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جانب من احلضور

م.مجدي عزب متحدثا وتبدو الزميلة د.نرمني احلوطي

خالل المؤتمر الصحافي للمنسق العام ألندية الليونز بالشرق األوسط في ملتقى نجالء النقي

عزب: أنشطة أندية الليونز علنية والعالقة لها بالماسونية
وإنشاء مقر لليونز في الكويت قرار بأيدي الكويتيين وحدهم

للمندوبني املعتمدين لألندية في 
املؤمتر العاملي يتكون من الرئيس 
العاملي والرئيس العاملي السابق 
املباش���ر والنواب األول والثاني 
والثال���ث للرئيس واملديرين من 
أنحاء متعددة من العالم مع متثيل 
مبندوبني من كل منطقة في العالم. 
وأش���ار إلى أن عض���و الليونز 
هو ش���خص له كام���ل األهلية، 
يتمتع بكامل حقوقه السياسية 
والقانونية ويتحلى بسمعة طيبة 
ويكون انضمامه بناء على تزكية 
من أحد أعضاء الليونز، عارضا 
على احلض���ور قانون أخالقيات 

الليونز.
الليونز والماسونية العالمية

وردا على سؤال حول عالقة 
أندية الليونز باملاسونية العاملية 
الليونز  أندية  أفاد منس���ق عام 
بالشرق األوسط بأن أندية الليونز 
ليس���ت لها عالقة باملاس���ونية 
فأنشطتها علنية وحتت إشراف 
الدول التي تقام بها، مشددا على 
أنها ليست غطاء ألي نشاط أخر 
وخصوصا أن من أهم مبادئها عدم 

اخلوض في الدين أو السياسة.
وع���ن نيت���ه لفتح ن���اد في 
الكويت أوض���ح أن الكويت بلد 
غني بأهله، فك���ره وثقافته وأن 
الذين  الكويتي���ني وحدهم ه���م 
ميلكون قرار إنشاء أندية ليونز 
في الكويت، موضحا أنه لو قرر 
املجتمع الكويتي إقامة نادي ليونز 
سيكون ناديا مميزا ألنه تتوافر 
له كل أس���باب النجاح، الفتا إلى 
أن همه األول هو توطيد العالقة 

مع املجتمع الكويتي.
الناش���طة  ومن جهتها أكدت 
السياسية ومحامية الدولة بالفتوى 
والتشريع جنالء النقي أن لإلمام 
احلس���ني مكانة خاصة جدا عند 
رسول اهلل ژ واألمة اإلسالمية 
كافة، موضحة أن اإلمام جس���د 
بنفسه أس���مى معاني التضحية 
أنها  الى  النق���ي  واإلباء. ولفتت 
اضطرت لعقد املؤمتر الصحافي 
في هذا التوقيت بسبب ضيق وقت 
املنسق العام ألندية الليونز في 
الشرق األوس���ط م.مجدي عزب 

وقصر عمر الزيارة.

اإلنسانية دون أنانية.
وأوض���ح أن كلمة ليونز هي 
كلمة ترمز إلى ش���عار ميثل كل 
حرف فيه معنى معينا ورسالة 
مفادها أنه باحلب والوالء والفطنة 
والذكاء تتحقق سالمة وأمن األمة 
والوطن، الفتا إلى أن املؤسس���ة 
العاملي���ة ألندي���ة الليون���ز هي 
منظمة شاملة مت أقامتها قانونيا 
واالعتراف بها رسميا كمؤسسة 
غير ربحية لها مجلس إدارة يتم 
انتخابه بواسطة االقتراع السري 

األم���ر دون عائد  حيثما يحتاج 
ش���خصي أو منفعة ذاتية تعود 
على مسديها وذلك خدمة لإلنسانية 
دون النظ���ر ألي اعتبارات متس 
اجلن���س أو القومية أو اللون أو 
النزع���ة السياس���ية أو العقيدة 
الدينية في ظ���ل الزعامة الكلية 
النهائية للحركة الليونزية ولكن 
ليس على حس���اب � أو متضاربا 
مع-برامج املنظمات األخرى التي 
تسعى بطرق وأساليب مختلفة 
إل���ى حتقيق نفس الهدف خلدمة 

اجلنسيات والقوميات واألجناس 
والشعوب.

