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كسوة الشتاء
نجاحات تحتاج إلى استكمال

حصاد الخير
الحصاد المصور

العدد األول          نوفمبر 2015م - محرم1437هـ

االنتهاء من تأهيل وتأثيث مدرسة أيتام 

المعهد العربي بالقدس الشريف.

المساجد  بناء  مشاريع  في  كبير  توسع 

وحفر اآلبار في آسيا وأفريقيا.
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مشاريع القدس والمسجد األقصى

بتمويل من لجنة األعمال الخيرية وتنفيذ مؤسسة قناديل

االنتهاء من تأهيل وتأثيث مدرسة أيتام المعهد 
العربي بالقدس الشريف

دهان الغرف الصفية والممرات

تحويل وتوريد األثاث المدرسي من المصنع مباشرة

دهان الغرف اإلدارية

دهان غرف نوم الطالب

دهان المصلى

دهان قاعة الطعام
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جانب من األثاث الجديد المورد من المصنع

تجهيز الفصول باألثاث الجديد

الطالب في أول يوم دراسي بعد التجديد

الغرف الصيفية بعد توريد وترتيب األثاث



مشاريع القدس والمسجد األقصى
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الصدقة الجارية - اآلبار ومشاريع المياه

افغانستان - بئر ارتوازي

اندونيسيا - بانتان

السودان - والية نهر النيلاندونيسيا - جاكرتا
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جيبوتي

الفلبين

الفلبين

غانا افغانستان

جيبوتي

سيريالنكا



الصدقة الجارية - بناء المساجد والمراكز
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مسجد التقوى - تايالند - 148 مصل

مسجد مريم - الفلبين - 106 مصل

مسجد كوثر وهالة - الفلبين - 106 مصل
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مسجد خديجة بنت خويلد - الصومال - 180 مصل

مسجد المرحوم الكواري - الصومال - 180 مصل

مسجد اإليمان - السودان - 150 مصل
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اإلغاثة العاجلة

استفاد منها 70 الف شخص في العام الماضي

تدشين حملة كسوة 
الشتاء بعنوان 
»كسوتك حياة«

البقاع - بر الياس - مخيم الالجئين السوريين

توزيع كسوة الشتاء وزيارات ميدانية لالجئين السوريين باألردنتوزيع كسوة الشتاء - مخيم جبل القرعون لالجئين السوريين بلبنان

وسط الثلوج إليصال مساعدات كسوة الشتاء لالجئين السوريين بلبنان

مالبس شتوية
أغطية وبطانيات

دفايات
وقود التدفئة
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توزيع كسوة الشتاء والمفارش على الالجئين السوريين بعرمون

توزيع كسوة الشتاء والدفايات على الالجئين السوريين باألردنتوزيع المالبس الشتوية على اطفال الالجئين السوريين بعرسال

شاحنة كسوة الشتاء الثامنة من البحرين إلى الالجئين السوريين باألردن

توزيع وقود التدفئة - الالجئين السوريين بلبنان



www.khairia.org
36006166

Eslah Khairia

كسوتك
حيــــــــــــــاة

مشروع كسوة الشتاء

يمكن التبرع بأي مبلغ

غطاء - مالبس شتوية - دفايات - وقود تدفئة30 د.بسعر السهم


