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	لنيـجر
عقد2 �جلماعة � مدينة ما���6 مؤمترها 
 ٢٠٠٧ ف+�ير   ١٦،١٥  � �لسنو8 
�ليومني  هذين  �ملشا�كو�  قضى  حيث 
�بتد�2  بالر6حانية.  فياضة  بيئة   �
تلتها  �لتهجد  بصال5  �ملؤمتر  فعاليا2 
zتلفة  خطابـا2  قليلة   ساعا2  بعد 
حوD موضوعا2 علمية 6تربوية. كما 
جديد  مسجد  تدشني  ما���6    � مت 
ملائتني  يتسع  �لذ8  ��د�"  "مسجد 
�6سني مصليا 6ُيعد ثاo �ك+ مسجد 

� �ملدينة. 

�غـند	
�خلليفة  سيدنا  �بد�ها  ألمنية  حتقيقا 
�خلامس �يد� �هللا تعا� بنصر� �لعزيز – 
 I5 � �لقا�5 �لسمر�jجولته �ألخ Dخال
تشيد عشر5 مساجد �  يتم   �� �6لك 
�6غند�- متكنت �جلماعة بفضل �هللا من 

بوكيديا،  Nافظة  مسجد qيال �   Iبنا
 W٢٠٠٧ يناير   ١٤  � تدشينه  6مت 
مسؤ6لو�  �الفتتا�  حفل  6حضر 
كلماִדم   � �شا��6  �لذين  حكوميو� 
�دما2 �جلماعة 6طلبو� �� تستمر  � 
فقد  �لبال�   � �جلماعة   jم� �ما  �لك. 
�علن � كلمته �� هذ� �لبناI.. بيت �هللا، 
ُيسَمح لكل من يريد �� يعبد �به 6حد� 
بأ� يدخله 6يعبد �به كما يـريد 6م� 

يريد.
 

بريـطانيا
عقد فر� �جلماعة �إلسالمية �ألhدية � 
"مانتشستر" مؤمتر �لسالW � ٣ �يسم+ 
W٢٠٠٦ �شتر� فيه ممثال� عن �ملسيحية 
تعاليم  على   Iلضو� 6�لقيا  �6ليهو�ية 
�يانتهما عن �ألمن �6لسالW. 6مما �د� 
عرَّفا  �ملمثَلني  ِكال   �� هو  0ليه  �إلشا�5 
مفهوW �لسالW من �ملنظو� �لدي� �نطالقا 
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(��عية 0سالمي �hد8)



٣٥

اجمللد التاسع عشر، العدد الثاني عشر -  ربيع األول والثاني  ١٤٢٨ هـ - أبريل / نيسان ٢٠٠٧ م

 cشتر� كما  �لكرمي.   1lلقر� lيا6  من 
 bملا1 تو? لوئيد �لذfملؤمتر عضو �ل� o
�لدين  ممثل  !ما   .�,جيز كلمة  !لقى 
�حلنيف �ألستا` عطاw �ملجيب ��شد فقد 
�إلسالمية  للتعاليم   �ش جو�نب  ح  ,ضَّ
 1lلقر� تعاليم   wضو  o ,�ألمن   Bللسال
�لكرمي ,حديِث �لن¥ � س*� ,عمال. 
�ستمتع باهتماB >يع �حلضو� - �لذين 
كانت !غلبيتهم من �إلجنليز - باخلطابا6 
�ملتنوعة �لr !ُلقيت ,�ختتم �ملؤمتر مبأAبة 

 .wعشا

�سبـانيا
�لعاصمة  بضو�حي  2سبانية  جامعة   o
�إلسالمية  �جلماعة  ممثل  !لقى  مد�يد 
 ١٥ o دية �لسيد فضل �2ي قمر�أل�
عنو�1  حتت   �)اضر  ٢٠٠٧ ف�fير 
فيها  بيَّن   "Bإلسال�  o  ��ملر! "مكانة 
�جلو�نب �ملختلفة �ذ� �ملوضو� �حلسا� 
�لذb طاملا !ساw �لغربيو1 فهمه. ,تلت 
,�إلجابا6  �ألسئلة   �ند,  ��ملحاضر
 ��ستمر6 لساعتني. ,l oخر �ملحاضر
 1lللقـر نسخة  �جلماعـة  !هد6 
ملكتبة  �إلسبانية  باللغة  �ملترجم  �لكرمي 

�جلامعة.

