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Nململكة �ملتحد�
�إلسالمية  �جلماعة  عقد@   ٢٠٠٧  r!ما  ٢٥  �  *
�لفتو§  بيت  wمع   � �لسال�  مؤمتر  بlيطانيا  �أل/دية 
قطاعا@  من  عديد�  شخصيا@  Gُعيت  حيث  بلند; 
7تضمن  ~تلفة.  لديانا@  ممثلني  �لدين  7!جا�  ~تلفة 
�خل�ية  �جلماعة  منظمة  �جنا|�@  غطى  معرضا  �ملؤمتر 
 ��لضيو  !�| كما  70ال)  (�إلنسانية  فرست"   ªهيومن"
حر� �جلامع 7طرحو� 0سئلة عديد� 0جا� عليها ثلة من  

0بنا� �جلماعة.
�7ختتم �ملؤمتر بند7� تر0سها سيدنا 0م� �ملؤمنني 0يدx �هللا 
تعا9 بنصرx �لعزيز حيث 0لقى 0م� �جلماعة � بريطانيا 
فيه  !حب  7جيز�  خطابا  �ملحتر�  حيا@  !فيق   gألستا�
بالضيو�. كما 0لقى بعض �لضيو� كلمتهم �7ختتمت 
باللغة  �ملؤمنني  0م�  حضر�   x0لقا 7جيز  Òطا�  �لند7� 
�ألمر  �لعا¡  �ألمن �7لسال� �  �نعد��  فيه  بَين  �الجنليزية 
�لذi 0حدÙ شرًخا � �لسال� �لعاملي على Dيع �ألصعد�. 
7نصح �ألمم Dيعا 0; تتو� �9 �هللا 7ترجع �ليه حيث 
ليس ãة 0من 7سال� بعيد� عنه عز 7جل 7كل 0من يكمن 

� كنفه سبحانه 7تعا9. 
 �شر على  عشـا�  مبأGبة  �لند7�  �7ختتـمت 

�حلضو!؟
 

** 0قامت ��G!� �لقنا� �لفضائية �إلسالمية �أل/دية مأGبة 
تعا9  �هللا   x0يد �ملؤمنني  0م�  سيدنا   �شر على  َعشا� 
بنصرx �لعزيز يو� �ألحد ٦ مايو ٢٠٠٧ � wمع بيت 
ُقد�    حيث  �لعربية    MTA3 قنا�  �فتتا§  مبناسبة  �لفتو§ 
النطباعا@  تسجيال@  5توياته  ظمن  من  كا;  عر£ 
برنامج  حو�  خصوصا  �أل/ديني  غ�  من  �ملشاهدين 
�حلو�! �ملباشر �لذi يرGّ مباشر� على تسا�ال@ �ملد�خلني 
7مؤسسه  �إلسال�  على  �ملسيحيني  �عتر�ضا@  7يفند 
�لطاهر صلى �هللا عليه 7سلم. 7نصح حضرته � كلمته 
�لوجيز� هؤال� �لعر� 0; �إلشاG� ìوG� �ل�lمج ال تكفي 
بل Èب 0; ينضمو� �9 �جلماعة �لª تد�فع عن حيا£ 
قو� �إلما� �ملهدi �لذi 0!سله �هللا لنصر�  �إلسال�، 7يصدِّ
�لدين �حلنيف 77عدx بأنه سيزيد عدG 0تباعه �7قق Dيع 

0منياته.
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�عد�G: 5مد 0/د نعيم

(iعية �سالمي 0/د�G)
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 نيجـ4يا 
� منطقة Arabiyan تأسس فر³ جديد للجماعة �إلسالمية 
�أل/دية حيث متكن �أل/ديو; بفضل �هللا من شر�� ٣٦ 
 r!ملسجد � ٩ ما rقطعة 0!ضية 77ضع حجر �ألسا
نفقا@   ;0 بالذكر  �جلدير  7من   . مصلٍّ خلمسمائة  يتسع 
بنا� �ملسجد حتملتـها �لسـيد�@ �أل/ديا@ من منطقة 

