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٢٤٨

�لد حضر� م��� مسر�
 	�د � ١٥ 
سبتم#/	يلو� سنة ١٩٥٠ بربو�، �هو 
فهو  �؛  �ملوعو*  �ملسيح  �بَني  حفيد 
حفيد �خلليفِة �لثا7 � من جهة �أل3، 
�حفيد م��� شريف 	�د � من جهة 
	�د   
منصو م���  هو  ��لد?   .Aأل�
نظا3   �  Dشتر� بيغم.  ناصر�  ���لدته 
�لوصية � سنة ١٩٦٧ �هو � �لسابعة 
عشر ��لنصف من عمر?. �بعد 	N حصل 
�لثانوية ��لبكالو
يوP من  على شها*� 

� طفولته

� حديقة �لبيت يلعب "�لكريكت"

� فتّوته� صبا?
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كلية   �  P
* 
بو� 
فيصل   � �لز
�عة 
فيها  �\ر]  [با* 
بشها*�   ١٩٧٦ سنة 
�ملاجست� � �القتصا* 

�لز
�عي.
 :١٩٧٧ -١٩٧٦
خد�3  bلس   � عمل 
 cملركز� �أل�دية 
 (Nباكستا  - 
بو� )
كمسؤ�� عن �لصحة 

�جلسدية.
 Nيناير/كانو  ٣١  
تزّ�َ]   :١٩٧٧ �لثا7 
َ	َمَة �لسبوl بيغم بنت 

	مة  ��لسيد�  شا?  مظفر   *��* �لسيد 
�حلكيم. 

١٩٧٧: نذ
 حياته خلدمة �إلسال3.
خلدمة  غانا   rs سافر   A] 	غسطس/ 

."Nجها uنصر" v�لدين حتت مشر�
مدير�  عمل   :١٩٧٧-١٩٨٥
�لثانوية � "سالغا"  للمد
سة �أل�دية 
بغانا سنتني، �مدير� للمد
سة �أل�دية 
 y  ،uسنو�  ٤ "�يسا
جر"   � �لثانوية 
zافظة   � �أل�دية  للمز
عة  مدير� 
 �  �
��لذ  �
�أل بز
�عة  فقا3  "متا}". 
ناجحٍة  بتجربٍة  قا3  كما   ،�
�أل هذ? 
 Pلنا�  Nكا حني   � �لقمح،  لز
�عة 
�لقمح  
�عة � ميكن  ال  	نه   N�
يتصو
�لقمح  هذ�  ُعر�  �قد  �لبلد.  هذ�   �
 � �ملنعقد  �لعاملي   c
�لتجا �ملعر�   �

� �لز
�عة ��� rs قدِّمت عّينٌة منه�غانا 

�لغانية.

 cية ملجلس خد�3 �أل�دية �ملركز
حضرته ير** عهد �خلد�3 	ثنا� جلسة للهيئة �إل*�

uحد �الجتماعا	حضرته �طب � 

 rs غانا  من  حضرته  عا*   :١٩٨٥
 .Nباكستا

�أل�دية  خد�3  "bلس   � شغل 
مدير  منصب   "cملركز�

.uإلحصائيا�
ُعّين   
��]/P
ما  ١
نائًبا لوكيل �ملا� �لثا7 
�لتحريك  مؤسسة   �
-�هو  �جلديد 
�ملكتب  عن  �ملسؤ�� 
من  باملوصني  �ملع� 
 -Nباكستا  [
خا
�عمل � هذ� �ملكتب 
 N١٩ يونيو/حزير� rs

.١٩٩٤
١ نوفم#/تشرين �لثا7 
	كتوبر/  -١٩٨٥

تشرين �أل�� ١٩٨٩: عمل � bلس 
خد�3 �أل�دية �ملركزc مسؤ�ال عـن 

 .Nباكستا [
فـر�v �ملجلس خا
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�جللوP من �ليمني: �لد�عية شيخ مبا
D 	�د، حضر� مر�� منصو
 	�د، حضر� مر�� مظفر 	�د، مر�� عبد �حلق
�لثالث من �ليسا
 بني  �لوقو� حضر� مر�� مسر�
 	�د

 � عضًو�  عِمل   :١٩٩٥  -١٩٨٨
 "��لقضا  
�*"  N�شؤ على  �ملشرفة  ��يئة 

باجلماعة.
نائًبا  عني   :١٩٨٩ �لثا7  نوفم#/تشرين 

.cلس خد�3 �أل�دية �ملركزb لرئيس
١٩ يونيو/حزير�N ١٩٩٤: ُعّين ناظر �لتعليم 
.Nدية باكستا�	جنمن 	 
� مؤسسة "صد


ئيس  بصفة  عمل   :١٩٩٧  -١٩٩٤
"مؤسسة ناصر". 