�ند#نيسـيا
�أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة  *نالت 

,!>ل   fك! تشييد   sشر بإند,نيسا 
كوتاموباجو  مدينة   o  bد�! مسجد 
 wعد�! بذ�  ,لقد  �لشرقية.  بإند,نيسيا 
 wثنا! ما o ,سعهم �دمه  �جلماعة كل 
 Â, ما�مl لكن �هللا خّيب wعما� �لبنا!
هذ�  ,ُسـمي  له.  خططو�  ملا  يوفَّقو� 

"cملسجد "مسجد مبا��
 Bملنصر�  Bلعا� من   fيسمA !,�خر   o*
عقد6 �جلماعة o جزير� باØ �جتماعها 
�لسنوb �ملحلي، �شترc فيه بعض ضبا¢ 
�لشرطة �ملحلية ,�ملسؤ,لو1 من مكاتب 
بعض   02 باإلضافة  Íتلفة  حكومية 

�لعلماw ��ناAكة. 

بنغال�يش
�أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة  عقد6 
�لثالث   bلسنو� مؤمترها  بنغالAيش   o
ف�fير   o �Aكا  �لعاصمة   o ,�لثمانني 
�ملنصرB�A B ثالثة !ياB من (٩ 02 ١١). 
�شترc فيه ٢٧ ضيفا من بلد�Í 1تلفة مبا 
,!ستر�ليا.   ��ملتحد ,�ململكة  !ملانيا  فيها 
باجلّو  �ملشا�كو1  متتع   Aمعتا هو  ,كما 
�خلطابا6  ظل   o بالر,حانية  �لفيا¹ 
 .�ش ,علمية  2سالمية  مو�ضيع  حو� 
,قد !لقى �لضيوs �ملسيحيو1 ,�لبو`يو1 
كلمتهم خال� �ملؤمتر. ,قد غطت بعض 
!حد��  �لقومية  ,�جلر�ئد  �لفضائيا6 

�ملؤمتر.

كند�
* عقد nلس خد�B �أل�دية o جامعة 
 �تو��نتو �لكندية ند,� حتت عنو�1 س*
 wلن¥ �. !لقى �ملحاضر,1 فيها �لضو�
على جو�نب Íتلفة لس*� �لرسو� �. 
مبا  ضيفا   ٢٠٠ قر�بة   ��لند,  o  cشا�
 wعضا! !حد  خا1  ,�جد  �ألستا`  فيهم 

.bملا1 �لكندfل�
�أل�دية  �إلسالمية  �جلماعة  عقد6   *
�حلو��  شعا�  حتت  ناجحني  مؤمترين 
"كاملوبس"   rمدين  o �لديانا6  بني 
كوملبيا  إلقليم  �لتابعتني  ,"كيلونا" 
 ٢١١ �ملشا�كني   Aعد كا1  �لfيطانية 
�ملدينة  بلدية   �ئيس  فيهم  مبا   ٣٠٠  ,

,مر�سلي �جلر�ئد.

غيانا
فرست   rهيومن منظمة  �فتتحت 
بربيس   منطقة   o !,ًال"  "�إلنسانية 
,لقد  �لكمبيوتر،  على  للتد�يب  مركز� 
من   sضيو �الفتتا¶  حفل   o  cشتر�
 Bإلسال�, ,��ند,سية  �ملسيحية  !تبا� 
!شاo �,A كلمتهم ֲדذz �خلدمة. ,�ملركز 
بتـز,يد   Bقا كمبيوتر�،   ٢٦ بـ   Aَّ,مز
 ��خلدما6 مهندسا1 من �لواليا6 �ملتحد
رs �شيد ,فرحـا1  �ألمريكية Ûا مشَّ
 zهذ على   wجلز�� �هللا خ*  مر�j. جز�Ûا 

�خلـدمة.  