وبني أن احلركة الليونزية تؤمن 
باجتماعات األندية حيث تسود 
روح املودة والزمالة والتوافق � 
لنشوء وإبراز وتطوير املشروعات 
واألنشطة التي توائم احتياجات 
البيئ���ة واملجتمع���ات املوجودة 
بها وتلبي مطالبها وللمس���اهمة 
بشكل عام في برنامج عام لتنمية 
روابط اإلخاء والزمالة يس���تند 
على إس���داء املعونة واخلدمات 

أميركا الوسطى في هذا امليدان وفي 
عام 1936 أنشئ أول نادي ليونز 
في أميركا اجلنوبية في كوملبيا، 
كما مت تنظيم أول نادي ليونز في 
أوربا في ستوكهولم بالسويد يوم 
24 مارس 1948. وفي عام 1952 مت 
تنظيم أول نادي ليونز في طوكيو 
باليابان، موضحا أن أندية الليونز 
اليوم توجد في جميع دول العالم 
احلر وفي كل قارة من قارات العالم 
الست من خالل مئات اآلالف من 
أعضاء ن���ادي الليونز من جميع 

التي تقوم على مس���اعدة من هم 
اقل حظا من أبناء الوطن.

الخروج للعالمية

ولفت إلى أن أندية الليونز لم 
تخرج للمحيط العاملي إال في سنة 
1920 عندما انشئ أول نادي ليونز 
خارج أميركا حتديدا في كندا، ثم 
توالى بعد ذلك إنشاء نوادي ليونز 
في كل من الصني وكوبا واملكسيك 
في السنوات من 1926 الى 1927. 
وبعد ذلك بثماني سنوات دخلت 

وأكثرها متثيال لألندية التي تعمل 
في مجال اخلدمة.

وخلص أهداف أندية الليونز 
العاملية: أوال زيادة املعرفة والتقارب 
بني أعض���اء املجتمع والتواصل 
بني الشعوب، ثانيا تنمية الثقافة 
الفكرية وإثراء املعلومات العامة 
وتوسيعها عن طريق دعوة ضيف 
متحدث في االجتماعات والندوات 
التي يعقدها النادي، ثالثا خدمة 
املجتمع والبيئة املوجود بها النادي 
من خالل احد املشروعات اخليرية 

أسامة دياب
أكد منسق عام أندية الليونز 
بالشرق األوسط م.مجدي عزب أن 
أندية الليونز هي اكبر مؤسسة 
للعمل األهلي خلدمة املجتمع املدني 
في العالم حيث يبلغ عدد أعضائها 
مليون���ا وثالثمائ���ة ألف عضو 
منتشرين في نحو 200 دولة أو 
مقاطعة من خالل نحو أربعني ألف 
ناد، موضحا أن ميلفن جونز الذي 
كان يعمل مندوبا لشركات التأمني 
في ش���يكاغو هو مؤسس أندية 
الليونز حيث فكر في االستفادة 
من جتمعات رجال األعمال في فترة 
الغذاء املعتادة في النظام األميركي 
والتي تض���م الصفوة منهم، في 
تنمية أعماله كمندوب لشركات 
التأم���ني باإلضاف���ة إلى حتقيق 
حلم لطامل���ا راوده والذي يتمثل 
في جتميع عدة أندية مس���تقلة 
وقائمة بالفع���ل وضمها معا في 
تنظيم واحد قوي ومؤثر وفعال 

له شأنه في خدمة اإلنسانية.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي 
ألقاها أثناء املؤمتر الصحافي الذي 
عقد في ملتقي جنالء النقي أول 
من أمس الس���تعراض األهداف 
واخلدمات الت���ي تقدمها املنظمة 
العاملية ألندية الليونز وبحضور 
املنتدى والقنصل املصري  رواد 
العام لدى الكويت السفير صالح 
الوس���يمي وامللحق العس���كري 