١ يناير/كانوN �لثا7 ١٩٩٥: ُعني مسؤ�ال 
عن �لصحة �جلسدية � bلس "	نصا
 �هللا " 

.Nباكستا �
١٩٩٥-١٩٩٧: عمل مسؤ�ًال عن تعليم 

.Nهللا" � باكستا� 
�لقر[b � Nلس "	نصا
عينه   :١٩٩٧ �أل��   Nيسم#/كانو*  ١٠
�	م�  	على  ناظر�  �هللا،  
�ه  �لر�بع  �خلليفة 
هذ�  جانب   rs�  ،Nباكستا  � �جلماعة 
�ناظر  �لضيافة  ناظر  منصب  شغل  �ملنصب 
 N	 rs بقي يشغل هذ? �ملناصب�عة، �
�لز
�نُتخب خليفًة خامًسا لإلما3 �ملهدc ��ملسيح 

�ملوعو* �.
	غسطس/[A ١٩٩٨: عني 
ئيسا ملجلس 
نظا3  يدير   cلذ�) مق#�"  "كا
بر*�� ֲדش� 

�لوصية).

فع 	عد�� �أل�دية *عو� ��ئفة  :١٩٩٩ 
 Nبريل/ نيسا	ضد حضرته، فُسجن � ٣٠ 
سنة   
مايو/	يا  ١٠  � عنه  �	فِرَ]   ١٩٩٩
١٩٩٩. �ֲדذ� كاN 	ك# مسؤ�� � �جلماعة 

يُسجن � سبيل �هللا تعاr � تا
�ها كله.
�فتتـح   :٢٠٠٢ سبتـم#/	يلو�   ١
�جلامعة  من  �جلديـد  �لقسـم  حضـرته 

بـو�   � �أل�ـدية  �إلسـالميـة 

.Junior Section ُسـّمي�
 
��يئة �إل*�
ية ملجلس خد�3 �أل�دية �ملركزc ١٩٨٩مع حضر� *. مر�� منو
 	�د، ��لثالث من �ليسا

بني �جلالسني هو حضر� مر�� مسر�
 	�د

من �ليمني: 
�جه نص� 	�د، حضر� مر�� �سيم 	�د، حضر� مر�� مسر�
 	�د،  سيد كما� يوسف �مبا
D مصلح �لدين
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�لناظر  	�د،   
مسر� م���  حضر�  �عُتِقل 
�ألعلى ملؤسسة "صد
 	جنمن 	�دية" �	م� 
�جلماعة � 
بو�، مع 	
بعة 	�ديني � ٣٠ 
توثيق  عد3  بسبب   ١٩٩٩  Nبريل/نيساs
�لكفالة � �ملحكمة � مدينة شنيوu. �قد 
ُسجن مع حضرته �للو�ُ� �ملتقاعد 	يا� zمو* 
	�د خاN، ��لسيد zمد 	ك#، ��لسيد zمد 
حسني. كاN 	عد�� �جلماعة يطالبوN منذ فترٍ� 
بتغي� �سم مدينة 
بو� �جة 	N هذ? �لكلمة 
مذكو
� � �لقر[N �لكرمي �	N � �ستخد�3 
 N]لقر� rs �ً��أل�ديني �ا �ً�ا ملركزهم sسا
 Nلكرمي. فقّدمو� �قتر�ًحا بتغي� ��ها � برملا�
 N�*عضا ? �ملوجو	فو�فق عليه  ،Aقليم �لبنجاs
 
