بسم هللا الرحمٰ ن الرحيم
رويت ہالل كميٹى ۔ جاپان
ٔ
پتہ برائے رابطہ:
Address: c/o E-mail: nadwaecj@gmail.com
Home Page: www.nec-japan.com
Facebook: Ruyat-e-Hilal CommitteeJapan
Fax No. 03-5346-1229
---------------------------------------------------------------------------------------------رويت ہالل كميٹي ،جاپان كي ميٹنگ كا اعالن
ٔ
بروزبدھ  29ذو القعدة 1443ھ مطابق  29جون 2022ء ،رات  8:30بجے
ميٹنگ كى جگہ :ياشيو مسجد (سايتاما)
Join Zoom Meeting
https://iiso-edujp.zoom.us/j/89418579208?pwd=T3gxeG1UUkJhTTg1Zk5tb1BZUTVKZz09
Meeting ID: 894 1857 9208
Passcode: 675081
مودبانہ درخواست
جاپان ميں تمام مساجد ،مصلوں اوراسالمي تنظيموں سے ٔ
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاتہ
مودبانہ درخواسات كرتى
رويت ہالل كميٹي ۔ جاپان تمام مسااجد ،مصالوں اور اساالمي تنظيموں ساے ٔ
ٔ
ہے كہ ہالل (نئے چاند) كو غروب شاام سااے ليکر غروب شاام کے  30منٹ بعد تک بروزبدھ
 29ذو القعدة 1443ھ مطابق  29جون 2022ء ديكھنے كى كوشااك كريں (ٹوكيو ميں غروب شاام
كا وقت 7:01ہے) ،دوسار جگھوں كا غروب شام كا وقت نيٹ ساے چيک كيا جاساكتا ہے -ہالل
رويت ہالل كميٹي۔ جاپان كو نيچے تحرير كرده كساى
نظر آنے يا نظر نہ آنے دونوں صاورتوں ميں ٔ
ٹيليفون نمبر پرشااريعت كے اصااول كے مطابق اطالع ديں ،ج كے لئے ہم بہت ممنون ومشااكور
ہونگے۔
رويت ہالل كميٹي ۔ جاپان كے اعزازم ممبر
جاپان ميں تمام مساااجد ،مصاالے اور اسااالمي تنظيميں ٔ
مودبانہ درخواساات ہے كہ مندرجہ ذيل ميٹنگ ميں ذاتى طور پر يا آن الئن پر
ہيں۔ اُن ساا سااے ٔ
شركت فرمائيں۔
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ميٹنگ كا وقت اور مقام درج ذيل ہے :ياشاااايو مسااااجد (سااااايتاما) ،بروزبدھ  29ذو القعدة 1443ھ
مطابق  29جون 2022ء ،رات  8:30بجے۔
Yashio Masjid
〒340-0835, Saitama-ken, Yashio-shi
Ukizuka, 649-1
Mobile: Mr. Shakeel Ahmad Toor, 090-2207-3874
روئيت ہالل کميٹی  -جاپان كى اس ميٹنگ ميں پورے جاپان اورمليشاااايا كى اتھارٹى سااااےہالل كى
معلومات جمع ہونے كے بعد يكم ذ الحجہ اور عيد األضاحى 1443ھ كے بارے ميں فيصالہ ہواا،
ج كا اعالن مختلف ذرائع سے تقريبا ً نو ( )9ش كيا جائے اا ان شاء هللا۔
تمام حضرات كا بہت بہت شكريہ۔ والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاتہ
چيئرمين ،ڈاكٹر سليم الرحمٰ ن خان ندوم

090-3209-4479

نائ چيئرمين ،ڈاكٹرمحمد عبد الرحمٰ ن صديقي

080-5432-1328

جنرل سيكريٹرم ،جناب حافظ محمد عالء الدين

090-3240-5455

جواينٹ سكريٹرم ،جناب قريشي ھارون احمد

090-2455-6253

انفارميشن سكريٹرم ،جناب الطاف غفار

090-3510-2798

رويات ہالل كميٹي ۔ جااپاان كے اصااااول كے مطاابق ہالل كو ديكھنے كي ذماہ دارم (ب ير کساااای
ٔ
دشواری اور جاپانی قانون کى پابند كرتےہوئے ) اس طرح ہے:
ٹوكيو ٹاور :عربك اسالمک انسٹيٹوٹ ،ٹوكيو ،مسجد السالم اوكاچي ماچي
سن شائن بلڈنگ :مسجد اوتسوكا ،تودا مسجد
ٹوكيو توچو :جاپان مسالم ايساوساي شان ،اساالمک ساينٹر ،جاپان ،انٹرنيشانل مسالم ساينٹر جاپان ،ندوه
اسالمک ايجوكيشن سينٹر۔جاپان
ا سكائي ٹرم :ياشيو مسجد ،مكي مسجد ،حراء مسجد
يوكوہاما ٹاور :يوكوہاما مسجد ،ابينا مسجد ،توكائي مسجد
سائيتاما :بيت األمان مسجد كمپليك  ،توكوروزاوا مسجد ،اچينووارم مسجد
چيبا :ہيواامسجد ،يوتسوكائيدو مسجد ،بالل مسجد (كيسارازو)
ايباراكي :ميتو مسجد ،تسوكوبا مسجد ،المصطفى مسجد
انما :مسجد ايساساكي ،مسجد دار السالم ،قباء مسجد (تاتياباشى)
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أئيچي :نااويا مسجد ،شن انجو مسجد ،إچينوميا اسالمک سينٹر
أوساكا :أوساكا مسجد ،أوساكا اسالمک سينٹر
ميئے :ميئے مسجد
ہيواو :كوبے مسجد
أوكاياما :أوكاياما مسجد
ہيروشيما :ہيروشيما مسجد
نااانو :بالل مسجد
نيگاتا :مدينہ مسجد ،النور مسجد نيگاتا
توياما ،اشي كاوا :توياما مسجد ،توياما مسلم سينٹر
كنازاوا :كنازاوا مسجد
فوكوشيما :ايواكي مسجد
سندائي :سندائي مسجد
إيواتے كين :مسجد التوحيد ،مور أوكا
ہوكائيدو :سپّورو مسجد ،اوتارو مسجد
شيكوكو :نيھاما مسجد
كيوشو :فوكوكا مسجد ،كوماموتو مسجد
اوكيناوا :اوكينا وامسجد
جاپان ميں دوسر مساجد اور مصلے اور اسالمي تنظيميں۔ )ختم(
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