مشروع توسعة المركز اإلسالمي في مدينة
بانقور
قال هللا جل ثناؤه في سورة التوبة:
م ْ
اْل ِ
ن بِالل َّ ِ
ج َد الل َّ ِ
سا ِ
م َ
ن آ َ
ه َ
م َ
م ُر َ
إِن َّ َ
م ْ
ه َوا ْليَ ْو ِ
ما يَ ْع ُ
خرِ
َوأَ
َ
ه
ال
م
ا
ق
ش إِ ََّّل الل َّ َ
م يَخْ َ
َ
صال َة َوآتَى ال َّزكَا َة َولَ ْ
َّ
َ
ين{.
ك أَنْ يَ ُ
م ْه َت ِ
كونُوا ِ
د َ
م َ
َسى أُولَئِ َ
فع َ
ن ا ْل ُ

َحن:
من ن ُ
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم إلى يوم الدين......أما بعد
فإن من نعم هللا على المسلمين الذين يعيشون في بالد غير إسالمية
وجود المساجد والمراكز اإلسالمية وإتاحة الفرصة لهم ليؤدوا
شعائر دينهم بكل راحة وييسر  ،ومن ماتفضل هللا به على المسلمين
المقيمين والطالب والزائرين لمدينة بانقور الواقعة في شمال غرب
ويلز في بريطانيا وجود مركز إسالمي معتمد ومسجل رسمياً لدى
الحكومة البريطانية كمؤسسة خيرية برقم ( )1119727تقام فيه
جميع الصلوات الخمس وصالة الجمعه وصالة التراويح وصالتي
العيدين واألنشطة الدينية كمشروع إفطار صائم وتعليم القرآن
الكريم والسنة المطهرة وتعليم الشريعة اإلسالمية واللغة العربية
والدعوة إلى هللا حيث يستقبل اللذين يريدون التعرف على االسالم
من المدارس المحلية والكليات ومن باقي فئات المجتمع ،وعالوة
على ذلك يقام في المسجد اجتماع دوري للمسلمين لتزيد روابط
المحبة واألخاء بينهم وله أيضا ً اسهاماته الخيرية المتعددة لخدمة
اإلسالم والمسلمين،والقائمون عليه على منهج أهل السنة والجماعة.
فمن خالل تلك األدوار العظيمة التي يقوم به المركز اإلسالمي
إكتسب سمعة حسنة مما جعل عدد المسلمين في تزايد للعيش في
هذه المنطقة إما بغرض اإلقامة أو الدراسة أو العمل ،حيث يقدر
عددهم حسب اإلحصائيات الرسمية لعام  2011بأكثر من ()1628
مسلما ً ومسلمةً .وهذه األعداد المتزايدة من المسلمين خلقة حاجة
ملحة لتوسعة المسجد إلستيعابهم حيث أنه المسجد الوحيد في
المنطقة.