بعدٍ* قليل بد�N مناقشة �بغ� *ليل، �	صد
 rs بو�
�لبنجاA حكًما بتغي� �سم  حاكم 
�بعد  �جلديد�).   Nقا*يا  c	)  "Nقا*يا  Nنو�"
�بعض  �إلعال3  �سائل   uنشر 	يا3  بضعة 
من   
تتضر لن  �أل�دية  �جلماعة   N	  Pلنا�
مركزهم  �سم  هو   Nقا*يا  Nأل �لتغي�  هذ� 
	خر�،  مرً�   Nضو
�ملعا  �هؤال  
فثا �أل��، 
 "Nقا*يا Nبو� من "نو�
فغّيرu �حلكومة �سم 

rs "شناA نغر".: �لكن �جلماعة �إلسالمية 

*� فعل على هذ� �لتغي�  c	 أل�دية ¢ تبِد�
	يًضا. �من ناحية ثانية ¢ ִדد	 ثو
� غضب 
�ملعا
ضني �عنا*هم، فاستمّر�� � �لتحريض 
على sيذ�� �أل�ديني، �	علنو� َنْصَب الفتة � 
عند  نغر"   Aشنا" �جلديد  ��ها  حتمل  
بو� 
موقف �لباصاu. �كاN من �ملقر
 	N ¥ضر 
�لسيد شوكت *��* ��ير �ملالية � حكومة 
نائُب  موكل  �ختر  ��لسيد حسن   ،Aلبنجا�

ئيس برملاN �لبنجاA ��لسيد سعيد منهيس 
�غ�هم   Aلبنجا�  Nبرملا  � �ملعا
ضة  �عيم 
من 	كابرهم  لنصب هذ? �لالفتة، �لكن ¢ 
بنصب  فقا3  منهيس  سعيد  �لسيد  sال  ¥ضر 
 �*
  c	 �جلماعة  ُتبِد   ¢ �لك  �مع  �لالفتة. 
 Nضو
فعل على �لك، فلم يصب هؤال� �ملعا
هدفهم �ملنشو*. �بعد بضعة 	يا3 مسح �لبعض 
�لالفتة باللوN �ألسو*، فُرفعت �لدعو� ضد 

بربو�  	�دية"  	جنمن   

ئيس مؤسسة "صد
ُمسحت  قد  �لالفتة   Nبأ  
��]/P
ما  ١٠ �
 Pلياs قّد3  �لتا}  �ليو3  بأمر?. ��   u*ُِّسو�
شنيو¨ طلًبا � §فر �لشرطة بربو� ضد بعض 
�ألعلى  �لناظر  
	سهم  �على  �جلماعة   
كبا
لـ ”صد
 	جنمن 	�دية“ �	م� �جلماعة � 
	�د،   
مسر� م���  حضر�  �هو   Nباكستا
�لالفتة،  مسح   ��
� هم   �هؤال  Ns فيه  قا� 
��ل� قد ُمسحت منها �آلياu �لقر[نية باحل# 
 
مسر� م���  حضر�   N	 ��لنتيجة  �ألسو*. 
 Nبريل/نيساs د �عُتقل مع �مالئه � ٣٠�	
 BBC قنا� �لـ uنشر�١٩٩٩ يو3 �جلمعة. 
هذ� �خل# � نشرִדا �إلخبا
ية �لساعة  �لثامنة 
��لعاشر� ليال. y ُ	طلَق سر�حه � ١٠ مايو/

 ١١ �لسجن   � قضى   N	 بعد   ١٩٩٩  
	يا
�ليو3   � �آلخرين   lسر� sطال¬  �مت  يوًما، 

بو�  	هل  من  كبٌ�  عدٌ*  ��ستقبل  �لتا}. 
 rs عند �صوله  	�د   
م��� مسر� حضرَ� 


 �لضيافة. �*
(ملخص من جريد� �لفضل 
بو� ٣-١٠

(١٩٩٩ ¯ ١ 
 مايو/	يا

!\;◊Ëeà;∫;Øqâ’\;

حضرته لد� �نتقاله من سجن 
بو� rs سجن جهنغ �صو� حضرته rs سجن جهنغحضرته � غرفة �لسجن � 
بو� 
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 �	
كانت صحة حضر/ �خلليفة �لر�بع قد حتسنت بفضل �هللا تعا� بعد تدهو	ها قبل �يا�، فقا� بتقدمي 
تعليم �أل	
ية H �لفضائية قبل Bفاته بيو�، Bكا5 بشوًشا Bيتكلم بكالٍ� مملوٍ= باحليوية، فقر8َّْ عيو5 
� جو�	 	Oة �هللا تعا� H ١٩ Nبريل/نيسا5 ٢٠٠٣ N نتقل�لكنه B ،كله مبشاهدته Rلعا� H دينيOأل�

