مسجد االمة سانتا كالريتا
قال هللا تعالى:
الصال َة َوآ َتى َّ
ِك أَن َي ُكو ُنو ْا م َِن
هللا َف َع َسى أ ُ ْولَـئ َ
الز َكا َة َولَ ْم َي ْخ َ
الل َو ْال َي ْو ِم اﻵخ ِِر َوأَ َقا َم َ
هللا َمنْ آ َم َن ِب ّ ِ
إِ َّن َما َيعْ مُرُ َم َسا ِجدَ ّ ِ
ش إِﻻ ّ َ
ِين  -صدق هللا العظيم
ْال ُم ْه َتد َ
اخوتي و اخواتي في اﻻسالم .اخوانكم وأخواتكم من مدينة سانتا كالريتا في وﻻية كاليفورنيا اﻻمريكيه يناشدون فيكم روح
األخوة واﻻيمان لتحصيل وتجميع مساعدات ماليه ﻻنشاء مسجد في الشطر الشرقي من المدينه .حيث سيتم شراء قطعة
ارض بمساحة ٠٥٥٥م ببنايتين مساحتهما  ٠٥٥م ﻻقامة مسجد للجاليه اﻻسالميه في المدينه مع مدرسة اسالميه ﻻبناء
الجالية .وذلك بتكلفة تقديرية تصل الى  ٠٠٥٥٥٥دوﻻر امريكي.
وبتوفيق من هللا عز وجل لقد تمكن اهالي المدينة من تجميع  ٢٥٥٥٥٥دوﻻرا امريكيا وهم اﻵن في حاجة ماسة لتجميع
حد ادنى من المال قيمته  ١١٥٥٥٥دوﻻر لكي يتمكنو من دفع القسط المقدم ( ٢٠٥٥٥٥دوﻻر ) وانجاز ترميمات
يتطلبها المبنى بتقدرة ( ٠٥٥٥٥دوﻻر) لكي يمكن استخدامه كمسجد.

ويتوجه أبناء الجالية بطلب المساعدة المالية
ملتمسين بما تجود به األيادي المباركة في هذا
الشهر الكريم لتنفيذ هذا المشروع .سائلين هللا العلي
القدير أن يبارك في أموال المتبرعين وأن ينعم
عليهم بالصحة والعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه.

هللا ه َُو َخيْرا َوأَعْ َظ َم أَجْ را -صدق هللا العظيم
َو َما ُت َق ِّدمُوا ِألَنفُسِ ُكم مِّنْ َخيْر َت ِج ُدوهُ عِ ندَ َّ ِ
يمكن التعاون و المساهمة ما تيسر الطرق التاليه
بالبريد
رقم الحساب(من داخل امريكا)
رقم الحساب (من خارح امريكا)

بطاقة ائتمان على الموقع اﻻكتروني

AUCSCV, P.O.BOX 1154, Canyon Country CA 91386
Wells Fargo Bank
Routing# 122000247 / Account# 2084106125
Wells Fargo Bank
Swift Code: WFBIUS6S /Routing# 121000248 / Account# 2084106125
North Valencia Branch, 27710 McBean Pkwy, Valencia, CA 91354
Tel 661-263-3960 / Fax: 661-2633964

www.aucscv.org/?page_id=56

ومن أجل مزيد من التفاصيل واﻻستفسار يرجى زيارة الموقع اﻻلكتروني للمركز .وفقنا هللا واياكم لخدمة بيوت هللا
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