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�بنائها   Lحتفا� �لعاملي  �لصعيد  على  �جلماعة  مر�كز  شهد- 
p ٢٠ ف�Bير بيو> �ملصلح �ملوعو6 حيث �ُقيمت �لند"�- �ل� 
�ُلقي من خال�ا �لضوh على جو�نب Ìتلفة لنبو�h سيدنا �ملسيح 
�ملوعو6 "�إلما> �ملهدc � عن "ال�6 �بن باA له يلقب �ملصلح 
 ٢٠ p من �هللا نشرها �hملوعو6. "مبا �& حضرته بعد تلقي �لنبو�
 hلذلك يعكف �بنا .hير سنة ١٨٨٦ "حتققت بعظمة "جال�Bف
�جلماعة على )حياh هذ� �لذكر5 �خلالد� حتديثا بتكرمي �هللا عز 

"جل حلضر� م��� غال> �
د �لقا6يا� �.

نيو�يلنـد�
 B6يسم  ٧  p عشر  �لتاسع   cلسنو� مؤمترها  �جلماعة  عقد- 
٢٠٠٧ �ستمر ليومني. حصل شرx متثيل حضر� �م� �ملؤمنني 
 p  hخلطبا�  L"تنا �ستر�ليا.  2اعة   ��م 
د � �مو6   Eلألستا
كلماִדم موضوعا- تربوية هامة.. مثل "�إلنفاp T سبيل �هللا" 
" "َمب يتميز �أل
ديو& عن غ�هم من �ملسلمني؟" " "�لدفا� عن 
شرA xسوL �هللا �" باإلضافة )% موضوعا- تربوية �خر5. 
"p �ليو> �ألخ� "كما هو معتا6 "�َّ� �ألستاE �لكرمي �جلو�ئز 
"�مليد�ليا- على �لطال� �أل
ديني �لذين تفوقو� �A6 pساִדم 

�لعليا. 

�لباكستـا#
p ٧ 6يسمB ٢٠٠٧ �سُتشهد على يد �حد خصو> �جلماعة 
�لنشيطني،  �ملخلصني  �بنائها  �حُد  �أل
دية،  �إلسالمية 
�لسيد  ايو& "قاA �بن �لسيد سعيد �
د من سكا& مدينة 
�له لبيع �ملالبس حني  p باكستا&. كا& �لشهيد �Aشيخوبو
6خل �بو& "تظاهر �نه يريد شر�h بعض �ملالبس لكن بعد 
 &�  &"6 �ملحل  من  خر�  ما  سرعا&   Aألسعا� عن   Lلسؤ��
 Aلنا� يشترc� c شيµ .h بعد بضع 6قائق عا6 "فتح عليه 
باملسد@ "هر�، ُنقل على )ثر� �لسيد  ايو& )% �ملستشفى، 
 ���ألخ �نفاسه  لفظ  �لال�>   xإلسعا� تقدمي  من  "بالرغم 

شـهيد�.  )نـا هللا ")نـا )ليه �Aجـعو&.        

'4غنــد�
 p غند� �جتماعا تربويا إلقليم مساكا"� p عقد- �جلماعة
٢٦ يناير ٢٠٠٨ �شترd فيه �كثر من ستمائة شخص مبن فيهم 
�ملسؤ"لني �حلكوميني  باإلضافة )% بعض  مبايعا جديد�   ٨٩
�أل
دية،  �خلالفة   Lكلمة حو  hخلطبا� �حد  "�لقى  �ملحليني 
بينما سلط �خلطيب �لثا� �لضوhَ على موضو� ”حب سيدنا 


د � لسيدنا �مد �ملصطفى �. �
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