يو� �لسبت H �لساعة �لـ٩,٣٠ صباًحا بتوقيت لندN .5نا هللا NBنا Nليه 	�جعو5. 
ُ�خZ حضر/ م_d� مسرB	 �Oد (�لناظر �ألعلى B�ألم_ �ملحلي) ֲדذ� �خلZ �ملؤR هاتفًيا H �لساعة �لثانية 
� بيته بعد jNا= �عماله H مكتبه. فدعا hبة من كبا	 N صلB بع بتوقيت باكستا5، بعد �5 كا5 قد	ال N
�جلماعة فوً	�، �BخZهم بوفا/ �خلليفة. Bبعد �لتوقف B�لسكو8 قاl حضر/ م_d� مسرB	 �Oد: علينا 

.mta لـ� Zلند5 لُيبّث ع �N ساله	NB فاتهB 5عالN كتابة 	قر r .�ًال ֲדذB� جلماعة�بنا= � Zh 5�
طلب حضر/ م_d� مسرB	 �Oد �لسجال8 �ملحتوية على ما يتعلق بانتخاv �خلليفة، �Bمر بأ5 ُيخَبر 
� لند5 من كا5 لديه منهم N �	ًفاته، ليسافر فوB باكستا5 عن H 5ملقيمو�خلليفة � vنتخا�عضا= جلنة �

جو�d سفر Bتأش_/. 
�Oدية،  �جنمن  صد	  (مؤسسة  �جلماعة   H  }Zلك� �لثال~  �ملؤسسا8  �جتما�   �N حضرته  
عا   r
�لتحريك �جلديد Bمؤسسة �لوقف �جلديد) H �لساعة �لسا
سة مسا=. HB �الجتما� قر�  Bمؤسسة 
قائمة ��ا= جلنة �نتخاv �خلليفة، Bعر� قائمة �ألعضا= �لقد�مى فيها ليحد
 من ير�� �جتماعها Bقت 

 .vالنتخا�
 كما �عطى حضرته بعض �ملسؤBلني تعليما8 ملساعد/ �عضا= جلنة �نتخاv �خلليفة H �حلصوl على 
� لندB .5من ناحية ثانية ظل على �تصاlٍ بلند5 يرشد �ملسؤBلني هنا� بالترتيبا8 N لتأش_/، فالسفر�
�لالdمة. r �علن ��اَ= �لذين تقر	 بقا�هم H 	بو/، Bعّين "ملك خالد مسعو
" ناظَر �ألمو	 �لعامة 

� لند5.N سفر� lليقو� مقاَمه خال
� من �عضا= جلنة �نتخاv �خلليفة. BBصلت هذ� �لقافلة لند5 Bأل�لقافلة � H 5لند �N سافر حضرته

H حو�� �لساعة �لر�بعة B�لنصف مساً= H �ليو� �لثا�.
طلب حضرته �جتماًعا ألعضا= �لس �النتخاv ُبعيد صال/ �ملغرB v�لعشا=. Bُفتح H �الجتما� سجل 
فعاليا8 �نتخاv �خلليفة �لر�بع Bُقر� على �ألعضا=، Bحتد
 موعد �نتخاv �خلليفة �لقا
� Bموعد صال/ 

 .vالنتخا�قت B ملسجد� lألعضا= بطاقا8 خصوصية لدخو�ُمنح B ،/dجلنا�
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 ٢٠٠٣ �بريل/نيسا�   ٢٢  � ��لعشا�  �ملغر�  صال�  بعد 
ُعقد �جتما2 جلنة �نتخا� �خلليفة، �'سب �لقو�عد تر!سه 
شو6AB @يد �هللا (�لوكيل �ألعلى للتحريك �جلديد) �لذ6 
 � Eٌٌع غفH Iخدمًة بني �ألعضا�. �كا� هنا Qكا� �ألقد
مسجد "�لفضل" �خاAجه ֲדذY �ملناسبة، فُأخِلي فنا� �ملسجد 
�ملباAكة.  �ملناسبة   Yهذ مشاهد�  من  �جلميع  يتمكن  ح^ 
فأغلقتها   ،aبالنا مكتظة  �ملسجد   cحو  2Aلشو�� �كانت 
�ُ!غلق  �ملسجد  �ألعضاُ�  Bخل   .Qلعا�  Eلس�  Qما! �لبلدية 
�لبا�. جلس Aئيس جلنة �النتخا� ��لسكرتE على مقعدين 
 ،�iبد! �الجتما2 بتال�� �لقر� .jAجلس �لباقو� على �أل�
 k .باإلجنليزية k ية !�ًالBAلقو�عَد باللغة �أل� Eُقر! �لسكرت k
 �pEا�، ��نُتخب حضر� مqّشحت �ألAُ بد! �النتخا� حيث
مسر�A !@د خليفًة خامًسا للمسيح �ملوعوB �. �حظي 
Hيع !عضا� �للجنة بشرu �لبيعة على يدY �ملباAكة k عناِقه. 
k !علن �لسكرتE �نتخا� حضرته خليفًة خامسا للمسيح 