    Agege

غـانـا 
0سست �جلماعة مد!سة لتحفيظ �لقر�; � غانا � �7حد 
�هللا   x0يد �ملؤمنني  0م�  سيدنا  من  بتوجيه   ٢٠٠٥  r!ما
�لقر�;  ´فظ  طالب   �70  �7تشر �لعزيز،   xبنصر تعا9 
 �G� �لعزيز  7هو   ٢٠٠٧ ف�lير   ٢٠  � بكامله  �لكرمي 
للقر�;  حفظه   Xستغر� 7لقد  بو!كينافاسو،  من  سوغيه 
�لكرمي åسة عشر شـهر� 07!بعة عشـر يوما. �7حلمد 

هللا على gلك. 

بو
كينافاسـو
 ٢١  � مؤمتر� صحفيا  بو!كينافاسو   � �جلماعة  عقد@ 
ما!r ٢٠٠٧ حضر فيه عدG من مر�سلي �جلر�ئد �7لتلفز� 
من   �ُعر 7نصف.  لساعة  �ستمر  �لقومية  �7إل�gعة 
�لتسا�ال@  Gّ!ُ7 على  باإلسال� على 0حسن 7جه  خالله 
 �  �G!لو�� �العتر�ضا@  ُفند@  كما  �ملر0�.  عن حجا� 
�لرسو� �لكا!يكاتو!ية �ملسيئة �9 �إلسال� �لª صد!@ من  

�لدمنا!j �لعا� �ملاضي.

 i!7G 0مر�£ �لعيو; � مدينة �ملد��7 Rاw 0قيم ~يم **
 G٢٠٠٧ حيث فحص �لدكتو! فضل 5مو r!١٨ ما �

�م  �أل7Gية wانا.  � ֲדنو; من �7غا7Gغو ٢٥٠ مريًضا 7قدَّ
�ختا! ٨١ مريضا منهم إلجر�� عملية جر�حية � مستشفى 

 .i7غو �أل/دG�7غا
                

�لكـونغـو
� منطقة Bandundu �قليم كنشاسا متكنت �جلماعة من 
 r!إلقليمي � ما� Qعلى �ملستو iعقد �70 مؤمتر سنو
٢٠٠٧ 7كانت فعاليا@ �الجتما³ جترi باللغة �لفرنسية 
0كثر من  �ملؤمتر   � jشتر� 7لقد   .Lingala �ملحلية  �7للغة 
٥٠٠ شخص من ٢٤ مركز�. �g07عت �لتلفز� �7إل�gعة 

�ملحليتا; 0عما� �ملؤمتر لستة 0يا� على �لتو�¬.

�لسيـنيغـا= 
 ٢٠٠٧ r!عقد@ �جلماعة �إلسالمية �أل/دية � ٢٥ ما
�جتماعها �ملحلي 0لقى فيه �أل/ديو; �ملحليو; خطابا@ 
تنا7لو� فيها بيا; س�� �لن� صلى �هللا عليه 7سلم باإلضافة 
G7الئل  �لسال�  عليه  0/د  سيدنا  س��  موضوعا@   9�
صدقه 7بركا@ �خلالفة، 07نشد�7 �لقصائد � مد§ �لن� 
�أل/ديو;  �الجتما³   �  jشتر� 7سلم.  عليه  �هللا  صلى 
من 0كثر من ١٥ مركز�، �7جلدير بالذكر 0نه أل�7 مر� 
�ستخد� � �الجتما³ مكl �لصو@ بشكل !�ي، 7ُ|ين 

مكا; �الجتما³ بالالفتا@.

بنـني
7ضعت منظمة "هيومنª فرست" حجر 0ساr لد�! لأليتا� 
� ٢٠ يناير ٢٠٠٧. غطت 7سائل �إلعال� �ملحلية 0عما� 
 ªعليه 7فد من فر³ "هيومن �حفل �الفتتا§ �لذQ 0شر

فرست" من 0ملانيا.