املصري العقيد أشرف بركات.
نشأة أندية الليونز وأهدافها

وأوضح عزب أن ميلفن جونز 
دعا لعقد اجتماع موسع مبدينة 
شيكاغو في 7 يونيو 1917 لعرض 
فكرة إنش���اء أندية الليونز على 
رؤس���اء األندي���ة واملجموعات 
املستقلة، وتقرر في ذلك االجتماع 
عقد أول مؤمتر في مدينة داالس 
بوالية تكساس في الفترة من 8 إلى 
10 أكتوبر من نفس العام والذي 
أجتمع فيه 23 نادي ليونز، وبرزت 
فيه فكرة إنش���اء أندية الليونز 
العاملية على أن يعقد كل عام مؤمتر 
عاملي لألندية الهدف منه تعميق 
الفكرة بني األعضاء وترسيخها، 
وهكذا مت تأسيس اكبر منظمة عمل 
أهلي في العالم وأعظمها نشاطا 

الوسيمي: قانون العمل الجديد يعكس رغبة حقيقية للمسؤولين في حل مشاكل العمالة
اكد القنصل املصري العام السفير صالح الوسيمي ان قانون 
العمل اجلديد سيضع حلوال ومخارج للمشاكل التي كانت حتدث 
قبل اق���راره، موضحا انه هناك نية خالصة ورغبة حقيقية في 
حل مشاكل العمالة س���واء من جانب املسؤولني في الكويت او 
من جانب القنصلية. وبخصوص املتظاهرين من العمال الذين 
لم تصرف رواتبهم منذ شهور ودور القنصلية في هذا الصدد، 
قال الوسيمي انه مت انهاء وحل مشكلة العمالة وسيحصلوا على 
مستحقاتهم املتأخرة لدى الش���ركات وستقوم وزارة الشؤون 

بدفع هذه املستحقات.
وبخصوص سجن االبعاد واحملتجزين به من املصريني، اوضح 
انه منذ ان تسلم مهام وظيفته قام بتوجيه زمالئه ملتابعة سجن 

االبعاد يوميا لالطالع على احلاالت املوجودة به وحتديد املشاكل، 
الفتا الى ان آخر كش���ف لديه يوضح ان هناك فقط 4 اشخاص 
موجودين به منذ 6 أش���هر وان الباقني منذ فترات ال تزيد على 
الشهر او الش���هرين، واولئك االشخاص عليهم قضايا منظورة 
امام القضاء، مشيرا الى ان املسألة معقدة، وحتتاج للعديد من 
االجراءات، ولذلك مت احتجازهم تلك الشهور، ولو ثبتت عليهم 

التهم املوجهة إليهم يتم حتويلهم للقضاء ويدخلون السجن. 
وعن الدور الذي تقوم به القنصلية في تبني القضايا العمالية، 
ومشكلة عمال األمن الذين اعتصموا، قال الوسيمي ان هناك تعاونا 
بني املستشار العمالي ووزارة الشؤون في حل الكثير من القضايا 
العمالية مش���ددا على ان املواطن املصري اختصاص القنصلية 

العامة التي تدرس جميع مشاكله وتضع حلوال واقتراحات جديدة 
لتطوير اقامته بالكويت، مؤكدا ان املصريني بخير واملشكلة تخص 

على اكثر تقدير 140 عامال وهي على وشك احلل. 
ومبناسبة حضوره ملتقى جنالء النقي الذي استضاف هذه 
املرة املنسق العام ألندية الليونز في الشرق األوسط م.مجدي عزب 
في مؤمتر صحافي عن أندية الليونز قال: لست عضوا في تلك 
األندية، استمعت ملا طرح مثل اجلميع، فهي محاضرة جيدة وبها 
شفافية ووضوح، وقد فهمنا من خاللها نشأة الليونز وأهدافه، 
فهي ش���يء توافق عليه احلكومة وتس���ير بالقنوات الشرعية، 
ويج���ب علينا أال نقلق منها، فهي موجودة في مصر، ومن لديه 

وقت فليذهب إليهم، فهي حتتاج لوقت ولتبرعات.

