
 

Zusammensetzung des Koordinationsrates: 

 
- DITIB - 
Türkisch-Islamische Union der 

Anstalt für Religion e.V. 

Venloer Str. 160 

50823 Köln     

T: 0221 / 50 80 00 

info@ditib.de  

www.ditib.de                                                                                                                                                                                                                     

- IRD - 
Islamrat für die Bundesrepublik 

Deutschland 

Colonia Allee 3 

51067 Köln 

T: 0221 / 170 49015 

islamrat@islamrat.de 

www.islamrat.de 

                                                                                                                                                                                                                    

- VIKZ - 
Verband der Islamischen 

Kulturzentren in Deutschland e.V. 

Vogelsanger Str. 290 

50825 Köln     

T: 0221 / 95 44 100 

info@vikz.de  

www.vikz.de 

- ZMD - 
Zentralrat der Muslime in 

Deutschland e.V. 

Sachsenring 20 

50677 Köln  

T:  0221 / 1 39 44 50 

sekretariat@zentralrat.de 

www.zentralrat.de 
                                                                                                                                                                                                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بيان صحفي

 

 24/06/2017 في وتنتهي 27/05/2017 يوم يبدأ رمضان

 

 2017 مايو، 27رمضان المبارك ستكون بإذن هللا يوم  بداية شهرأن  يعلن (KRM) ألمانيا في للمسلمين التنسيقي المجلس

 24/06/2017 في وينتهي 27/05/2017 يبدأ اإلسالمي التقويم في 1438 في العام الهجري لسنه المبارك رمضان بالتالي شهر

   2017/06/25 يوم هللا شاء إن (بايرامي رمضان: باأللماني: عيد رمضان , بالتركي)الفطرالمبارك  بعيد االحتفال يتم وهكذا

 والخيرمن هللا لهذه الوقت والرحمة النعمة" لهم الصيام وتمنى قدوم شهر على المسلمين هنأ مزيك األستاذ أيمن KRM باسم المتحدث

 ." المبارك

الفقراء و الضعفاء مع للتضامن يستفاد أن خاص وينبغي الوقت هذه أن ،" برلين في وقال اليوم الصوم ومضمون معنى مزيك وذكر

 ." هذا الشهر المقدس في العالم , وللعبادة في

 .الوقت نفس في وعيدالفطر برمضان تلتزم ألمانيا في الكبرى اإلسالمية المؤسسات جميع 2008 عام وهكذا منذ

من عام  (OIC)اإلسالمي  المؤتمر تتبع قرار منظمة KRMألمانيا  في للمسلمين التنسيقي المؤسسات اإلسالمية الممثلة في المجلس

 العالم. في مكان ألي محسوبه ممكنة رؤية الجديد بأقرب القمر والدة يبدأ بعد الجديد الشهر أن أساس على 1978

 طريقة الحساب. ألمانيا وتم تجنب اإلختالفات في في المسلمين بهذا التصرف تم تحديد اإلهتمام لصالح الوحدة

 لبات فيوالطا في مجاالت الطالب خصوصا أفضل، إندماج لتحقيق وأيضا أدت إلي تسهيالت كثيرةالوحدة في التقويم "  مزيك وقال 

  ،" العامة الخدمة في للموظفين و المدارس

 DITIB   ، Islamrat ، VIKZ   ،ZMD رئيسية وهم: مظلة منظمات أربع قبل من 2007 في مارس KRM أنشئ

 مسجد في المانيا 2000 من األربعة وهم يمثله أكثر الدينية بين هذه المؤسسات للتنسيق مستوى وهو

  ه 1438 شعبان 15, 11.05.2017 برلين،
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