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اكرين, احلؿد هلل رب العادني  ادُعنيوهو , وكستعني به, كحؿده محد الشَّ

ولقةرشكة جمؿوعة ٓباز   الدَّ

 اإلشالم يف كولومبقا
 (خولقو شقسار)تؼرير من عبد اهلل بن صادق 



 صورة مجاعقة لبعض ُمسؾؿي كولومبقا



عوة   يف كولومبقاالدَّ

 أصخاص1.

 صفادة اإلشالم2.

 الؼرضبةمركز 3.

 ادساجد4.

 خقؿة الؽتب5.

 أشػار الدعوة6.

 يف ادؼآت7.

 دورات عؾؿقة8.

 عذ اإلذاعة9.



 أصخاص





عوة  ضالب حبم يف كولومبقا لؾدَّ



 وزيارة مسجد صقعي مدعوم من إيران بارايرا دورة تعؾؿقة يف 



 (موجودون يف كولومبقا كّؾفا)وزيارة  مجاعة التبؾقغ  بارايرا مسجد يف 



 ختّرج من أم الؼرى ويدعو الـاس يف كولومبقا: غارزياعسى الشقخ 



 ادساجد



م مل يؽن ُهـاك ُمسؾؿون يف هذه 2٠٠9قبل 

 صخص 3٠٠وأن يوجد أكثر من , ادديـة



 معه مدرشة مقؽاوأكز مسجد يف كولومبقا 





 مركز قرضبة





 مركز الؼرضبي



 صقخ من توكس وإخوان من كولومبقا



عوة ادقداكقة  الدَّ



عوة ادقداكقة  الدَّ



 كارتاغقـامسجد يف 





 الؼفوة والطبقعة



 جّماكاالُؽُتب خقؿة 



 يف اجلامعاتتوزيع الُؽتُب 



 توزيع الُؽتُب يف اجلامعات



 توزيع الُؽتُب يف إشواق



 توزيع الُؽتُب يف َوَشط ادديـة



 الرشضي يسلل عن اإلشالم



 توزيع الُؽتُب يف ادراكز الثؼافقة



 توزيع الُؽتُب يف ادراكز الثؼافقة



 توزيع الُؽتُب يف إشواق



 توزيع الُؽُتب يف أماكن جتؿعات الـَّصارى ٕداء الُؼّداس





ة ف عذ اإلشالم بِشدَّ  رغبة ادجتؿع لؾتَّعرُّ





 توزيع الُؽتُب يف اجلامعات



 ُضاّلب اجلامعة يستؿعون لـا بُسُفولة



الة يف اجلامعات وإشواق  الصَّ



مات عن اإلشالم  ُمؼدِّ



 دورات عؾؿقة



 دورات عؾؿقة



 “اإلشالم والثؼافة العربقة”مممتر  



 مممتر اإلشالم دين احلقاة يف اجلامعة



 لؼاء يف اجلامعات



 حمارضة اإلشالم والسقاشة يف اجلامعة



 درس الؾُّغة العربقة لغر ادُسؾؿني



 بركامج تعريػ اإلشالم عز اإلذاعة



 ادؼآت ادؽتوبة عن اإلشالم



عوة يف كولومبقا لؾؽاتب  (خولقو)عبد اهلل بن صادق : ادؼآت ادؽتوبة عن الدَّ



 الشقخ عبد اهلل صادق يؾؼن الشفادة هلام



 أشؾم رجل كبر وضالب يف اجلامعة



عي... ُيسؾؿون بُسُفولة وبعد ذلك   حيتاجون لؾُؿتابعة والتَّعؾقم الرشَّ



 صفادة اإلشالم



ورات العؾؿقة  أْشَؾَم رجالن يف الدَّ



 ......يف اخِلتام 

من خالل , ُكن رشيؽًا معـا يف تـؿقة ادشاريع التَّطويرية لؾعؿل اخلري•

ولقة   (بقت خزة ُمعتؿد)رشكة جمؿوعة ٓباز الدَّ

 lapaz-group@live.com: الزيد اإللؽسوين•

ُمتَّبعني , وأن يؽون خالصًا لوجفه تعاىل, كسلل اهلل أن يتؼبَّل هذا العؿل•

 وشؾمفقه هدي كبقـا حمؿد صذ اهلل عؾقه 

ورات وادُدير ادُساعد ُمِعّد التَّؼرير  ُمدير ادؽتب وادرُشف عذ الدَّ

 حمؿد صاهني. م

٠٠2٠1٠٠56542٠7 
mshahin87@live.com 

 غازي الداغستاين/ الشقخ 

٠٠2٠1115587559 
sual1430@yahoo.com 