)كرم دياب(صالح الوسيمي وم.مجدي عزب وجنالء النقي وبعض احلضور

دعاة لـ »األنباء«: نوادي الليونز حركة ماسونية يهودية والبعض جعل الكويت ملجأ لمعادين للدين واألخالق
تتبع لها، وتستمد جوهرها احلقيقي 
من الفكر الصهيون���ي، وثانيا أنها 
تدعو إلى فكرة الرابطة االنس���انية 
ال الدينية، وتدعو إلى إزالة العوائق 

بني البشر.
ثالثا فإنها تدع���و إلى االباحية 
العالقات اآلثمة للسيطرة  وتشجع 
على عقول الش���باب والفتيات، كما 
ترصد أحيانا مبالغ ضخمة كجوائز 
تقدم خالل حفالت تنمية الصداقة، 
سائال اهلل في ختام حديثه أن يقي اهلل 
املسلمني جميعا شرها ويرد كيدها 

في نحرها ويخيب سعيها.
وب���دوره أع���رب رئي���س مبرة 
االحسان الداعية بدر احلجرف عن 
اسفه الشديد الستضافة من يشككون 
بالدين ويعملون على إماتة احلياء 
واالميان من قلوب املسلمني، مطالبا 
املسؤولني مبنع دخول الكويت كل 
من يشتبه به في نشر الفكر والقيم 
الغربية والالدينية أسوة مبنع حامد 
أبوزيد. وفي الوقت نفس���ه أش���ار 
إلى أهمية حث الش���باب والناشئة 
من الذك���ور واالناث لاللتفات حول 
العلماء واملصلحني، وحتذيرهم من 
مجالسة أهل األهواء املضلة واألخالق 
الرذيلة، س���ائال املولى عز وجل أن 
ينصر دينه ويحف���ظ أهل الكويت 

من شر األشرار.

الكبيرة، على أن يكون لهن نواد بهن 
تسمى نوادي سيدات الليونز.

وأوض���ح النج���دي أن مكم���ن 
الن���وادي يكون عبر  خطورة هذه 
نشاطاتها اخليرية الظاهرية حيث 
تكون مصيدة تخفي وراءها أهدافها 
احلقيقي���ة اخلبيث���ة، خاصة وأن 
أصحابها يتسمون بالتخطيط الدقيق، 
ويعملون على أس���اس من السرية 
في جمع املعلومات، ويتعرفون على 
أسرار املهن من خالل لقاءاتهم، مما 
يعطيهم قدرة على التحكم في السوق 
احمللية كما يعينهم على التدخل في 
الشؤون االقتصادية للبلد، مشيرا 
إلى أن هناك غموضا شديدا يكتنف 

أسرارهم ومواردهم ووسائلهم.
فتوى المجمع الفقهي

الن���وادي  أما ع���ن حكم ه���ذه 
واالنضمام إليها، فأشار النجدي إلى 
ما أصدره املجمع الفقهي في دورته 
األولى املنعقدة في مكة املكرمة بتاريخ 
10 رمضان 1398ه�، من قرار بني فيه 
أن مبادئ حركات املاسونية والليونز 
والروتاري، تتناقض كليا مع مبادئ 

وقواعد االسالم.
وسبب احلكم عليها بذلك ألسباب، 
أولها أن ن���وادي الليونز ال تخرج 
عن الدائرة املاسونية اليهودية التي 

املاسونية بأنه يجوز لديهم ان ميثل 
املهنة الواح���دة أكثر من عضوين، 
كما ال يستطيع أي شخص أن يقدم 
طلب انتس���اب إليها، إمنا هم الذين 
يرشحونه ويعرضون عليه ذلك إذا 
رأوا مصلحة لهم فيه، كما مينعون 
العقائديني وذوي  باتا دخول  منعا 
الغيرة الوطنية الشديدة، ويعملون 
على جذب الشباب والشابات بغية 
أدنى مستوى ممكن  احملافظة على 
من األعمار الش���ابة للمحافظة على 
الدائمة فضال عن  الن���ادي  حيوية 
سهولة التأثير، وكذلك جذب السيدات 
من زوجات كبار املسؤولني ليسند 
إليهن  مهمة االتصال بالشخصيات 

وتونس والعراق، وغيرها.
أفكاره���م ومعتقداتهم  وأما عن 
فإن اسمهم »الليونز« أي »األسود« 
يرمز إلى الق���وة واجلرأة وحروف 
الكلمة باالجنليزية »Lions« كل منها 
يرمز ملعنى عندهم، وتنهى كسائر 
النوادي املاسونية عن املجادلة في 
األمور السياسية والعقائدية الدينية، 
وتتظاهر بالعمل في ميادين الدعوة 
إلى االخاء واحلرية واملساواة وهو 

