.
وقال مخاطبا ً القوى الطالبية :اكمال
تعليمكم أولى من استخدامكم وقودا ً
ل��ت��ي��ارات س��ي��اس��ي��ة ،وان رفضكم
لالتفاقية األمنية جاء بأوامر االخوان
وليس عن قناعاتكم.
وأض��اف :ان املليارات التي صرفت

على اجلامعة كانت للعلم والتعليم،
ولم تكن ملعسكرات التدريب السياسي
لالخوان املسلمني أو غيرهم ،وبسبب
ما بينكم وبني أعضاء هيئة التدريس
سنضطر لتغيير مسمى جامعة
الكويت إلى جامعة حسن البنا!
وك��ان احت��اد الطلبة وق��وى طالبية
اص����دروا أم��س ب��ي��ان�ا ً رف��ض��وا فيه
االتفاقية األمنية اخلليجية ودعوا إلى
عدم اقرارها ،معتبرين أنها مخالفة
للدستور وتكبت احلريات.

• نبيل الفضل

الوحيد في العالم الذي يلتقي فيه المغادرون والقادمون

• تقرير يكشف فضائح اإلخوان في وزارة األوقاف

الكويت تستضيف اليوم الحوار
االستراتيجي الخليجي الروسي
اجتمع وكيل وزارة اخلارجية
خالد اجل��ار الله مع االم�ين العام
ملجلس ال��ت��ع��اون ل��دول اخلليج
عبداللطيف الزياني ال��ذي يقوم
ح��ال��ي�ا ً ب��زي��ارة ال��ب�لاد ،وق��د مت
خالل اللقاء مناقشة االستعدادات

اجل���اري���ة الس��ت��ض��اف��ة ال��ك��وي��ت
الجتماع احلوار االستراتيجي بني
مجلس التعاون اخلليجي وروسيا
امل��ق��رر عقده ال��ي��وم ،واملواضيع
الواردة على جدول االعمال.
طالع ص 3

طلب تزويده بكل القضايا والملفات السابقة

الكندري لمسؤولي البلدية:
ال استثناءات للنواب واألعضاء

كتب مشعل السالمة:
علمت «الشاهد» ان وزي��ر الدولة
لشؤون البلدية وزي��ر املواصالت
ع��ي��س��ى ال��ك��ن��دري ،ط��ال��ب بعض
قطاعات البلدية املسؤولة بتزويده
بجميع القضايا وامل��ش��اك��ل التي
تطرقت لها الصحف ف��ي السابق
قبل توليه حقيبة البلدية ،كما طالب
باخطاره بكل القضايا واملواضيع
التي كانت البلدية طرفا ً فيها مع
ج��ه��ات وم��ؤس��س��ات حكومية وما
يتطرق ل��ه االع��ض��اء ف��ي مجلسي
• عيسى الكندري
االمة والبلدي في الصحف منتقدين به
البلدية ومهامها.
واش��ارت مصادر إلى ان الوزير رفض اعطاء بعض االستثناءات
ملجموعة من اعضاء مجلس االمة والبلدي تتعلق ببعض املعامالت
لناخبيهم في زيادة مساحات بناء ونقل بعض املوظفني داخل البلدية،
الفتة إلى أنه شدد على احد مستشاريه بضرورة تزويده بكل ما يدور
في أروقة البلدية وينشر في الصحف.
طالع ص5

بعد خسارة  ٪50من رأسمالها

إحالة مجلس إدارة مجمع
األسواق إلى التحقيق

علمت «ال��ش��اه��د» م��ن مصادر
بورصوية أن مجلس اإلدارة
ال��س��اب��ق ل��ش��رك��ة مجمعات
األسواق سوف يحال للتحقيق
ق��ري��ب �ا ً ف��ي ش��ب��ه��ة مخالفات
وجت�����اوزات م��ال��ي��ة وإداري����ة
لتحديد األسباب الرئيسية وراء
خسارة الشركة نحو  ٪50من
رأسمالها.
وق��ال��ت إن اجل��ه��ات املعنية
كلفت أحد مكاتب االستشارات
القانونية بفحص التقرير املعد

من مكتب بروتيفيتي للتدقيق
ومناقشة املخالفات ال���واردة
فيه والعمل على محاسبة من
يثبت خطأه في حق املساهمني
ب��ال��ش��رك��ة ف��ض�لاً ع���ن ق��ي��ام
ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس اإلدارة
ع��ب��دامل��ط��ل��ب م��ع��رف��ي ب��إج��راء
العديد من التسويات للبنوك
ال��دائ��ن��ة خل��ف��ض م��ا يستطع
من املديونيات باإلضافة إلى
التخارج من بعض املشاريع
اخلاسرة.

تعديل تقدم به محمد طنا

نواب أعدوا ملف االختراق زيادة رواتب الخاضعين
لقانون الخدمة المدنية
األمني في المطار
• مطار الكويت  ..صالة مشتركة للمغادرين والقادمني

علمت «ال��ش��اه��د» أن ع���ددا ً م��ن النواب
سيفتحون ملف االختراق األمني الذي
يتعرض له مطار الكويت.
وحسب ما ذكره مصدر فإن معلومات لدى
النواب تؤكد ان املطار غير محصن أمنياً،
بل هو مخترق ملا يشهده من فوضى في
جميع األروق��ة ،وهناك تقاعس من قبل
اجلهات األمنية املناط بها حمايته.

واس��ت��غ��رب امل���ص���در وج����ود ث��غ��رات
واض��ح��ة ف��ي امل��ب��ن��ى دون حت���رك من
اجلهات املسؤولة ،مبينا ً ان هناك ظاهرة
ال توجد إال في مطار الكويت وهي التقاء
املغادرين والقادمني في صالة واحدة،
حيث ان املعمول ب��ه بجميع مطارات
العالم تخصيص ص��ال��ة للمغادرين
وأخرى للقادمني.

قدم النائب محمد طنا تعديالً على رواتب جميع املوظفني الكويتيني
يتضمن زيادة لكل العاملني الذين تسري عليهم احكام قانون اخلدمة
املدنية ونظامه ،وان يتساوى راتب كل منهم مع متوسط الرواتب
التي يحصل عليها نظراؤهم في اجلهات احلكومية التي يخضع
العاملون فيها ،كلهم أو بعضهم النظمة وظيفية خاصة ،على أال
يصدر أي نظام خاص بالرواتب للعاملني باجلهات احلكومية بعد
العمل بهذا القانون ،وال يجوز تقرير أي اضافة الى الراتب أيا ً كانت
تسميتها إال بقانون ،وان تؤخذ املبالغ الالزمة لتنفيذ احكام هذا
القانون من االحتياطي العام للدولة.
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