
 السبت
  ٢٢  اغسطس ٢٠٠٩ 

 الرياضـ  كونا: وجه خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز،  39 
وولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران واملفتش 
العام صاحب السمو امللكي االمير سلطان بن عبدالعزيز كلمة للمسلمني 
مبناســــبة حلول شــــهر رمضان املبارك دعت الى اغتنام فضل هذا الشهر 
الفضيل والتراحم والتعاطف واحملبة بينهم. ونقلت وكالة االنباء السعودية 
امس الكلمة التي ألقاها نيابة عن خادم احلرمني الشــــريفني، وولي العهد، 
وزير الثقافة واالعالم الســــعودي د.عبدالعزيز خوجة وقد أكد فيها على 

بركة هذا الشــــهر، شــــهر القرآن الكرمي، الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة 
وآخره عتق من النار. 

  واضاف أن في هذه االيام املباركة يستشــــعر جميع املسلمني في أيام 
الشــــهر العظيمة ولياليه املباركة كل ألــــوان التعاطف والتراحم واحملبة 

والرحمة والتسامح واجلود.
  واشار وزير االعالم السعودي الى استبشار املسلمني بقدوم هذا الشهر 

الفضيل الذي تنزل فيه الرحمة وحتط اخلطايا ويستجاب فيه الدعاء.

 خادم الحرمين الشريفين يدعو المسلمين إلى اغتنام فضل شهر رمضان المبارك

 معظم الدول العربية تصوم اليوم
 ٤ بدايات للشهر الفضيل في إندونيسيا وليبيا صامت أمس

 عامل يقوم بوضع مصحف عمالق في بهو أحد الفنادق اإلندونيسية ضمن االستعدادات الستقبال الشهر الفضيل                                              (أ.پ) طفل فلسطيني يزين أحد شوارع الضفة الغربية بفوانيس رمضان أمس وفي الكادر إندونيسيات خالل احتفال أمس في جاكرتا باسم «صالة من أجل الوطن» احتفاء بالشهر الفضيل    (أ.ف.پ)

 عواصم - وكاالت: اتفقت معظم 
الدول العربية باستثناء ليبيا على ان 
اليوم السبت أول ايام شهر رمضان 
املبـــارك، فقد أعلنت كل من الكويت 
واململكة العربية الســـعودية وقطر 
واإلمارات واليمن ومصر وسورية 
ولبنان واألردن واألراضي الفلسطينية 
والوقف السني في العراق وتونس 
وماليزيـــا وإندونيســـيا واجلزائر 
اليوم السبت  وموريتانيا وتونس، 
غرة شهر الصيام، فيما أعلنت كل من 

تركيا وليبيا ودول البلقان واملجلس 
الشيعي األعلى في لبنان ومسلمي 
الصـــني أن امس اجلمعـــة أول أيام 

رمضان الكرمي.
  من جهته، اعلـــن املرجع الديني 
الشيعي السيد محمد حسني فضل اهللا 
في حديث صحافي انه ال حل ملشكلة 
حتديد مواعيد مختلفة لبداية شهر 
رمضان وبالتالـــي لعيد الفطر عند 
املسلمني «اال باالعتماد على احلسابات 

الفلكية».

  وقال فضل اهللا فـــي حديث الى 
صحيفة «األخبار» اللبنانية الصادرة 
أمس «ال أرى حال للمشكلة» الكامنة 
في حتديد موعد بداية رمضان «اال 
باالعتماد على احلسابات الفلكية، هذا 
هو الذي ميكن ان يوحد املوقف، أما 
إذا ركزنا على الرؤية فإنها قد تختلف 

بني شخص وآخر وبلد وآخر».
  وأضاف «نحن نرى أن املشـــكلة 
الفقهيـــة التي تخلق هذه املشـــكلة 
الثانوية (...) هي مشكلة اجتهادية 

حرفية»، متابعا ان «مسألة الشهر هي 
من املسائل املربوطة بالنظام الكوني 
للزمن وال عالقة لها مبسألة أن يراه 

شخص أو ال يراه».
  وفي اندونيسيا التي أعلنت اليوم 
السبت أول يوم لشهر الصيام اختلفت 
منظمات إسالمية عديدة في حتديد 
موعد بدء شـــهر رمضان رغم تأكيد 
احلكومة اإلندونيسية وأكبر جماعتني 
إسالميتني «نهضة العلماء» التي يزيد 
عدد أعضائها عن ٤٠ مليون شخص، 

و«احملمدية» التي يبلغ عدد أعضائها 
نحو ٣٠ مليون شخص على أن اليوم 

السبت هو بداية شهر رمضان.
  ففي الوقت الذي أعلنت فيه جماعة 
النقشبندية اإلسالمية التي يتواجد 
اآلالف من أنصارها بجزيرة سومطرة 
الواقعة بغرب إندونيســـيا أن أمس 
اخلميس هو أول أيام شهر رمضان، 
الســـتارية اإلسالمية  قالت جماعة 
إن يوم األحد املقبل هو بداية شـــهر 

رمضان.

  من جانبها، أوضحت جماعة النذير 
اإلسالمية أن اخلميس هو بداية شهر 

رمضان.
   وفي السياق ذاته، أعلنت جماعات 
إسالمية أخرى بجزيرة جاوة الشرقية 
ان أمـــس اجلمعة هو بداية الشـــهر 

الفضيل.
  ويتـــاح للمنظمات اإلســـالمية 
اإلندونيســـية حرية حتديد موعد 
شهر رمضان والعيد ألنصارها وفقا 

حلساباتها الفلكية اخلاصة. 

 السـيد فضل اهللا يدعو العتماد الحسابات الفلكية «المربوطة بالنظام الكوني للزمن» إلنهاء الخالف 
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 السيد محمد حسني فضل اهللا 