شعار املاسونية املعروف.
وعن شروط العضوية في هذه 
النوادي، فهي ال تختلف كثيرا عن 
شروط العضوية في نوادي املاسونية 
والروتاري، لكنها متتاز عن النوادي 

بديال عن النوادي السابقة في حاالت 
انكش���افها أو اضطهادها ملا يتمتع 
به م���ن مظهر اجتماع���ي إصالحي 
خيري، ولهذه املنظمة نواد في أميركا 
وأوروبا وفي كثير من بلدان العالم، 
ومركزها الرئيسي احلالي هو في أوك 
الينوي في الواليات  بروك، بوالية 
املتحدة األميركي���ة، كما أنها تتخذ 
من الفنادق الضخمة مراكز لها في 

بعض البلدان.
وأوضح النجدي حقيقة أن ظاهر 
هذه النوادي الرحمة وباطنها العذاب، 
الفتا إلى أنها تباشر نشاطها في كثير 
من البالد االسالمية مثل مصر واألردن 
وسورية ولبنان والبحرين واملغرب 

قائال: لكن ال حياة ملن تنادي.
كما تس���اءل الدمخ���ي عما يراد 
البلد املسلم وشعبه  للكويت، لهذا 
الكرمي، ال���ذي صيره البعض ملجأ 
لكل محاد ومعاد وطاعن في ديننا 

وأخالقنا.
وب���دوره أجاب رئي���س اللجنة 
التابعة جلمعي���ة إحياء  العلمي���ة 
التراث االس���المي د.محمد النجدي 
عن التساؤل املطروح عن حقيقة ما 
يس���مى ب� »نوادي الليونز«، فقال: 
هي مجموعة نواد ذات طابع خيري 
اجتماعي في الظاهر، لكنها ال تعدو 
أن تكون واحدة من املنظمات العاملية 
التابعة للماس���ونية اليهودية التي 
ترمي إلى إفس���اد العال���م وإحكام 

السيطرة عليه.
وأضاف ان هذه النوادي تأسست 
في صيف 1915 حني دعا مؤسس���ها 
»ملفن جونس« إلى فكرة إنشاء نواد 
تضم رجال األعمال من مختلف أنحاء 
الوالي���ات املتحدة، حي���ث كان أول 
ناد تأسس من هذا النوع في مدينة 
سانت أنطونيو تكساس، وفي مايو 
1917 ظهرت املنظمة العاملية لنوادي 

الليونز إلى الوجود.
وقد عق���دت اجتماعها األول في 
شيكاغو حيث أقدم نوادي الروتاري 
هناك، كما أنشئ نادي الليونز ليكون 

ضاري المطيري
أثار استضافة حاكم مصر وشمال 
أفريقيا ألندية »الليونز« على خلفية 
ندوة أقيمت مساء اول من أمس في 
الكويت ردودا مس���تهجنة، شجبت 
جعل الكويت مرتعا أو ملجأ لبعض 
النوادي واألحزاب التي ثبت ارتباطها 
باملاس���ونية، »األنباء« استطلعت 
آراء بعض الدعاة ح���ول مثل هذه 
أنكروا فكرة  االس���تضافات، حيث 
اقامة فرع لهذه األندية أو استضافة 
مس���ؤوليها وأعضائها في الكويت، 
نظرا خلطر م���ا قامت عليه مبادئ 
ومعتقدات ه���ذه املنظمات، كالعمل 
على إقصاء الدين والدعوة لالنحالل 
األخالقي والعمل بأجندات خارجية 
تضر باملسلمني، وفيما يلي تفاصيل 

اآلراء:
فقد أوضح رئيس جمعية مقومات 
الدمخي أن  حقوق االنسان د.عادل 
املشكلة احلاصلة هذه األيام هي عدم 
اعتبار وزن للش���ريعة، مشيرا إلى 
أن احلديث في املطالبة بالضوابط 
الشرعية لبعض األمور أصبح حديثا 

ضد احلريات لدى البعض.
املاسونية ونواديها  أن  وأضاف 
واتصاله���ا باليه���ود والصهيونية 
معلوم، خاص���ة أن مجامع الفتوى 
وعلماء مسلمني حذروا منها، وتابع 

د. محمد النجدي بدر احلجرف د. عادل الدمخي