 .mta لـ� wع � Bملوعو�
�لبيعة  !خذ   k �جيًز�،  خطاًبا  �هللا   Yنصر حضرُته  !لقى   k
 zهم حو�Bعد�  Iهنا  ��Bملوجو� فيها   Iشتر� �ل|  �لعاملية 

١١ !لًفا، �سائر �أل@ديني من ش^ !~ا� �لعا{.
٢٣ �بريل/نيسا�: صلى حضرته على �خلليفة �لر�بع -A@ه 
�أل@ديني  من   Eغف Hع  مع   BAتلفو  Bباi  Qسال�  � �هللا- 

�لقاBمني من �تلف !~ا� �لعا{.    
 � "�ملؤمن"  مسجد  �فُتتح  خالفته  بد�ية   �  :Aمايو/!يا  ٣

�ملدينة �لتا�Aية ميونستر � �اc غر� !ملانيا.
 mta � هللا- �لعاملني� Yحضرته -نصر uَّشر :A٤مايو/!يا

بلند� بلقائه � قاعة "�موB" مبسجد "�لفضل". 
يونيو/حزير��: بد! بث قنا� �لـ mta على قمر iسيا سا�، 
يونيو/  ٤  � �جلمعة  خطبة   � �لك  عن  حضرته  �!علن 

حزير�� مبسجد "�لفضل" لند�.

!�c كلمة !لقاها حضرته ُبعْيد �نتخابه

منظر �لدعا� بعد �لبيعة �أل�� على يد حضرته � فنا� مسجد �لفضل �حوله

يتشرu بعض �ملحظوظني بعنا� حضرته بعد �النتخا�



٢٥٥

�لسنوية  �جللسة  �نعقد�   :pيوليو/متو  ٢٥-٢٧
لwيطانيا � تلفوBA �سالi QباB، �هي �أل�� � 
!لف  ��شـترI فـيها ٢٥  عـهد خالفـته، 

شخـٍص من ٨١ بلـد�. 
٢٦ يوليو/متوp: !علن حضرته تأسيس "مؤسسة 
طاهر" � �ليوQ �لثا� للجلسة �لسنوية لwيطانيا، 
�فّوj �ليها تد�ين خطب �خلليفة �لر�بع -A@ه 
�هللا- �خطاباته. ��نعقد� �لبيعة �لعاملية �حظي 
iالu �أل@ديني بشرu �لبيعة عmta w، �قد 
�ألخضر  �ملعطف  �ملناسبة   Yֲדذ حضرته  لبس 

.� Bللمسيح �ملوعو
سلسلة  حضرته  بد!   :٢٠٠٣  pيوليو/متو  ٢٧
ضو�   � �لعشر�،  �لبيعة  شر��   cحو خطب 
 Bملوعو� �ملسيح   cقو�!� ��ألحاBيث   �iلقر�
�، �قد ُطبعت هذY �خلطب � كتا� سنة 

.٢٠٠٤
�جلماعة   Bفر�! حضرته  �ّجه  �i/!غسطس: 
باإلجنليزية   � �مد  سيدنا  �سم  يكتبو�   �!  ��
 Yتصر�� �!ال  كامال   MUHAMMAD

Mohd �!ال �طئو� � حر�فه أل� �لك ال يليق 

مبقامه �. 
�ولته  حضرته   Qقا �i/!غسطس:   ٢٠-٣١
�لسنوية  �جللسة   �  Iشتر�� !ملانيا،   �� �أل�� 

�لثامنة ��لعشرين فيها.

 Aفتتح حضرته مسجد "نو� ٣٠ �i/!غسطس: 
�لدين" بد�Aمستد � !ملانيا.

