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الئبــIيا
بفضل �هللا "عونه نالت �جلماعة �إلسالمية �أل
دية f الئب�يا 
مؤخر� شر{ بناg مسجدين، حيث "ضع �م� �جلماعة بالبال4 
حجَر �ألسا� ألحدµا f مدينة "تبما& برî" "حتمل تكاليف 

�لبناg �لدكتوi عبد �حلليم.
 f سبتم=   ١٦ f ساسه� ُ"ضع حجر  �لذ^  �لثا@  "�ملسجد 
 wi� يفر" حيث كانت �جلماعة قد �شتر- قطعةi "مدينة "بر
مبساحة ١٢ فد�نا f عا8 ١٩٩٩. "يتميز هذ� �ملسجد بكونه 
تأسيس �خلالفة  مائة عا8 على   i"مبناسبة مر  ^iمسجد تذكا

�إلسالمية �أل
دية �لر�شد�.

باكســــــتا2 
للمضايقا-  يتعرضو&  باكستا&   f �جلماعة  �فر�4   H�� ال 
"�الضطها4 "�أل�G على �يد^ �ملعاiضني �لذين لفرà جهلهم 
 iلضر� Oحسب تعليما- �ملشائخ �ملتعصبني يعتقد"& �& )حلا"
باملسلمني �أل
ديني �ألبرياg �ملساملني ")يذ�gهم ُيكسبهم �لثو�| 
 iقد �لعامة   gهؤال  H"ا±  � "من  �جلنة   H4خو dم  "يضمن 

�ملستطا� �& يث�"� �ملشاكل لأل
ديني.
على  �أل
دية  �إلسالمية  �جلماعة  فإ&  �آلخر  �لطر{   f"  
عا4ִדا مشغولة f تأ4ية "�جباִדا جتا� �إلنسانية كما هو شعاiها 

”خدمة �خللق“
عال�  مت  باملثل)  (�لعال�  �dوميوباثي   Äلط� �ملستوصف  ففي 
حيث  ّ�انا  �ملاضي  �لشهر   f مريض  ¶ال{  عشر�  من  �كثر 
فحص �لدكتوi "قاi منظوi مع فريقه ¶ال{ �ملرضى �ملصابني 
"مت  "غ�هم.  �أل
ديني  بني  �لتمييز   &"4 عويصة   wبأمر�
يعاَلج  �ملستوصف  هذ�   f" �انا.  �أل4"ية   �"توف �لفحص 
 Hألطفا�"  gلنسا�"  Hلرجا� فيهم  مبا  �ملرضى  ¶ال{  شهر  كل 
"�لعويصة   ���خلط  wباألمر� مصابني  يكونو&  منهم   �"كث
"�ملزمنة، "ُيشر{ على هذ� �ملستوصف �لس خد�8 �أل
دية 
f باكستا&. هذ� باإلضافة )% مئا- �ملرضى �لذين �ضعو& 

للعال� f مستشفى فضل عمر i fبو�.

كيـــــنيا
لبناg مسجد جديد  ُ"فقت �جلماعة �إلسالمية �أل
دية بكينيا 
f �ملنطقة �لغربية لكينيا، "مركز للجماعة f متا"� "هو �ملركز 
 ١٩٧٢ f هذ� �ملنطقة �لغربية حيث تأسست �جلماعة f @لثا�
�مد عيسى �ملحتر8  Gد^ �ألستا
âهو4 �ملبشر �إلسالمي �أل


ه �هللا. i
لقد قا8 بالتدشني �ألستاG 2يل �
د �ملحتر8 �ملبشر �إلسالمي 

"�م� �جلماعة �إلسالمية �أل
دية f كينيا.  
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)عد�4: �مد �
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