مناشدة أهل الخير:
حاجتنا:
يناشد المركز اإلسالمي ببانقور أهل الخير وأهل العطاء وع َمار
توسعة للمركز اإلسالمي ببانقور.
المساجد َمد يد العون لجمع ما تبقى من قيمة الشراء وقيمة
سببها:
إنشاءات التوسعة ،فالمركز مطالب في الوقت الحالي بمبلغ مئة
 األعداد المتزايدة لعدد المسلمين رواد المسجد. المركز اإلسالمي هو المسجد الوحيد في منطقة شمال غرب ألف جنيه إسترليني ( )£100000لتغطية قيمة الشراء خالل أقلمن شهرين من تاريخ 1437/7/26هـ الموافق 2016/4/4م.
ويلز.
وفي حاجة لجمع مبلغ إنشاءات التوسعة والتي سوف تكلف مبلغ
خطتنا:
شراء عدد من المباني المجاورة للمسجد وإجراء التوسعة عليها مئة ألف جنيه إسترليني ( .)£100000عليه ستكون الحاجة قائمة
وكذلك تجهيز وقف خيري ملحق بالمسجد كغرف سكنية تؤجر لجمع مبلغ مئتي ألف جنيه إسترليني (.)£200000
للزائرين والطالب من المسلمين يعود ريعه على المركز طريقة التبرع:
 -1التحويل مباشرة عن طريق الرابط التالي:
اإلسالمي حيث ال توجد جهة ترعى هذا المركز.
https://mydonate.bt.com/donation/donate.html
المرحلة األولى:
?charity=bangorislamiccentre
 شراء المنزل المجاور للمركز االسالمي (مبنى رقم .)55 إجراء التوسعة على جزء من المبنى رقم ( )55وتشمل هذه -2التحويل عن طريق رقم الحساب البنكي المعتمد لدى
التوسعة ما يلي:
الحكومة البريطانية:
 توسعة مصلى الرجال بطاقة استيعابية تقدر()150Bangor Islamic Centre
مصل.
Natwest Bank plc,
 إنشاء مصلى للنساء لعدم توفر مصلى خاص بهن بطاقة247 High Street,
استيعابية تقدر( )50مصل.
)Bangor, LL57 1RW (UK
 إنشاء مغسلة لألموات حيث ال يوجد مكان لغسيل موتىAccount No: 11 311 762
المسلمين في هذه المنطقة.
Sort Code: 51-61-28
 استحداث دورات مياه ومواضئ للرجال وأخرى للنساء.Swift Code / BIC Number: NWBK GB2L
 فرش المسجد وتجهيزه.IBAN GB33 51612811311762
 تجهيز الجزء األخر من المبنى كغرف سكنية تؤجر للزائرينلالستفسار اتصل بنا:
والطالب من المسلمين كوقف خيري للمركز.
 الدكتور إياد عبد المولى سكرتير المركز07736552007 :التكلفة المالية لتنفيذ المرحلة األولى:
 عبد المجيد حمداوي المدير المالي للمركز07846712803 : قيمة شراء المبنى رقم ( )55مئتي ألف جنية أسترليني مراسلتنا على البريد اإللكترونيbic@nwis.org.uk :(.)£200000
 مراسلتنا على العنوان التالي: قيمة اإلنشاءات للتوسعة على المبنى رقم( ،)55مئة ألف جنيه– 57 – 61 High Street - Bangor – Gwynedd
إسترليني (.)£100000
)LL57 6NR (UK
المبلغ المتبقي لتنفيذ المرحلة األولى:
 موقعنا على النت : جمع نصف مبلغ الشراء وبقي النصف األخر وهو مئة ألفhttp://www.nwis.org.uk/bangorislamiccentre
جنيه إسترليني (.)£100000
 قيمة إنشاءات البناء للتوسعة تكلف مئة ألف جنيه إسترلينيأعضاء مجلس إدارة المركز اإلسالمي
()£100000
الطاف محمد د .إياد عبد المولى عبد المجيد حمداوي
محمد سلطان
د.ميلود السويسي د .جمعة الديليمي
فايز الثبيتي

المركز اإلسالمي ببانقور في صور:
موقعنا

بعض من زوار المسجد:

زيارة المدارس الملحلية
والكليات وباقي فئات
المجتمع للتعرف على اإلسالم

الشيخ الدكتور عبد الكريم
عواد أمام مسجد ريل

المبنى المراد شرائه:

محاضرات دينية وتوعوية
الشيخ محمد الخروف
إمام مسجد خالنبارس
اجتماع شهري لمسلمي
المنطقة

من زوار المسجد:
الشيخ الدكتور الداعية
إبراهيم الدويش

زيارة مستشارة المدينة
بصحبة وفد رفيع المستوى
لدعم المركز االسالمي
من أنشطة المسجد:

الشيخ عدنان عبد القادر
القادري الداعية الكويتي

إقامة الصلوات الخمس وصالة
التراويح وصالتي العيدين

تحفيظ القرآن الكريم
الداعية البريطاني جون فونتين
الدكتور فهد القرشي رئيس
قسم العقيدة بجامعة أم القرى
الدكتور رائد باجوري عضو
تدريس في أم القرى

تعليم التربية االسالمية واللغة
العربية

إفطار الصائمين في رمضان
والست من شوال والعشر من
ذي الحجة وعاشوراء
إحتفاالت العيدين