�لسنوية  �جللسة  عقد�   :wسبتم/cيلو!  ٥-٧
�أل�� لفرنسا � بيت �لسالQ � عهد خالفته، 
فافتتحها برفع لو�� �أل@دية قبل صال� �جلمعة، 

k !لقى خطاًبا.
�فتتح حضرته مسجد   :c٣ !كتوبر/تشرين �أل�
�جلمعة.  خطبة  بإلقا�  بريطانيا   � �لفتو�  بيت 
قد  �هللا-  -A@ه  �لر�بع  �خلليفة  حضر�  �كا� 
 cضع حجر !ساسه � ١٩ !كتوبر/تشرين �أل��

١٩٩٩. �هو !كw مسجد � !��Aبا �لغربية.

!لقى حضرته خطبة   :c٣٠ !كتوبر/تشرين �أل�
�أل@ديا�   Qلتز��  �Aضر� على  فيها  Aكز  هامة 

باحلجا� �إلسالمي. 
٢٦-٢٨ Bيسمw/كانو� �أل�c: �نعقد� �جللسة 
�لسنوية �أل�� � عهد خالفة حضرته � قاBيا�، 
 .mta wفألقى فيها خطاًبا ختامًيا من لند� ع

"كوبا"،  �جلماعة �  ُ!سست  �لسنة   Yهذ  cخال
�تلف   � للجماعة  جديد�  فرعا   ٥١٨ �!قيم 
�لبالB�Bp�� ،B عدB �ملساجد بـ ٢٢٦ مسجًد� 
 ٢٨١ بـ   Eلتبش� مر�كز   Bعد  B�Bp� كما 

مركًز�.

حضرته يلقي خطبة �جلمعة عند �فتتا� مسجد بيت �لفتو� بلند�

٢٠٠٣ Qمنظر �لبيعة �لعاملية � �جللسة �لسنوية عا 
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٢٠٠٤
حكومة  فرضت  �لثا�:  يناير/كانو�   ٩
�جلماعة،  مطبوعا�  على  �حلظر  بنغالBيش 
�للغة   �� �ملترجم  �لكرمي   �iلقر� بينها  �من 
تwير هذ�  �لد�خلية   �A�p� لبنغالية، �حا�لت�
مشاعر  جتر�   �Bما فيها   ��  cبالقو �حلظر 

�ملسلمني.
١٣-٢٥ ماA��i/aA: قاQ حضرته �ولٍة �� 

غانا.
١٥ ماA :A��i/aAحب 'ضرته !فر�B �جلماعة  � 
 .Welcome Back Home Hazoor غانا بكلما�
بلدكم).   � �ملؤمنني   Eم! يا  بكم  مرحبا   6!)
�� هذ� �لصدB !علن �لرئيس �لغا� خالc لقائه 

'ضرته !� غانا هي �لوطن �لثا� حلضرته. 
جولة  �بريل/نيسا�:   ٣  ��  A��i/aAما  ٢٥
هي   Yهذ �كانت  لبوAكينافاسو،  حضرته 
�جلولة �أل�� خلليفٍة للمسيح �ملوعوB ¥ذ� �لبلد. 
�ستقبله ٥٠٠٠ شخص � مركز �جلماعة � 

��غا�Bغو.
برئيس  حضرته  �لتقى   :A��i/aAما  ٢٦
بوAكينافاسو �Aئيس �لو��Ap. �!لقى � مكا� 
�جللسة خطبة �جلمعة �ل| ُبثت حّيا عw �¥اتف 

.mta على
بوAكينافاسو  غاAB حضرته  �بريل/نيسا�:   ٤
�ستقباال  بنني، ��ستقبله مند�بو �حلكومة   ��

.�Aًحا
٧ �بريل/نيسا�: �فتتح حضرته مسجد "بيت 

.Parako � "لعافية�
�Bلة  Aئيس  حضرته  �لتقى  �بريل/نيسا�:   ٨

بنني.
برملا�  Aئيس  �لتقى حضرته  �بريل/نيسا�:   ٩

بنني �لقومي.
١١ �بريل/نيسا�: �صل حضرته �� نيجEيا. 
مسجد  حضرته  �فتتح  �بريل/نيسا�:   ١٢

حضرته عند �فتتا� مسجد بيت �لفتو�، �على ميينه سكرتYE �خلا¦ �لد�عية منE !@د جا�يد،  
�على يساYA !مH Eاعة بريطانيا �لسيد Aفيق !@د حيا�

حضرته يلتقي برئيس غانا جو� iجايكم كوفر 
حضرته يلتقي برئيس بوAكينافاسو 




